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CONGRESSO NACIONAL

LEI N°10.411, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2002

Altera e acresce dispositivos à Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que
dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a omissão de Valores Mobiliários.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória n° 8, de 2001, que o Con
gresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do
disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 32, de 2001 ,
promulgo a seguinte lei:

Art. 1° Os arts. 5°, 6°, 16 e 18 da Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 5° É instituída a Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica em
regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patri
mônio próprios, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordina
ção hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, e autonomia financeira e
orçamentária."(NR)

"Art. 6° A Comissão de Valores Mobiliários será administrada por um Presidente e
quatro Diretores, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado
Federal, dentre pessoas de ilibada reputação e reconhecida competência em matéria de mer
cado de capitais.

§ 1° O mandato dos dirigentes da Comissão será de cinco anos, vedada a recondu
ção, devendo ser renovado a cada ano um quinto dos membros do Colegiado.

§ 2° Os dirigentes da Comissão somente perderão o mandato em virtude de renún
cia, de condenação judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar.

§ 3° Sem prejuízo do que prevêem a lei penal e a lei de improbidade administrativa,
será causa de perda do mandato a inobservância, pelo Presidente ou Diretor, dos deveres e
das proibições inerentes ao cargo.

§ 4° Cabe ao Ministro de Estado da Fazenda instaurar o processo administrativo
disciplinar, que será conduzido por comissão especial, competindo ao Presidente da Repúbli
ca determinar o afastamento preventivo, quando for o caso, e proferir o julgamento.

§ 5° No caso de renúncia, morte ou perda de mandato do Presidente da Comissão
de Valores Mobiliários, assumirá o Diretor mais antigo ou o mais idoso, nessa ordem, até nova
nomeação, sem prejuízo de suas atribuições.

§ 6° No caso de renúncia, morte ou perda de mandato de Diretor, proceder-se-á à
nova nomeação pela forma disposta nesta Lei, para completar o mandato do substituído."(NR)

"Art. 16 ..

111- mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários; e
IV - compensação e liquidação de operações com valores mobiliários.
..........................................................................................................................."(NR) .

"Art. 18. Compete à Comissão de Valores Mobiliários:
1- editar normas gerais sobre:
a) condições para obter autorização ou registro necessário ao exercício das ativida

des indicadas no art. 16, e respectivos procedimentos administrativos;
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b) requisitos de idoneidade, habilitação técnica e capacidade financeira a que de
verão satisfazer os administradores de sociedades e demais pessoas que atuem no mercado
de valores mobiliários;

c) condições de constituição e extinção das Bolsas de Valores, entidades do mer
eado de balcão organizado e das entidades de compensação e liquidação de operações com
valores mobiliários, forma jurídica, órgãos de administração e seu preenchimento;

d) exercício do poder disciplinar pelas Bolsas e pelas entidades do mercado de bal
cão organizado, no que se refere às negociações com valores mobiliários, e pelas entidades
de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários, sobre os seus membros,
imposição de penas e casos de exclusão;

f) administração das Bolsas, das entidades do mercado de balcão organizado e
das entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários; emolu
mentos, comissões e quaisquer outros custos cobrados pelas Bolsas e pelas entidades de
compensação e liquidação de operações com valores mobiliários ou seus membros, quando
for o caso;

h) condições de constituição e extinção das Bolsas de Mercadorias e Futuros, for
ma jurídica, órgãos de administração e seu preenchimento;

..........................................................................................................................."(NR).

Art. 2° Na composição da primeira Diretoria da Comissão de Valores Mobiliários com mandatos fi
xos e não coincidentes, o Presidente e os quatro Diretores serão nomeados, respectivamente, com mandatos
de cinco, quatro, três, dois e um ano.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 26 de fevereiro de 2002; 180° da Independência e 113° da República - Senador

Ramez Tebet, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.
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Ata da 10a Sessão, em 22 de fevereiro de 2002

Presidência dos Srs. Severino Cavalcanti, 10 Secretário Themístocles Sampaio e
Mauro Benevides, § 2 0 do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Havendo número regimental, declaro aberta a ses
são.

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. THEMíSTOCLES SAMPAIO, servindo
como 2° Secretário, procede à leitura da ata da ses
são antecedente, a qual é, sem observações, apro
vada.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. MAURO BENEVIDES, servindo como
1° Secretário, procede à leitura do seguinte

111- EXPEDIENTE

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM N° 116

Senhores Membros do Congresso Nacio-
nal,

Nos termos do arL 61 da Constituição Fede
ral, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Moti
vos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, o
texto do projeto de lei que "Altera o § 2° do art. 2°
da Lei nO 8.072, de 25 de julho de 1990, que dis
põe sobre os crimes hediondos, nos termos do art.
5°, inciso XLIII, da Constituição Federal".

Brasília, 21 de fevereiro de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N° 117

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do .art. 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Exce

lências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Justiça, o texto do
projeto de lei que "Acresce dispositivo à Lei n°
8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os
crimes hediondos, nos termos do art. 5°, inciso
XLIII, da Constituição Federal".

Brasília, 21 de fevereiro de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso.

Do Exmo Sr. Humberto Guimarães Souto,
Presidente do Tribunal de Contas da União, nos
seguintes termos:

Aviso n° 7 - GP/TCU

Brasília, 09 de janeiro de 2002

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

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao decidido pela 2a Câma
ra deste Tribunal, na sessão de 04-12-2001, Re
lação n° 106/2001, inserida na Ata n° 44/2001,
processo n° TC-002.883/1999-6 (c/05 volumes),
encaminho a Vossa Excelência cópia do Relató
rio de Auditoria realizada no Banco do Brasil por
força da Decisão nO 002/99 - TCU - Plenário, de
21-01-99, proferida no TCU - 002.644/1998-3,
originário de Representação dessa procedência.

Atenciosamente, Presidente Humberto Gui
marães Souto.
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I - HISTÓRICO

1.1 - Da Origem da Auditoria

O presente Relatório trata de Auditoria realizada
no Banco do Brasil SA, em cumprimento à Decisão n°
002/99 - TCU - Plenário, de 21-1-1999, proferida ao
se apreciar o processo n° TC-002.644/1998-3, originá
rio de uma Representação dos Deputados Federais
Antônio Sérgio da Silva Arouca, Colbert Martins, Rai
mundo Pimentel Gomes Neto, José Augusto da Silva
Ramos, José Leônidas de Menezes Cristino e Antô
nio Balhmann, formulada nos seguintes termos:

"Contra atos dos Ministros de Estado
da Fazenda e da Previdência e Assistência
Social pela omissão no exercício da supervi
são ministerial e contra atos dos Presiden
tes do Banco do Brasil SA e do Instituto
Nacional do Seguro Social, respectivamen
te, que permitiram à empresa Sersan Enge
nharia tomar empréstimos, renegociar dívi
das e obter certidões em desacordo com a
legislação federal que regula a situação das
pessoas físicas e jurídicas cadastradas
como devedoras da União."

1.1. A referida Decisão determinou a realização
de auditoria para apurar as circunstâncias e respon
sabilidades que teriam permitido às empresas do gru
po Sersan obter certidões em desacordo com a legis
lação, no Instituto Nacional do Seguro Social, a ser re
alizada sob a coordenação da 7° Secex, que fará par
te de outro relatório.

1.2. A mesma Decisão também ordenou a feitu
ra de auditoria, sob a responsabilidade que 88 Secex,
para que seja apurado como são emitidas certidões e
autorizados empréstimos bancários e renegociadas
as dividas frente à legislação vigente, envolvendo a
empresa Sersan Engenharia e, se for o caso, as de
mais empresas do mesmo grupo empresarial, autori
zando, de imediato, as diligências pertinentes.

1.2 - Das Providências Preliminares

2. Visando colher subsídios necessários ao iní
cio dos trabalhos, foi expedido o Ofício n° 099/99-88

Secex, de 30-3-1999, ao Presidente do Banco do Bra
sil S.A., solicitando a relação das operações de crédi
tos realizadas com as empresas do grupo Sersan ou
ainda com grupos empresarias ou empresas em que
ela ou algum de seus sócios participe como sócio, có
pia da documentação pertinente e demais informa
ções vinculadas às operações.

3. Pelo Ofício Direc 99/001 , de 30-4-1999, do Di
retor de Recursos Humanos, Crédito e Recuperação
de Crédito foi encaminhada a documentação requeri
da e prestadas as informações devidas, relacionando
apenas uma operação, a 87/00039-3, compra e ven
da com sub-rogação de obrigações e novação de divi
da, tendo como outorgante a Sérgio Dourado Empre
endimentos Imobiliários S.A. e outorgado a SERSAN
- Sociedade de Terraplenagem, Construção Civil e
Agropecuária Ltda .

4. Pela Portaria n° 12, de 23-8-1999, do Secretá
rio de Controle Externo da 88 Secex, foi designado
apenas o primeiro signatário deste relatório para rea
lizar a auditoria no Banco do Brasil S.A., iniciando-se
pela análise da documentação já existente.

1.3 - Do Início dos Trabalhos

5. Os trabalhos iniciaram-se em 30-8-1999, ten
do sido solicitadas por meio do Ofício n° 01/99 ao Pre
sidente do Banco do Brasil SA informações comple
mentares relativas às operações entre o Banco e as
empresas do grupo Sersan, incluindo alguns de seus
acionistas e dirigentes.

5.1. Por intermédio dos Ofícios nOs 2 e 3/99, pe
diu-se o fornecimento de informações/documentos
pertinentes à operação 87/00039-3; pelo Ofício n°
4/99, foram solicitadas informações complementares
a respeito do constante em parecer da Superinten
dência do Rio de Janeiro, exarado por ocasião da
análise da proposta de compra e venda com sub-ro
gação de obrigações e novação de dívida, tendo
como outorgante Sérgio Dourado Empreendimentos
Imobiliários S A. e outorgado a SERSAN - Sociedade
de Terraplenagem, Construção Civil e Agropecuária
Ltda.

5.2. Todos os quatro ofícios foram entregues em
30-8-1999 na Auditoria Interna do Banco com solicita
ção para que fizessem chegar ao Presidente da Insti
tuição Financeira, tendo sido recibados pela Secretá
ria-Executiva da Presidência, na mesma data, sendo
estipulado o prazo de dois dias para atendimento.

1.4 - Da Interrupção dos Trabalhos

6. Somente em 9-9-1999, pelo Ofício UEN
RECUP 99/450, foram apenas parcialmente atendi
dos parte dos pedidos formulados por meio dos Ofíci
os nOs 2 e 3/99, que compõem o volume 01. Para os
documentos faltantes, o Banco alegou que estava dili
genciando a sua localização e solicitava trinta dias
para entregá-los, sem prejuízo da remessa em menor
lapso de tempo, tão logo possível. O expediente foi
assinado pelo Superintendente Executivo da Recup e
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pelo Consultor Jurídico Adjunto - Orival Grahl, tendo
este poderes por procuração para prestar informa
ções em nome do Presidente do Banco.

7. Na instrução de fls. 146 a 149, corroborada
pelo Diretor, o informante demonstra dificuldade em
realizar auditoria naquele Banco e o seu ponto de vis
ta quanto ao dilatado prazo requerido para atendi
mento das solicitações. Na conclusão propõe não co
nhecer do pedido de prorrogação, determinando
atendimento do pleito em 24 horas a partir da ciência
da deliberação que vier a ser proferida e aplicar ao
Presidente do Banco do Brasil SA - Paolo Enrico
Maria Zaghen - a multa prevista no inciso V do art. 58
da Lei nO 8.443, de 16-7-1992, tendo em vista obstru
ção ao livre exercício de auditoria. A seguir, principais
trechos da referida instrução:

"Apesar de ter sido informado pelo
Banco da existência de uma única opera
ção, encontramos indícios da existência de
outras, entendendo, já na fase de planeja
mento da auditoria, que a Instituição Finan
ceira provavelmente sonegou informações
solicitadas na diligência.

Durante a nossa estada no Banco,
procuramos conhecer melhor a maneira
como é feito o atendimento às equipes de
auditoria desta Corte de Contas e descobri
mos que os pedidos são encaminhados à
Unidade Técnica correspondente que sepa
ra a documentação solicitada e a resposta
dos questionamentos feitos e submete-os à
Consultoria-Jurídica, sendo por esta anali
sada da oportunidade e conveniência de ser
fornecido os referidos documentos e os ter
mos dos expedientes de resposta.

Durante todo esse tempo ficamos ob
servando o comportamento apresentado
pelo Corpo Diretivo do Banco do Brasil para
com a atuação da Colenda Corte de Contas,
respaldado no art. 71 da Carta Mágna, com
parando-a com experiência própria, por já
ter sido servidor de uma Empresa Pública,
também sujeita à fiscalização do TCU.

As Unidades do Alto Escalão daquela
Instituição Financeira, sobretudo a Consul
toria-Jurídica, não tem o mínimo respeito e
consideração com os trabalhos de auditoria
desta Casa. Da documentação solicitada,

verifica-se que não há necessidade de pro
dução de nenhuma peça, é preciso apenas
que a busque na Unidade de origem, pois
são documentos relativos a operações de
crédito já realizadas, que deveriam constar
de dossiés. No entanto, acreditamos, pelo
que pudemos observar, que, embora parte
dos documentos já se encontre reunida,
está sendo feita uma triagem por parte do
Órgão Jurídico, analisando aquilo que, a
seu juízo de valor, deva ser fornecido ao Tri
bunal de Contas da União.

Conforme se depreende, os valores fo
ram totalmente invertidos por parte daquela
Empresa, pois só é analisado aquilo que é
do interesse da Entidade auditada e não o
que necessita ser observado pelo Órgão fis
calizador.

Com esse comportamento e seu mo
dus faciendi, fica difícil realizar uma audito
ria naquele Banco. No presente caso, a do
cumentação solicitada refere-se apenas a
um primeiro pedido que, após análise, de
certo, surgirão outros, até a consecução dos
objetivos colimados. Se houvesse o mínimo
de interesse e boa vontade por parte do
Banco, em dois dias alguns dos dados já
poderiam estar em nossas mãos e o restan
te, no mais tardar, em uma semana. Se to
dos os pedidos forem atendidos no prazo
pretendido pelo Banco, em quanto tempo a
auditoria levará para ser concluída? Não po
demos nem estimar um período.

Não encontramos situação análoga em
outros trabalhos de auditoria, pois, normal
mente pedidos de prorrogação de prazo
para fornecimento de informações ou docu
mentação ocorrem em diligências e em au
diências, o que não é o caso, pois trata-se
de auditoria, que requer disponibilização
imediata dos documentos.

O descaso que o Banco vem, ao lon
go do tempo, demonstrando com a Colen
da Corte de Contas não pode perdurar,
devendo haver, no nosso entendimento,
uma atitude mais enérgica do Tribunal, fa
zendo valer a competência que lhe é atri
buída pela Constituição Federal ou, en
tão, que se cesse a determinação de rea
lização de auditorias e inspeções naquele
Estabelecimento de Crédito."



Diante do exposto, anuímos, tanto com
a proposta de indeferimento da prorrogação
de prazo para entrega dos documentos soli
citados no decorrer da auditoria como com a
proposta de aplicação de multa do dirigente
máximo da instituição, nos termos descritas
às fls. 149.

Quanto ao pedido do BB para prorro
gação de prazo por 30 dias para atendimen
to de solicitações fritas no decorrer da audi
toria, entendemos como descabido e imoti
vado. Esse pedido reforça a idéia de que os
documentos a serem disponibilizados serão
literalmente montados pelo Banco. Corrobo
ramos as observações fritas pelo Analis
ta-Informante de que tal prática só se coa
duna com resposta aos ofícios de diligência
e audiência/citação. Mesmo assim diante de
justificativas plausíveis. No transcorrer de
uma auditoria, os documentos devem ser
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8. O Sr. Secretário, em despacho inserto às fls. disponibilizados por completo e imediata-
150a 153, manifesta ponto de vista coincidente com o mente (evidentemente dentro de critérios de
do An~lista, acrescentando outros dados, transcritos razoabilidade). Ora, no presente caso, os
a seguIr: documentos solicitados constituem dossiês

"Nesse contexto, foi autorizado o início e peças já existentes, que não precisam ser
da presente auditoria. Em princípio, o Ana- criados. Somente as justificativas para de-
lista-Informante marcou entrevista com o terminados fatos, que são a menor parte
Chefe da Auditoria Interna da instituição. das informações solicitadas" é que exigem
Nessa oportunidade, além da exposição dos alguma elaboração e mesmo assim deman-
objetivos da inspeção, ficou acertado que dando curto espaço de tempo. Não há, por-
todos os ofícios de solicitação de documen- tanto, qualquer razão para o pedido que não
tos elaborados pela equipe de auditoria seri- seja o objetivo de protelar e ganhar tempo
am emitidos, em caráter pessoal, em nome para a montagem das peças e das respos-
do presidente do Banco. Definiu-se, por tas que interessam ao Banco.
conseguinte, que qualquer outro funcionário Outro agravante, que podemos depre-
só poderia respondê-los caso tivesse procu- ender caso tal pedido seja deferido, é a
ração ou delegação de competência para abertura de perigoso precedente contrário à
tanto. Tais medidas foram adotadas, por ca- execução. de todo e qualquer trabalho de
utela, tendo em vista o descaso dos dirigen- auditoria desta Corte. Fazemos um pequeno
tes do Banco do Brasil para com os traba- exercício hipotético para demonstrarmos
lhos realizados por este Tribunal. isso. Vamos supor que a equipe de inspe-

A instrução de fls. 146/149 faz abaliza- ção identifique um "achado de auditoria" e
do levantamento de como o Banco do Brasil que solicite os documentos correspondentes
trata as questões emanadas desta Corte, a tal fato, o órgão simplesmente pode solici-
mormente quando da execução de inspe- tar prorrogação de prazo e montar as res-
ções e auditorias. Os documentos, quando postas a seu modo. O próprio fator surpre-
são disponibilizados, passam, previamente, sa, que é inerente aos trabalhos de audito-
pela apreciação de sua Consultoria Jurídica, ria, não existirá mais, ou seja, trabalhare-
havendo, portanto, a filtragem e seleção das mos essencialmente com documentação se-
peças que interessam ao Banco apresentar lecionada ao talante do auditado, portanto,
ou não. Na verdade, esses dossiês são sim- de duvidoso interesse para o controle, por-
plesmente montados, ou seja, não demons- quanto pode não espelhar a realidade dos

fatos.
tram a realidade das operações e/ou fatos
apreciados. Não restam dúvidas de que Outro problema que tal medida pode
esse tipo de ação deliberada somente vem acarretar é que todos os planejamentos tan-
enfraquecendo sobremaneira e, até mesmo, to da equipe de auditoria quanto da própria
inviabilizando os trabalhos do TCU junto ao Secretaria no que tange ao Plano de Audito-
BB. ria só poderão ser cumpridos se o órgão au-

ditado tiver boa vontade em não solicitar a
prorrogação de prazo quando do pedido de
documentos/informações, pois caso isso ve
nha a acontecer os prazos existirão apenas
pro forma.
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Nesse contexto, cabe a nós verificar a
aplicação desse dispositivo no caso ora
analisado. O art. 44 da Lei n° 8.443/92 esta
belece os pressupostos para sua aplicação,
ou seja, proceder-se-á a suspensão cautelar
do dirigente quando possa retardar ou difi
cultar a realização de auditoria ou inspeção,
causar novos danos ao Erário ou inviabilizar
o seu ressarcimento'.

No TC 016.894/92-8, foi realizada profunda e
elucidativa análise doutrinária a respeito dessa medi
da cautelar, especialmente de sua aplicabilidade e
eficácia. Por sinal, pretendia-se, também, a suspen
são temporária do então Presidente do Banco do Bra
sil.

Desse processo, reproduzimos o seguinte ex
certo que se ajusta perfeitamente ao caso.'

'Não é necessário que as três condi
ções estejam presentes simultaneamente,
bastando, apenas, que ao menos uma delas
esteja configurada. Além disso, deve-se res
saltar não ser indispensável que qualquer
destas condições esteja, de fato, ocorrendo.
Basta a simples possibilidade de ocorrência,
o que se coaduna com a índole cautelar da
medida, que exige, como já frisamos, não
um juízo de realidade, mas um juízo de pro
babilidade. Este juízo de probabilidade pode
ser formado com base na avaliação que o
Tribunal fizer da conduta do gestor, de suas
declarações e de outras informações a que
tiver acesso, se caracterizarem indícios sufi
cientes, como exige a Lei. É essencial, pois,
que se encontre provada uma das três hipó
teses acima previstas. A primeira não dá lu
gar a maiores indagações, basta que haja
indícios de que o responsável por seu com
portamento durante as apurações, possa
prejudicá-Ias... '.

Conforme o trecho acima, bastam indícios de
que a ação do responsável possa impedir ou retardar
a realização de inspeção ou auditoria. Na inspeção
desta 8 8 SECEX, as ações do Banco do Brasil não se
revestiram de indícios, elas foram ações concretas,
ou seja, houve à protelação injustificada no forneci
mento de documentos solicitados, havendo, portanto,
sonegação efetiva de informações.

A medida ora argüida, ou seja, a suspensão do
dirigente, não se refere ao mérito dos atos de gestão
em si, mas, sim, quanto à proposta de que este Tribu
nal determine o afastamento temporário do dirigente

executivo do Banco do Brasil, de suas funções de
Presidente, até a apuração cabal da verdade dos fa
tos. E uma medida cautelar e preliminar ao julgamen
to de mérito.

Sobre essa medida, o pronunciamento do Sub
procurador-Geral, Dr. Paulo Soares Bugarin, no TC
650.044/96-7 (Acórdão 179/96 - Plenário - Ata
41/96) é bastante esclarecedor quando assevera que
'a natureza jurídica dessa medida é tão-só acautela
tória e visa a viabilizar ao Tribunal o exercício de sua
competência fiscalizatória, insculpida na Constitui
ção, que vem sendo obstaculizada pelo administra
dor'.

Posto isso, considerando que os documentos
solicitados já existem e são processados e arquiva
dos normalmente pelo Banco, tais como: relação das
operações de créditos; cópias dos despachos autori
zativos, valores envolvidos; saldos devedores; cópias
dos pareceres jurídicos e técnicos, entre outros; con
siderando que os prazos dados pela equipe de audi
toria para elaboração das justificativas a alguns que
sitos eram razoáveis e condizentes com os pedidos;
considerando as rotineiras medidas com animus
para retardar, truncar e, até mesmo, inviabilizar os tra
balhos do TCU, submetemos os presentes autos à
elevada consideração do Exmo. Sr. Ministro Bento
Bugarin, Relator do feito, propondo, em adição à pro
posta de fls. 149, a suspensão cautelar do Presidente
do Banco do Brasil, Sr. Paolo Enrico Maria Zaghen,
nos termos do art. 44 da Lei n° 8.443/92, e a disponi
bilização, desde logo, dos documentos solicitados
pela equipe de auditoria. "

1.5 - Da Decisão do Ministro Relator

9. O Exmo. Sr. Ministro Bento José Bugarin ao
considerar as alegações da 8a SECEX fixou, em
28.09.1999, o dia 04.10.1999 como data limite para
que o Presidente do Banco do Brasil S.A. atendesse
às solicitações constantes dos Ofícios de nOs 01 a
04/99, alertando-o de que o não atendimento poderia
acarretar a adoção das medidas previstas nos artigos
44 e 58 da Lei n° 8.443/92. Na mesma data, o Secre
tário da 8a SECEX fez a devida comunicação por
meio do Ofício n° 391/99-8a SECEX.

1.6 - Das alegações do Banco do Brasil

10. O Banco do Brasil, pelo Ofício UEN RECUP
99/509, de 4-10-1999, subscrito pelo Superintenden
te Executivo da RECUP e pelo Consultor Jurídico
Adjunto, respondeu diretamente ao Ministro-Relator,
por entender que as considerações dos servidores da
8a SECEX extrapolaram a sua competência como
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Unidade de Assessoramento Técnico e que as mani
festações a respeito do Banco do Brasil e de suas uni
dades internas não condizem com os fatos e, quando
procedentes, devem ser externadas por quem tem
autoridade, os Ministros desta Casa.

10.1. Contestou a manifestação do informante,
quanto à probabilidade de o Banco ter sonegado in
formações solicitadas na diligência, entendendo que
deveria haver a indicação de forma objetiva quais fo
ram os indícios de sonegação.

10.2. Questionou a afirmativa de que "As Unida
des do Alto Escalão daquela Instituição Financeira,
sobretudo a Consultaria-Jurídica, não tem o mínimo
respeito e consideração com os trabalhos de audito
ria desta Casa.", dizendo que nenhum representante
daquela Consultoria do Banco foi contatado. Os re
presentantes do Banco citaram apenas um parágrafo
da instrução de fls. 146 a 149, não fazendo sua liga
ção com outras afirmativas e por isso não alcançaram
que o questionamento diz respeito ao procedimento
adotado pela Instituição Financeira na condução do
trabalho de auditoria em suas unidades, como a tria
gem e a morosidade na disponibilização e forneci
mento de documentos/informações.

10.3. Não concordou com a comparação que o
informante fez em relação a uma outra Empresa PÚ
blica, onde trabalhou antes de ingressar nesta Casa.
Embora desconhecendo-a, de certo ela não poderia
servir de paradigma para o Banco do Brasil, regido
pelas regras de direito privado, concorrendo no mer
cado financeiro, principalmente depois da edição da
Emenda Constitucional nO 19, com a previsão de lei
que definirá o estatuto da sociedade de economia
mista que explora atividade econômica. Disse, tam
bém: "Quanto às Unidades que são envolvidas na
análise de documentos que são enviados ao TCU, ou
a qualquer outro órgão de fiscalização, a atuação
destas é assunto que diz respeito à Empresa. "

10.4. Tece comentários discordantes do pronun
ciamento do Sr. Secretário de Controle Externo, e, an
tes de adentrar no mérito dos pedidos, solicitou que o
Tribunal adotasse providências a respeito do relatado,
entendendo que "não e concebível que servidores
que deveriam apenas assessorar tecnicamente emi
tam considerações inconseqüentes sobre a empresa
auditada."

1.7 - Dos Comentários às Alegações do Banco

11 . A indignação demonstrada pelos subscrito
res do referido ofício não procede, visto que ficou pa
tente a sonegação inicial de informações, uma vez
comprovada a existência da operação 90/01181-3 da

Agência Central Brasília, pela documentação enca
minhada pelo Banco em resposta à alínea "a" do Ofí
cio 01/99.

11.1. A respeito da afirmação: "Quanto às Uni
dades que são envolvidas na análise de documentos
que são enviados ao TCU, ou a qualquer outro órgão
de fiscalização, a atuação destas é assunto que diz
respeito à Empresa.", não temos nada mais a acres
centar, apenas frisar a arrogância de alguns empre
gados do Banco do Brasil que entendem estar a inde
pendência daquela Entidade imune à competência
constitucional desta Corte de Contas.

11.2. Em razão da hierarquia, deixamos de opi
nar sobre os comentários discordantes relativamente
ao pronunciamento do Sr. Secretário de Controle
Externo.

11.3. As competências do informante estão res
paldadas nos artigos 1°, 38, 42 e 86 da Lei n°
8.443/92, nos artigos 1°, 142,204 e 206 do Regimen
to Interno aprovado pela Resolução Administrativa n°
15, de 15.06.1993, na Instrução Normativa TCU n°
09, de 16.02.1995 e na Portaria n° 63, de 27.02.1996
que aprovou o Manual de Auditoria do Tribunal de
Contas da União prescrevendo, na página 6, Título:
Execução, Subtítulo: Regras de Conduta do Analista,
in verbis:

"No exercício de suas funções de controle exter
no, o Analista deve:

c) emitir opiniões sobre documentos
ou situações examinadas apoiando-se em
fatos e evidências que permitam o convenci
mento razoável da realidade ou a veracida
de dos fatos. "

1.8 - Da Continuidade dos Trabalhos

Com base no despacho do Exm0. Sr. Ministro
Bento José Bugarin, e para dar continuidade aos tra
balhos de auditoria, foi editada a Portaria n° 20, de
04.10.1999, do Secretário de Controle Externo da 8a

SECEX, incluindo na equipe o novo componente e
estabelecendo os novos prazos.

13. A documentação encaminhada foi devida
mente analisada, tendo a equipe de auditoria solici
tado fosse colocado à sua disposição dossiê das
operações nominadas e atas das reuniões da Dire
toria, Ofícios nOs 05 a 09/99. Os prazos concedidos
variaram de um a três dias. Desta vez, com a pres
teza que já poderia ter sido demonstrada anterior
mente, o Banco tempestivamente atendeu às solici
tações dos prepostos da Colenda Corte de Contas.
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11.1 - Operação 87/00039-3

11- DA REALIZAÇÃO DA AUDITORIA do Brasil S.A., resultando no montante de Cz$
374.935.669,20.

17. A operação de assunção de dívida que en
volva aquisição de imóveis do devedor, de acordo
com a Circular Operações de Crédito nO 6, de
24.06.1987, do Banco do Brasil, em vigência à época
do evento, deveria ter-se exigido amortização de, pelo
menos, 20% dos débitos a assumir.

17.1. Portanto, entendemos que o Banco errou
ao não exigir, no ato de transferência de parte da dívi
da da Sérgio Dourado para a SERSAN, a amortiza
ção de, pelo menos, 20% da dívida, conforme deter
mina a Circular mencionada no item anterior. Foi dado
autorização apenas para equacionamento dos crédi
tos do Banco junto à Sérgio Dourado, pois foram de
terminadas as condições gerais a serem atendidas
pelos interessados, tanto pelo Diretor da Área, quanto
pelo Presidente do Banco.

18. A hipoteca dos lotes correspondia exata
mente ao valor da dívida assumida pela SERSAN jun
to ao Banco, sem considerar os encargos financeiros
calculados sobre o valor principal, que, no caso espe
cífico, alterou o valor do débito na negociação inicial
de Cz$294.582.600,00 para Cz$374.935.669,20,
portanto, de início a importância de
Cz$80.353.069,20 já se encontrava sem garantia hi
potecária.

19. A SERSAN só efetuou corretamente o paga
mento das três primeiras parcelas, quitando a quarta
e quinta pelo valor original, sem os acréscimos legais,
ocasião em o Banco do Brasil viu-se obrigado a in
gressar em juízo, em 17-10-1989, sendo os autos dis
tribuídos à 21 a Vara Cível da Comarca do Rio de Ja
neiro.

19.1. Desta vez, entendemos que o Banco de
morou a tomar as medidas judiciais cabíveis, visando
recuperar os seus haveres financeiros. Note-se que a
primeira parcela venceu em 30-11-1987, a terceira
em 31-5-1988 e a quinta em 30-11-1988. A rigor, a
inadimplência já estava caracterizada a partir de
10-6-1988, visto que a quarta e a quinta parcela foram
pagas sem os acréscimos legais. Mesmo se admitin
do a tentativa de encaminhamento da questão pela
via negociai, a inadimplência estaria definitivamente
estabelecida a partir de 10-12-1988 e o Banco não
deveria ter aguardado até 17-10-1989. mais de dez
meses, para ingressar em juízo.

19.2. A empresa devedora foi citada em
3-1-1990, e efetuada a penhora sobre os imóveis hi
potecados, sendo interposto embargos de devedor e
exceção de incompetência pela acusada que, reque
reu, ainda, a remessa dos autos da execução ao Juí-

16. A operação originou-se da negociação entre
a Superintendência do Banco do Brasil no Rio de Ja
neiro e a Sérgio Dourado Empreendimentos Imobiliá
rios SA com a finalidade de saldar parte de sua dívi
da. Do resultado dessas tratativas resultou a compra
e venda com sub-rogação de obrigações e novação
de dívida, em 31 .08.1987, dos imóveis designados
como lotes 1 e 2 do PA. 34.591 , da Av. das Américas,
freguesia de Jacarepaguá, Rio de Janeiro-AJ, como
outorgante vendedora aquela empresa e como outor
gada compradora a SEASAN - Sociedade de Terra
plenagem, Construção Civil e Agropecuária Ltda.,
como interveniente e credor o Banco do Brasil S.A.,
pelo montante de 780.000 OTN's, correspondente a
Cz$294.582.600,00.

16.1. O acordo foi escriturado no Cartório do 18°
Ofício de Notas da Comarca da Capital do Aio de Ja
neiro, registrado no livro S.1.I4762, folha 164, obrigan
do-se a SERSAN a saldar o débito em 28 parcelas tri
mestrais consecutivas, a seguir discriminadas, nelas
já incluídos os juros de 6% a.a., vencendo-se a prime
ira em 90 dias, e as seguintes a cada 3 meses: a) 6
parcelas trimestrais de 20.760 OTN's cada uma; b) 6
parcelas trimestrais de 29.960 OTN's cada uma; c) 6
parcelas trimestrais de 37.740 OTN's cada uma; d) 10
parcelas trimestrais de 46.200 OTN's cada uma. As
parcelas são representadas por notas promissórias
emitidas pela SERSAN - Sociedade de Terraplena
gem, Construção Civil e Agropecuária Ltda. avaliza
das por Sérgio Augusto Naya e João de Castro, cotis
tas da empresa devedora, em favor do credor Banco

14. De toda a documentação fornecida pelo
Banco do Brasil, ficou patenteado a existência de
duas operações, a primeira, a operação 87/00039-3
da Agência Ipanema-RJ, resultou da compra e venda
com sub-rogação de obrigações e novação de dívida,
tendo como outorgante a Sérgio Dourado Empreendi
mentos Imobiliários S.A. e outorgado a SERSAN 
Sociedade de Terraplenagem, Construção Civil e
Agropecuária Ltda.

15. A segunda, representada pela ficha de escri
turação n° 90/01181-3 da Agência Central Brasília,
resultou do acordo celebrado pelo Banco com a
SERSAN - Sociedade de Terraplenagem, Constru
ção Civil e Agropecuária Ltda. para a solução de pen
dências oriundas das operações 87/00365-1 ,
88/00015-X e 88/00016-8, que se encontravam ajui
zadas.
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zo da 4a Vara Cível, pedido este deferido, com a nova
distribuição em 7-12-1990.

19.3. O processo não teve andamento até
25-9-1992, quando foi determinado ao cartório que
fosse certificado da garantia do Juízo e da tempestivi
dade dos embargos, permanecendo os autos parali
sados até 4-1-1993 quando, levado à conclusão, foi
proferido despacho determinando a citação do Banco
do Brasil, publicado em 6-4-1993. A SERSAN, numa
manobra procrastinatória, retirou o processo do car
tório, devolvendo-o apenas em 25-5-1994, cerca de
um ano depois, após inúmeras reclamações do Ban
co que só conseguiu ter acesso aos autos em
6-7-1994.

19.4. O Banco manifestou-se em novembro de
1994, impugnando os embargos, tendo sido proferida
sentença de improcedência em 12-5-1995. Em razão
dos embargos de declaração, houve a necessidade
de ser determinado a exclusão nos cálculos em exe
cução das parcelas depositadas em ação de consig
nação em pagamento, por isso a decisão proferida só
foi publicada em 18-10-1995.

19.5. Embargado, o Banco apresentou tempes
tivamente recurso de apelação com o objetivo de re
formar a sentença de primeiro grau. A outra parte
também interpôs recurso de apelação. Logo após o
julgamento dos embargos de devedor e dos embar
gos de declaração, o Banco requereu, em
18-10-1995, o prosseguimento da execução com a
expedição de mandado de avaliação, deferido em
23-10-1995.

20. Durante todo esse tempo, a Superintendên
cia do Rio de Janeiro tentou o recebimento da dívida
em rodadas de negociação realizadas em 24-4-1992,
9-10-1992, 27-4-1994, 4-5-1994, 31-8-1994,
13-12-1995 e 19-12-1995, obtendo do devedor o ofe
recimento de imóveis para liquidação total do débito,
embora de valor aquém dos saldos apurados nas res
pectivas datas das propostas e, também, considera
dos inviáveis pelo credor. Solicitamos ao Banco do
Brasil a apresentação das atas das reuniões de nego
ciação, tendo obtido como resposta, a sua inexistên
cia.

20.1. A razão alegada pela empresa inadimplen
te para a suspensão dos pagamentos avençados foi
ter-se frustrado seu plano de investimento imobiliário
envolvendo os lotes objeto da transação, onde pre
tendia construir um Shopping Center, tendo em vista
dificuldade em obter licença da Secretaria Municipal
de Fazenda pela existência de débitos de Imposto
Predial e Territorial Urbano acumulados desde 1984,

conforme levantamento de Certidão de Situação Fis
cal Imobiliária.

20.2. A SERSAN propôs, em 19-12-1995, nego
ciação nas seguintes condições:

a) entrada de R$1.200.000,00, no prazo de re
cebimento de um imóvel em Brasília;

b) valor a compor: R$6.800.000,00, com prazo
de 30 meses, divididos em parcelas mensais e suces
sivas, com prazo de carência de 6 meses a partir do
pagamento do item anterior;

c) garantias: caução de notas promissórias de
promitentes compradores de unidades residenciais
vendidas e compromissadas pela devedora nas pra
ças do Rio de Janeiro e Brasília, no montante de
R$13.600.000,00, sendo o produto do recebimento
utilizado para abatimento da dívida;

d) baixa da ação judicial objeto da pendência,
com as custas com honorários advocatícios e outras
por conta de cada uma das partes.

20.3. O Comitê de Crédito da Agência Ipane
ma-RJ estudou as alternativas que melhor solução
negociai apresentava aos interesses do Banco, pro
pondo negociação nos seguintes termos:

a) entrada de R$1.200.000,00, em espécie, até
10-1-1996;

b) valor a compor: R$7.410.000,00, aí incluída a
verba advocatícia de 5% sobre o valor máximo obte
nível em juízo, para reposição em 30 parcelas mensa
is, com 6 meses de carência, vencendo-se a primeira
até 10-7-1996;

c) garantias: manutenção das atuais mais fiança
de Sérgio Augusto Naya e caução de notas promissó
rias de promitentes compradores de unidades resi
denciais vendidas e compromissadas pela devedora
nas praças do Rio de Janeiro e Brasília, no montante
de R$14.820.000,00, sendo o produto do recebimen
to utilizado para abatimento da dívida;

d) encargos sobre o saldo composto: TBF mais
1%a.m.;

e) formalização: acordo nos autos da execução.

20.4. A Superintendência do Rio de Janeiro ana
lisou as propostas da Agência e a do devedor, mani
festando-se pelo acolhimento das condições defendi
das pela Dependência, no valor de R$8.610.000,00,
sem, contudo, ter deixado de avaliar os seguintes cri
térios de atualização do débito até 20-12-1995:

a) método constante do item 3-B, anexo n° 2 à
Carta-Circular n° 95/2048, de 15.12.1995 - TR mais
2% a.m. - R$46.295.332,82;
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b) encargos contratuais de normalidade - juros
de 6,0% a.a. mais OTN/BTN/TR, com variação do IPC
"cheio" em março/1990 - R$9.932.420,85;

c) encargos contratuais de normalidade - juros
de 6,0% a.a. com expurgo do IPC/Plano Collor
(mar/1990) - R$8.1 00.153,90;

d) equivalência em uso (dólares americanos),
com juros de 6,0% a.a., com base na cotação oficial
para venda - R$9.168.540,62;

e) em caso extremo, consoante parecer jurídico,
resultado de decisões de tribunais do país (súmula
121 do STF), que estabelecem a correção linear, não
capitalizável mais juros de 6,0% a.a., a insignificante
quantia de R$792,60.

20.5. O Diretor Edson Soares Ferreira conside
rando todas as novas condições apresentadas, espe
cialmente o substancial reforço das garantias, posici
ona-se, em 22-12-1995, de acordo com o ajuste pelo
valor de R$9.932.420,85, item b retro.

20.6. Novas rodadas de negociação foram em
preendidas e acertado o seguinte acordo, aprovado
pela Diretoria, em 10-1-1996, com termo formalizado
na mesma data:

a) montante a compor: R$9.932.420,85 (posi
ção até 20-12-1995);

b) recolhimento realizado em 12-1-1996:
R$630.000,00;

c) prazo: 48 meses, incluída a carência de 6 me
ses; reposição do principal em 42 parcelas mensais e
consecutivas, com recolhimento dos juros a cada
mês, inclusive no período da carência;

d) garantias: manutenção das hipotecas exis
tentes, com reforço equivalente a R$13.392.000,OO
em títulos representativos de negócios realizados
com promitentes-compradores de lançamentos imo
biliários da SERSAN;

e) encargos: TBF mais 1% a.m.;

f) formalização: acordo nos autos.
20.7. Os termos do acordo assinado entre as

partes ingressou em juízo para homologação, pedin
do fosse determinado a suspensão da execução, ob
jetivando o cumprimento voluntário da obrigação pelo
devedor, deferido por despacho de 30-1-1996.

21. Em que pese o baixo valor recebido a título
de pagamento à vista para a efetivação do acordo, a
equipe de auditoria concorda que os seus termos
atendem às normas que regem a matéria e resguar
dam os interesses do Banco. Verifica-se que o paga
mento à vista representa menos de 20% do montante
atualizado, portanto abaixo do limite mínimo estabe
lecido na Circular Operações de Crédito nO 160, de

7-10-1994, do Banco do Brasil. Isso, no entanto, não
chega a caracterizar uma falha, porque o suposto
descumprimento da norma interna foi sanado pela
homologação do acordo pela Diretoria do Banco.

22. Conforme se observa, desde final do exercí
cio de 1989, já há mais de seis anos, o Banco do Bra
sil buscava a satisfação de seu crédito, sem a obten
ção de êxito total, conseguindo recuperação ínfima
do que lhe é devido.

23. Como não foram apresentados os títulos
oferecidos em caução e, ainda, com a intenção de
percorrer o caminho mais rápido para a solução da
demanda em comento, o Banco reformulou, em
30-9-1996, os termos do requerimento para suspen
são da ação, permitindo ao devedor que efetuasse o
pagamento do restante de sua dívida a partir de
10-1-1997.

23.1. Mais uma vez a SERSAN não cumpriu
com o prometido, por isso o Banco requereu, em
14-3-1997, fosse determinada a realização de leilão
para satisfação total da dívida em execução, sendo
deferido, e tomadas as devidas providências para re
alização do leilão designado para os dias 18-6-1997 e
30-6-1997, com a intimação dos representantes lega
is da devedora e dos avalistas, por carta precatória,
cumprida na cidade de Brasília em 12-6-1997.

23.2. Na iminência de execução judicial, a
SERSAN propõs uma solução amigável, pedindo
sessenta dias para solucionar o impasse. Ciente de
que os bens penhorados tem valor insuficiente para
cobertura total de seu crédito e objetivando a melhor
solução, o Diretor de Crédito Geral, Captação e Servi
ços Bancários acatou a proposta, sendo o pertinente
acordo homologado pela justiça.

23.3. Em vista da não ocorrência de qualquer in
formação sobre o pagamento da dívida, o Juiz deter
minou em setembro de 1997 o prosseguimento da ex
cussão dos bens hipotecados, com a expedição de
mandado para que o devedor depositasse a impor
tância de R$133.741,49, a título de comissão devida
pelo leilão suspenso a pedido das partes, opondo-se
o devedor via agravo de instrumento.

24. Após várias tentativas de negociação, inclu
sive com o oferecimento de alguns imóveis entregues
como dação em pagamento, não considerados viáve
is pelo Banco, foi formalizado o último acordo amigá
vel, celebrado em 11-9-1997 e homologado pela Dire
toria em 14-10-1997, nos seguintes termos:

a) amortização no saldo devedor, com recolhi
mento de R$450.000,00;

b) suspensão da execução até 31-12-1997;
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C) entrega pela SERSAN, no prazo de até dez 25.2. Com o lamentável incidente envolvendo o
dias, de R$13.392 mil, em títulos de emissão de ter- desabamento do Edifício Palace 11, em fevereiro de
ceiros, de boa liquidez, caucionados em favor do Ban- 1998, o Banco imediatamente peticionou, em
co; 5-3-1998, no sentido de ser intimado o devedor para

d) além das garantias já existentes, penhora no substituição dos títulos vinculados àquele empreendi-
rosto dos autos de 1/3 (um terço) dos direitos que a mento, já que tais títulos por certo não seriam mais
Empresa LPS Participações e Empreendimentos honrados 'Pelos seus emitentes, sendo indeferido
Uda., tem contra a TERRACAP Companhia Imobiliá- pelo Juiz, entendendo não mais persistirem como ga-
ria de Brasília, processo n° 5.377/94, em curso junto rantia tais títulos.
ao juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Fe- 25.3. Diante de promoção do representante do
deral, autorizando a expedição do mandato de pe- Ministério Público e pelo incidente estranho ao pro-
nhora endereçado àquele juízo; cesso corrente na justiça, proferiu o Juiz de primeiro

e) manutenção das demais cláusulas do acordo grau decisão indeferindo a homologação do acordo
pactuado anteriormente; entre as partes.

f) retomada da execução, caso não honrado o 26. Retoma o Banco do Brasil o caminho da exe-
presente ajuste. cução da hipoteca dos bens dados em garantia, com

24.1. Mais uma vez, o valor exigido a título de a designação pelo Juiz das datas de 30-6-1998 e
pagamento à vista para a efetivação do acordo ficou 10-7-1998 para a realização da primeira e segunda
abaixo do limite mínimo estabelecido nas normas in _ praça, e tomadas todas as providências para sua rea-
ternas do Banco. Porém, isso não chega a caracteri- lização.
zar uma falha, em face de sua homologação pela Di- 26.1. O devedor tentou mais uma vez obter a
retoria do Banco. Portanto, em nossa opinião, os ter- suspensão da realização do leilão, alegando não po-
mos do acordo atendem às normas que regem a ma- der dispor de seus bens por decisão da 20a Vara Cí-
téria e resguardam os interesses do Banco. vel, querendo beneficiar-se de uma tragédia que viti-

24.2. As notas promissórias, já prometidas no mou pessoas, para furtar-se de cumprir com suas
acordo realizado em 10-1-1996, somente foram en- obrigações há anos assumidas, tendo o Juiz de pri-
tregues à Instituição Financeira em 17-9-1997, cor- meiro grau mantido a decisão para realização da has-
respondente à venda pela SERSAN de unidades resi- ta pública, entendendo que o ato de excussão de
denciais dos Edifícios Palace I e Palace 11, no Rio de bens pelo juízo não fere a ordem de indisponibilidade
Janeiro. Do produto da arrecadação desses títulos fo- emanada de outros juízos, sobretudo quando a dívida
ram amortizados apenas R$57.896,46 e, após o de- executada é anterior àquelas ordens.
sabamento de uma daquelas edificações, o recebi- 26.2. Interposto agravo de instrumento com pe-
mento dos títulos ficou inviabilizado e as tentativas de dido de efeito suspensivo, distribuído à Terceira Câ-
sua substituição não lograram êxito. mara Cível, o devedor obteve liminar suspendendo a

25. Pelo desenrolar das negociações amigáveis, realização do leilão, deferida em 30-6-1998, no mes-
o Banco mais uma vez peticionou nos autos judiciais mo dia de ocorrência da hasta pública.
no sentido de ser concedido novo prazo de 30 dias 26.3. A SERSAN requereu, em 6-7-1998, a inti-
para suspensão da execução e, em 31-10-1997, de mação do credor para que devolvesse os títulos ofere-
novo requereu a suspensão do leilão, diante do acor- cidos em caução, ratificando assim o fato já alegado
do retro e ingresso imediato de uma parcela da dívida pelo credor de que não estaria ocorrendo a satisfação
e pelo fato dos imóveis hipotecados estarem avalia- voluntária da dívida a justificar o prosseguimento da
dos por valor inferior ao total do débito, deferido pelo execução. Pediu, também, invocando o despacho que
Juiz de primeiro grau até 31-12-1997. indeferiu o acordo formulado pelas partes, a extinção

25.1. No início de 1998, foi expedida a Carta da ação, alegando iliquidez da dívida.
Precatória para ampliação da penhora, com a inclu- 26.4. Antes que fosse decidido o agravo de ins-
são de um terço dos direitos pertencentes à SERSAN trumento ainda em curso, o credor foi surpreendido
em uma ação existente a seu favor tramitando na co- com a decisão do juiz de primeiro grau que julgou ex-
marca do Distrito Federal. Tal penhora tornou-se inefi- tinta a execução, entendendo pela ocorrência de no-
caz quando o Juiz da Terceira Vara da Fazenda Públi- vação, não alegada pelo devedor e no entender do
ca do Distrito Federal, em 25-3-1999, extinguiu a Banco, inexistente. Contra tal decisão o Banco do
ação da TERRACAP contra a LPS. Brasil interpôs, em 13-04-1999, recurso de apelação
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junto à Colenda Terceira Câmara Cível do Rio de Ja
neiro.

27. Assim, entendemos que não foi satisfatório o
esforço do Banco no intuito de reaver os seus ativos
financeiros concernentes à operação em comento até
o exercício de 1994, com sensível melhora de atua
ção a partir de 1995, ficando evidenciado que a
SERSAN em momento algum demonstrou interesse
em saldar seu compromisso junto ao Banco, havendo
ingresso de recursos financeiros quando da iminência
da excussão dos bens penhorados.

11.2 - Operação 90/01181-3

28. Trata-se de operação constituída junto à
Agência Central Brasília em conseqüência e dos adi
tivos às operações 87/00365-1, 88100015-X e
88/00016-8, que foram aglutinadas pelo Banco na fi
cha de escrituração n° 90/01181-3, à época da rene
gociação, para facilitar o controle.

28.1. Todas as três operações mencionadas no
item anterior foram renegociadas em 14-8-1990 com
vencimento até 31-7-1991 e quitada a última parcela
antecipadamente em 28-6-1991 , sendo a contratação
inicial da operação n° 87/00365-1 realizada em
23-12-87, e a das operações nOs 88/00015-X e
88/00016-8, em 12-1-88.

28.2. Na renegociação das três operações, foi
substituída a garantia. A SERSAN ofereceu para nova
hipoteca o lote L 11-R no Setor de Rádio e Televisão
Sul em Brasília (DF) e o Banco liberou a hipoteca dos
seguintes imóveis localizados em Brasília (DF): a)
projeção n° 10 da Superquadra Norte (SQN) 211; b)
loja com subsolo n° 6 do Bloco B da Quadra 706/707
do Setor Comercial Residencial Norte (SCR/Norte); e
c) apartamentos 101 a 104, 201 a 204 e 302 do bloco
B da quadra 706/707 do Setor Comercial Residencial
Norte (SCR/Norte). A renegociação efetivou-se por
meio de aditivos de re-ratificação às cédulas de crédi
to comercial nOs 87/00365-1, 88/0001 5-X e
88/00016-8, registradas no Cartório do 2° Ofício do
Registro de Imóveis do Distrito Federal (anexos 1,2 e
3 do volume 2).

28.3. Na contratação inicial, era previsto reajus
te monetário positivo igual à variação plena que se ve
rificar no valor unitário das Obrigações do Tesouro
Nacional (OTN), e juros remuneratórios de 12% por
ano comercial, calculados com base na taxa proporci
onai diária sobre o saldo da dívida previamente rea
justado. Na repactuação, efetuada à luz da Carta Cir
cular nO 90/250 Confidencial, Mensagem
COFIN/ADAES 7383, de 3-5-1990 e Mensagem
DENOP 1063, de 11-5-1990, foi estabelecido que so-

bre os saldos devedores diários apresentados na
conta vinculada à cédula aditada, incidirão correção
monetária positiva igual à variação percentual plena
do índice de Preços ao Consumidor (IPC), relativa ao
período de atualização, e juros remuneratórios de
2,5% por mês comercial, calculados com base na
taxa proporcional aplicada sobre a média corrigida
dos saldos devedores diários apresentados no perío
do de cálculo.

28.4. Os recursos para a quitação da operação
resultante da renegociação em análise foram transfe
ridos pela devedora em 27-6-1991, via DOC n°
275985 do Banco Cidade, no valor de
Cr$50.000.000,00, para a sua conta corrente na
Agência Central Brasília.

29. Em síntese, a operação foi contratada e exe
cutada em conformidade com a legislação bancária
vigente e pautou-se pelos normativos do Banco do
Brasil para operações da espécie, revestindo-se das
garantias necessárias e suficientes para que os con
tratos aditados fossem executados com sucesso, ex
ceto com relação à necessidade da apresentação de
certidões negativas de débitos fiscais, trabalhistas e
previdenciários, que serão comentadas no capítulo
111, não havendo, portanto, mais reparos a fazer relati
vamente à atuação do Banco na renegociação dos
contratos nOs 87/00365-1, 88/00015-X e 88/00016-8,
que resultou na operação consolidada n° 90/01181-3
mesmo porque a operação foi quitada antes do prazo
estabelecido nos aditivos pertinentes renegociação.

11.3 - Outras Operações

30. Em resposta à diligência efetuada por meio
do Oficio n° 099/99-8a SECEX, de 30-3-1999, o Ban
co informou haver realizado com a SERSAN somente
a operação n° 87/00039-3; entretanto havia indícios
de que outras foram contratadas, daí porque solicita
mos ao Banco informações complementares sobre
todas as operações realizadas com as empresas do
Grupo SERSAN, bem como com alguns de seus sóci
os e dirigentes, nos últimos dez anos, para nos certifi
carmos da existência de mais operações. Além da de
nO 87/00039-3, o Banco informou que foi contratada
com a SERSAN mais quatro, as de nOs 87/00365-1,
88/00015-X e 88/00016-8, que resultaram na opera
ção consolidada nO 90/01181-3, comentada na seção
anterior, e a de n° 87/00368-6, quitada em 21-6-88.
Esclareceu, porém, que todas foram contratadas an
teriormente ao período de dez anos estabelecido no
último pedido da equipe de auditoria.

31. Sendo assim, e por tratar-se de operações já
quitadas e diante de nosso convencimento de que
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não há outras contratadas com a SERSAN, não vis
lumbramos a necessidade de aprofundamento na
análise dessas operações.

111 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

32. Foi solicitado ao Banco do Brasil informar se,
para aprovação das operações de crédito, foi exigida
a apresentação de certidões negativas de débito com
o INSS, FGTS, CADIN, Receita Federal, Dívida Ativa
etc., indicando os normativos que tratam do assunto,
caso existentes.

32.1. Para a operação 87/00039-3, o Banco res
pondeu que, de acordo com os normativos internos, a
exigência de certidões negativas de débito e quitação
de impostos, em operações da espécie, compreende
apenas a pessoa do outorgante da garantia que, no
presente caso, foi a empresa Sérgio Dourado Empre
endimentos Imobiliários SA

32.2. As certidões efetivamente foram apresen
tadas pela empresa outorgante ao cartório de registro
de notas por ocasião da formalização da operação
com a SERSAN - Sociedade de Terraplenagem,
Construção Civil e Agropecuária Ltda., conforme
consta na cláusula 15 da escritura de compra e venda
com sub-rogação e novação de dívida.

32.3. Entende, ainda, o Banco do Brasil que em
relação à empresa outorgada (SERSAN) não era ne
cessário nem exigível a apresentação das certidões,
uma vez que a hipoteca garantidora da operação era
anterior à sub-rogação e foi outorgada ao Banco pela
empresa Sérgio Dourado Empreendimentos Imobiliá
rios SA e não pela SERSAN - Sociedade de Terra
plenagem, Construção Civil e Agropecuária Ltda.

33. A propósito, o item 3.2.2, alínea o, da Circu
lar Operações de Crédito n° 6, de 24-6-87, do Banco
do Brasil, prevê que não pode operar com o Banco o
responsável por dívida fiscal ou previdenciária. exceto
se as garantias oferecidas assegurarem o pagamento
de divida e da operação proposta.

33.1. Já o Código Civil, ao tratar de novação, as
sim dispõe:

Art. 1.002. Se o novo devedor for insol
vente, não tem o credor, que o aceitou,
ação regressiva contra o primeiro, salvo se
este obteve por má-fé a substituição."

34. Assim, não pode prevalecer a tese de que
não era necessário nem exigível a apresentação das
certidões pela empresa SERSAN. A novação com
substituição do devedor está bem caracterizada na
escritura de compra e venda com sub-rogação de

obrigações, acostada às fls. 23 a 36. Significa dizer
que as obrigações da Sérgio Dourado ficaram quita
das junto ao Banco, no valor da novação, e a
SERSAN passou a devedora do Banco por igual valor.
A transação, embora com nome de novação, não dei
xa de ser uma operação, portanto sujeita às exigênci
as de apresentação de documentação que comprove
a sua capacidade de pagamento.

34.1. Para a operação 90/01181-3, o Banco do
Brasil informou que as cédulas de crédito comercial
foram registradas no cartório de registro de imóveis,
entendendo haver pressuposto legal de inexistência
de pendências fiscais.

34.2. Cabe esclarecer que a cédula da espécie
é produzida pelas partes, cabendo ao cartório ape
nas a responsabilidade pelo seu registro. E mesmo
quando o documento é produzido em cartório, como é
o caso de escritura pública, não há que se falar em
pressuposto, porque no referido documento constam
as informações sobre as certidões exigidas no ato da
assinatura pelas partes.

35. Indagou-se ao Banco do Brasil no sentido de
informar se forneceu às empresas do grupo SERSAN
e a sócios/dirigentes algum tipo de atestado ou certi
dão negativa, indicando os normativos internos apli
cáveis ao assunto. Em resposta, o Banco afirmou que
não forneceu atestado ou certidão negativa às em
presas do grupo SERSAN ou a seus sócios/dirigen
tes.

35.1. Na documentação examinada não encon
tramos indícios da emissão das certidões, conside
rando, portanto, satisfeito o presente quesito.

IV - CONCLUSÃO

36. De todas as operações realizadas entre o
Banco do Brasil e a SERSAN, encontra-se pendente
de quitação somente a de n° 87/00039-3 da Agência
Ipanema-RJ, relativa à transferência de parte da dívi
da da Sérgio Dourado Empreendimentos Imobiliários
S.A. para a SERSAN - Sociedade de Terraplenagem,
Construção Civil e Agropecuária Ltda. Nessa transfe
rência foram adotados os procedimentos requeridos
pelas normas internas do Banco do Brasil, exceto no
que se refere a exigência mínima de amortização de,
pelo menos, 20% do montante atualizada da dívida.
Além disso, não foram exigidas as certidões negati
vas de débito com o INSS, FGTS, CADIN, Receita Fe
deral, Dívida Ativa etc. e a garantia hipotecária foi infe
rior ao débito assumido pela SERSAN junto ao Banco
do Brasil.

37. O Banco demorou a tomar as medidas judi
ciais cabíveis, e, quanto aos acordos aprovados pela
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Diretoria do Banco em 10-1-1996 e em 14-10-1997, 2. Nos termos do relatório de fls. 189/205, a
foram celebrados dentro de parâmetros aceitáveis, equipe concluiu, relativamente à operação n°
haja vista que houve ingresso imediato de recursos e 87/00039-3, em que a SERSAN assumiu a dívida da
crioll-se a expectativa de uma normalização do fluxo Sérgio Dourado Empreendimentos Imobiliários S/A-
de pagamento das parcelas pactuadas, embora não única pendente de liquidação - , que foram adotados
concretizada, em contraste com as perspetivas de os procedimentos requeridos pelas normas internas
morosidade e incerteza típicas das pendências resol- do Banco do Brasil, "exceto no que se refere à exigên-
vidas na esfera judicial. cia mínima de amortização de, pelo menos 20% do

38. Também não foram encontrados indícios de montante atualizado da dívida. Além disso não foram
que o Banco tenha emitido qualquer certidão em favor exigidas as certidões negativas de déb~o com o
da SERSAN. INSS, FGTS, CADIN, Receita Federal, Dívida Ativa

39. Ante todo o exposto, propomos que o Tribu- etc, e a garantia hipotecária foi inferior ao débito assu-
nal de Contas da União, com base no prescrito nos mido pela SERSAN junto ao Banco do Brasil".
artigos 1° e 38 da Lei nO 8.443/92 e nos artigos 1°,204 3. Em operações com ocorrência de falhas da
e 206 do Regimento Interno aprovado pela Resolu- espécie em tramitação nesta Secretaria, tem-se pro-
ção Administrativa n° 15, de 15-6-1993, adote a se- posto a imputação de responsabilidade (audiência ou
guinte decisão: quitação) aos agentes que deferiram o crédito irregu-

a) determinar ao Banco do Brasil S.A. que na larmente, notadamente nos casos de liberação de
contratação de operações de crédito e renegociação grandes somas de recursos para empresas re-
de dívidas com substituição de devedor sejam exigi- cém-constituídas, sem capacidade de pagamento ou
das certidões negativas de débito com o INSS, FGTS, capital social, e com o agravante da insuficiência de
CADIN, Receita Federal, Divida Ativa etc. e garantia garantias para a cobertura do créd~o, de que são
hipotecária superior ao valor do financiamento; exemplo aquelas tratadas nos TCs nOs 13.389/95-5,

b) encaminhar cópia da decisão que vier a ser 6.256/97-0, entre outras.
proferida, juntamente com o relatório e voto que a fun- 4. Na operação em apreço, de acordo com os
damentarem, ao Presidente da Câmara dos Deputa- autos, não houve repasse de recursos à SERSAN,
dos e aos então Deputados Federais Antonio Sérgio tendo ela assumido parte da dívida da Sérgio Doura-
da Silva Arouca, Colbert Martins, Raimundo Pimentel do, que, nos termos do expediente de fls. 62/65, totali-
Gomes Neto, José Augusto da Silva Ramos, José zava 266 milhões de cruzados em 30-6-86, equiva-
Leônidas de Menezes Cristino e Antonio Balhmann. lente a 19 milhões de dólares americanos, pela taxa

À consideração superior. de câmbio daquela data (Fonte SISBACEN), débito
8° SECEX, 2° Divisão Técnica, em 29 de outu- esse que vinha se "arrastando a longo tempo", no di-

bro 1999. - João Batista Ferreira, AFCE matr. zer da Superintendência Regional de Operações do
02599-2 -Jerônimo Mariz de Medeiros, AFCE matr. Banco no Rio de Janeiro. Conforme também frisou a
03865-2. equipe de auditoria (fls. 197), no momento da concre-

TC 2.883/99-6 tização da operação a garantia hipotecária cobria a
Natureza: Auditoria dívida assumida pela SERSAN, e somente com a in-
Entidade: Banco do Brasil corporação dos encargos a vencer, as garantias se
Assunto: Empréstimos/operações realizadas com a tornariam insuficientes.
SERSAN 5. Na condução dessa operação, as renegocia-

Trata-se de auditoria realizada no Banco do ções que foram efetivadas passaram pelo crivo do
Brasil em cumprimento ao item 8.3 da Decisão Conselho Diretor do Banco, razão pela qual a equipe
002/99-TCU-Plenário, que determinou a inclusão no considerou normais os procedimentos adotados.
Plano de Auditorias para o primeiro semestre de Além disso, vê-se que apesar de não se atender os
1999, de trabalho com vistas a apurar como são valores de amortização mínima também nas renego-
emitidas certidões e autorizados empréstimos ban- ciações, foram recuperadas as parcelas de R$630 mil
cários e renegociação de dívidas frente à legislação e de R$450 mil da SERSAN.
vigente, com especial atenção para as operações 6. Quanto ao aspecto da autorização da opera-
que envolvem a SERSAN Engenharia e, se for o ção pelo Conselho Diretor, quando da instrução, nes-
caso, as demais empresas do mesmo grupo empre- ta subunidade técnica, do TC n° 928.799/98-0, que
sarial (fls. 2). versou sobre auditoria no sistema econômico-finan-
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ceiro do Banco do Brasil a partir de 1994, foi consig
nado o seguinte:

"A verificação das disposições da Circular
50/0002-19982606, de 2-9-98, norma atual dessa
instituição financeira relativa às competências, alça
das e representações (fls. 332/353, vai. 1), demonstra
que a sua Diretoria praticamente não tem limites de
atuação no tocante a crédito. O item 4 dessa norma
prevê como competência exclusiva da Diretoria o de
ferimento de operações com clientes risco E (a classi
ficação de risco vai de A a E) e que extra polem o limi
te de crédito do cliente. O ítem 5, por sua vez, reza
que compete exclusiva mente à Diretoria e ao
CONEG (Comitê de Negócios, composto por altos
executivos) o deferimento de operações com clientes
incluídos no CADIN, pela CEF, em decorrência de dí
vidas relativas ao FGTS. Quer dizer, mesmo que seja
um cliente com a pior classificação de risco e com re
gistro no CADIN, a Diretoria ainda poderá lhe conce
der crédito, com um detalhe, em valor acima do limite
estabelecido (destaque do original).

O mencionado normativo de alçadas chega a
prever operações NÃO AJUSTADAS ÀS NORMAS,
assim definidas aquelas em que deixa de ser obser
vado pelo menos um dos dispositivos regulamentares
estabelecidos para a realização do negócio. Diz ainda
que não se inclui nesse conceito a alteração de en
cargos financeiros e o deferimento de operações que
extra polem o limite de crédito do cliente. Estão autori
zados a deferir tais operações a Diretoria, o CONEG,
a Unidade de Negócios São Paulo e as Superinten
dências Estaduais."

7. Naquela oportunidade (18-5-99), o Sr. Secre
tário propôs ao Tribunal que se determinasse ao Ban
co a adoção de providências operacionais por parte
das instâncias superiores quanto ao processo de con
cessão de crédito na instituição, encaminhamento
esse não acolhido pelo Ministro-Relator nem pelo
Plenário, em vista da matéria já se encontrar devida
mente disciplinada em norma própria do Banco.
Acrescentou o Relator no seu Voto que cabe aos ór
gãos de controle externo e interno, quando da realiza
ção de auditorias, identificar os responsáveis pelos
eventuais deferimentos de crédito irregulares. Portan
to, sendo a matéria ali referida idêntica a ora sob men
ção, não há que se fazer determinação à entidade a
esse respeito. E de fato, a essência da proposta da
equipe já se encontra prevista na norma interna do
Banco

Diante do exposto, deve ser elevada à conside
ração do Sr. Secretário de Controle Externo a propos-

ta de fls. 205, alínea b, após o que o processo deve
ser arquivado.

83 SECEX, 2a Divisão Técnica, em 9-12-99. 
Ardenio J. C. Dantas, AFCE 3090-2, Diretor de Divi
são.

TC-002.883/1999-6 com 5 volumes
Banco do Brasil S.A.
Relatório de Auditoria de empréstimos/operações
realizadas com a SERSAN

Em cumprimento à Decisão n° 002/99-TCU-Ple
nário, promovemos auditoria no Banco do Brasil, com
vista à apuração dos empréstimos/operações realiza
das com a Sociedade de Terraplanagem, Construção
Civil e Agropecuária Ltda. - SERSAN e as demais em
presas do mesmo grupo empresarial.

2. Esta auditoria foi solicitada pelos Deputados
Federais Antonio Sergio da Silva Arouca, Colbert
Martins, Raimundo Pimentel Gomes Neto, José Au
gusto da Silva Ramos, José Leônidas de Menezes
Cristino e Antonio Balhmann, por meio da Represen
tação TC-002.644/98-3, e incluída no Plano de Audi
toria do 1° semestre de 1999.

3. Os trabalhos foram iniciados em 30-3-99, por
meio de diligência ao BB (Of. 99/99 desta Secretaria
fls. 8/9), com objetivo de conhecer a relação das ope
rações de crédito firmadas com o Grupo SERSAN.
Dando continuidade, a equipe designada encontrou
dificuldades em obter informações complementares
às iniciais prestadas pelo Banco, que noticiava a exis
tência de uma única operação - 87/0039-3 - , embora
houvesse indícios da ocorrência de outras. A auditoria
foi interrompida em função da solicitação do Banco
em dilatar o prazo para fornecer os elementos reque
ridos, que foi considerada pela equipe como obstru
ção ao livre exercício dos trabalhos de fiscalização,
que consignou na proposta de fI. 149, de não conhe
cer do pedido de prorrogação e fixar prazo de 24 ho
ras para atendimento das solicitações, bem como
aplicar multa prevista no inciso V do art. 58 da Lei n°
8.4443/92 ao Presidente do Banco do Brasil.

4. Naquela oportunidade, manifestamos nossa
preocupação quanto à sonegação de informações
pelo BB, no presente caso e na auditoria nas opera
ções de crédito contratadas com a ENCOL, que en
fraqueciam a ação de fiscalização, e, até mesmo invi
abilizavam os trabalhos do TCU junto ao Banco. Por
essa razão, concordamos com a proposta da equipe
de auditoria, com acréscimo de sugerir a suspensão
cautelar do Presidente da entidade, nos termos do
art. 44 da Lei Orgânica ( fls. 150/153).
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5. Pelas considerações expostas no Despacho
de fI. 154, o Ministro-Relator Bento Bugarin determi
nou a esta Secretaria que comunicasse ao BB a
data-limite para atendimento às solicitações reclama
das fixada em 4-10-99, sob pena da adoção das me
didas previstas nos arts. 44 e 58 da Lei n° 8.443/92.

6. Em 4-10-99, o Banco do Brasil apresentou a
documentação requisitada, por meio do Of. UEN
RECUP 99/509 (fls. 163/188), porém, antes de qual
quer consideração, criticaram de forma deselegante a
nossa atuação técnica nos autos, que nos compelem
a tecer alguns comentários, em nome da transparên
cia dos atos de fiscalização desta Unidade Técnica.

7. Em primeiro lugar, quando asseveramos
nossa "preocupação com uma possível sonegação
de informações por parte do Banco do Brasil" no iní
cio dos trabalhos desta auditoria, a observação se
fundamentava no fato de que a auditoria sobre as
operações de crédito concedidas ao Grupo
ENCOL, já em andamento naquele momento, ficou
prejudicada exatamente por falta de documentação
(TCO-03.268/99-3). Parte do material requisitado
naquela auditoria foi remetido pelo Banco, após in
sistentes solicitações por parte da equipe de audi
toria, que causou atraso na execução dos trabalhos
e prejudicou a análise completa das operações
existentes.

8. A persistência do BB em não disponibilizar os
relatórios internos de auditoria provém de longa data,
sob a alegação de sigilo e, segundo o entendimento
jurídico do Banco, de que os relatórios não são es
senciais para as conclusões deste Tribunal. Ora,
quem pode afirmar quais elementos são importantes
ou não para o TCU Os auditores ou os auditados Cer
tamente não é o Banco. A ele não cabe fazer esse juí
zo de valor. O juízo do Banco do Brasil vai de encontro
com as disposições do art. 42 da Lei Orgânica deste
TCU, que prevê:

Nenhum processo, documento ou informação
poderá ser sonegado ao Tribunal em suas inspeções
e auditorias, sob qualquer pretexto. (grifo nosso)

9. A concessão das liminares pelo Supremo Tri
bunal Federal aos Mandados de Segurança impetra
dos pelo Banco contra a ação fiscalizatória desta Cor
te de Contas não prenuncia que as teses defendidas
sejam legítimas. Reafirmamos o teor do despacho de
fls. 150/153, uma vez que as observações ali manifes
tadas, embora contundentes, são absolutamente ve
rídicas.

10. A atitude adotada pelo Banco do Brasil des
toa do momento atual vivido neste final de século e
milênio, em que a sociedade exige respostas para os

escândalos do tipo ENCOL e SERSAN, que prejudi
caram grande número de famílias e lançaram dúvidas
sobre a credibilidade do sistema imobiliário do pais.
Ao contrário de questionar a atuação técnica desta
Secretaria, cuja atribuição lhe é conferida pela Lei n°
8.443/92 e pelo Regimento Interno do TCU, o BB de
veria colaborar com o TCU para transparência sobre
as operações de crédito firmadas com a SERSAN,
como forma de preservar sua imagem, às vezes aba
lada por escândalos como os aqui citados.

11. Feitas essas ponderações, prosseguimos
com o exame do relatório de auditoria. A análise efe
tuada pela equipe de auditoria na documentação re
ferida detectou duas operações de crédito com a
SERSAN: 87/0039-3 da Agência Ipanema-RJ e
90/01181-3 da Agência Central Brasília.

12. A primeira operação, descrita minuciosa
mente no item 11.1 do relatório - fls. 197/202, resul
tou da compra e venda com sub-rogação de obriga
ções e novação de dívida, tendo como outorgante a
Sérgio Dourado Empreendimentos Imobiliários SA e
outorgado a SERSAN - Sociedade de Terraplana
gem, Construção Civil e Agropecuária Ltda., e como
interveniente e credor o Banco do Brasil SA

13. A operação de crédito foi efetuada em
31-8-87, no valor de 780.000 OTN's, correspondente
a Cz$294.582.600,00, à época, para pagamento em
28 parcelas trimestrais consecutivas, acrescidas de
juros de 6% ao ano. Após a 5a parcela quitada pelo va
lor original - sem os acréscimos legais, o Banco in
gressou em juízo para recebimento em 17-10-89.

14. Daí em diante, a SERSAN se valeu de todos
os recursos disponíveis com vista à procrastinar a
execução judicial, fora ter apresentado ao BB propos
ta de negociação em 2 oportunidades: 19-12-95 e
12-6-97, com intuito de suspender a execução em an
damento.

15. As falhas apuradas referem-se à demora do
BB em adotar medidas judiciais visando recuperar os
haveres financeiros até o exercício de 1994 e à falta
da amortização de

20% dos débitos a assumir, de acordo com o
disposto na Circular n° 6, de 24-6-87 e Circular n°
160, de 7-10-94. Segundo entendimento da equipe,
embora o valor exigido a titulo de pagamento à vista
para efetivação dos acordos tenha ficado abaixo do li
mite estabelecido nas mencionadas normas internas,
houve homologação dos acordos celebrados por par
te da Diretoria do Banco, que possui alçada para tal
procedimento, descaracterizando o ato como irregu
lar.
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16. A atuação dos responsáveis pelo Banco,
concernente à operação 87/00039-3, foi considerada
regular pela equipe de auditoria, pois resguardaram
os interesses da instituição financeira, embora a ope
ração encontre-se pendente de quitação.

17. A segunda operação - 90/01181-3 - trata-se
de renegociação das operações 87/00365-1,
88/00015-X e 88/00016-8 e foi constituída pela Agên
cia Central Brasília. As três operações foram aglutina
das e renegociadas em 14-8-90, com vencimento fi
xado até 31-7-91 e quitada antecipadamente em
28-6-91. As fls. 202/203 do relatório encontra-se a
descrição da operação, bem como a conclusão da
equipe de auditoria afirmando que o procedimento foi
executado em conformidade com a legislação bancá
ria vigente, sendo a atuação do Banco regular na re
negociação dos contratos citados.

18. Outro assunto que mereceu destaque no
relatório diz respeito à exigência de apresentação
de certidões negativas de débito com INSS, FGTS,
CADIN, Receita Federal, Dívida Ativa, etc., para libe
ração de crédito por parte do Banco do Brasil. No
caso da operação 87/00039-3, os normativos inter
nos estabelecem que a exigência de certidões-nega
tivas de débito e quitação de impostos se aplicam ao
outorgante da garantia, no caso em espécie, a Sér
gio Dourado Empreendimentos Imobiliários, que efe
tivamente foram comprovadas. Com relação à em
presa outorgada, a SERSAIN, não era necessário
nem exigível a apresentação das certidões (fI. 204).

19. Manifestou a equipe de auditoria entendi
mento diverso do aplicado pelo BB, na questão de
exigência de certidão negativa à empresa outorga
da, como na operação de crédito sob exame. Se
gundo o relatório: "a novação com substituição do
devedor está bem caracterizada na escritura de
compra e venda com sub-rogação de obrigações,
acostada às fls. 23 a 36. Significa dizer que as divi
das da Sérgio Dourado ficaram quitadas junto ao
Banco, no valor da novação, e a SERSAN passou a
devedora do Banco por igual valor. A transação, em
bora com nome de novação, não deixa de ser uma
operação, portanto, sujeita às exigências de apre
sentação de documentação que comprove a sua
capacidade de pagamento."

20. Assim, o resultado do exame das operações
comenta das levaram a equipe de auditoria a consig
nar a proposta de fls. 204/205, no sentido de:

"a) determinar ao Banco do Brasil SA que na
contratação de operações de crédito e renegociação
de dívidas com substituição de devedor sejam exigi
das certidões negativas de débito com INSS, FGTS,

CADIN, Receita Federal, Divida Ativa, etc, e garantia
hipotecária superior ao valor do financiamento:

b) encaminhar cópia da decisão que vier a ser
proferida, juntamente com relatório e voto que a fun
damentarem, ao Presidente da Câmara dos Deputa
dos e aos Deputados Federais Antonio Sérgio da Sil
va Arouca, Colbert Martins, Raimundo Pimentel Go
mes Neto, José Augusto da Silva Ramos, José Leôni
das de Menezes Cristino e Antonio Balhrnann."

21. O dir~tor da 2a DT considerou que a propos
ta contida na alínea a da conclusão já se encontra
prevista na norma interna do Banco, tornando-se des
necessária a determinação, pois a auditoria no siste
ma econômico-financeiro do Banco TC-928.799/98-0-,
ao analisar as normas referentes às competências, al
çadas e representações, destacou que a diretoria do
BB não tem limites de atuação no tocante a crédito,
podendo, até mesmo, deferir operações não ajusta
das às normas.

22. Naquela ocasião, observei que os dados
constantes no TC-928.799/98-0 "demonstram que
70% dos valores em situação de anormalidade são
de responsabilidade de pouco mais de 1% dos de
vedores, em operações de R$1 a 3 milhões. Visto
que essa faixa de valores em geral extrapola as al
çadas decisórias dos gerentes/comitês de crédito
das agências, concluímos que, conforme abordado
pelo Sr. Diretor às fls. 55/60, são os altos escalões
os responsáveis pelo deferimento da grande maioria
das operações em situação de anormalidade, mos
trando que é na cúpula da instituição que se con
centra a maior ameaça aos princípios de garantia, li
quidez e seletividade dos créditos.

Assim sendo, de nada valerão os esforços reco
nhecidamente empreendidos pelo Banco do Brasil
com vistas ao controle e à qualidade dos créditos a ní
vel de agência, quando os escalões superiores rema
nescem dotados de poderes ilimitados - acima até
das normas internas e do que prescreve a boa técnica
bancária - e isentos de um monitoramento - conco
mitante.

Por tudo isso, e considerando que a Resolução
CMN n° 2.554, de 24.09.98, fixou prazo até 31.12.99
para que as instituições financeiras implementem sis
temas de controles internos - que deverão contem
plar atividades de controle para todos os níveis de ne
gócios da instituição - acompanhamos a proposta do
Sr. Diretor no sentido de que, em consonância com o
que rezam os arts. 142 e 163 da Lei nO 6.404, de
15.12.76, os órgãos estatutários do Banco - conselho
de Administração e Conselho Fiscal- participem de
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forma mais ativa do processo de deferimento de cré- Do Sr. Deputado José Antonio Almeida,
ditos pela Diretoria Colegiada, realizando o exame e o Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PcdoB,
acompanhamento das operações autorizadas naque- nos seguintes termos:
le âmbito."

23. Conforme comentado na instrução de fls.
206/207, a proposta de determinação acima transcri
ta não foi acolhida por este Tribunal, tendo em vista
que o Exmo. Sr. Ministro-Relator considerou que a
matéria já se encontra devidamente disciplinada em
norma própria do Banco (Circular
50/0002-19982606), cabendo apenas aos órgãos de
controle externo e interno, quando da realização de
auditorias, identificar os responsáveis pelos eventua
is deferimentos de créditos irregulares (Decisão n°
454/99-TCU-Plenário).

24. Por essa razão, entendeu o Sr. Diretor da
2a DT que a determinação ora apresentada é dis
pensável. No entanto, acreditamos que a determina
ção proposta na alínea a da conclusão de fI. 205 é
cabível, por se tratar de controles que merecem ser
incutidos nos normativos de concessão de crédito
da instituição financeira, fortalecendo ainda mais es
ses controles de deferimento de operações. A redu
ção da inadimplência é objetivo a ser perseguido
sistematicamente pelo Banco e a inclusão da exi
gência de certidão negativa nos casos especificados
pelo relatório previnem que devedores da União re
cebam mais recursos dos cofres públicos.

Assim, manifestamos nossa concordância com
a proposta consignada nas alíneas a e b da conclu
são de fI. 205 e submetemos à consideração do
Exmo. Sr. Ministro-Relator Bento Bugarin.

8a SECEX, em 14-2-2000. - Eduardo Duailibe
Murici, Secretario de Controle Externo, matr.
0416-2.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
TC-002.883/1999-6

A Segunda Câmara proferiu, nesta data, deli
beração sobre a matéria em apreço, conforme pro
posto pelo Relator, na Relação n° 106/2001, inseri
da na Ata n° 44/2001, Sessão de 4-12-2001.

Gabinete do Relator, 4 de dezembro de 2001.
- Ricardo Neiva de Almeida, Assessor.

À Comissão de Fiscalização Financei
ra e Controle.

Publique-se. Em 22-2-2. - Aécio Ne
ves, Presidente.

OF/AlPSB/5/02

Brasília, 21 de fevereiro de 2002

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

Senhor Presidente,

Comunico a V. Exa. a indicação dos deputados
Paulo Baltazar, Evandro Milhomen, Wanderley Mar
tins e Sérgio Novais para ocuparem os cargos de
Vice-Líderes da bancada do Partido Socialista Brasi
leiro.

Atenciosamente. - Deputado José Antonio
Almeida, Líder do PSB.

Defiro Publique-se
Ao Sr. Diretor Geral.
Em 22-2-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

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

OF. N° 1.274-P/2001 - CCJR

Brasília, 29 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, os Projetos de Reso
lução nOs 27/99 e 56/99, 98/00, 123/01 e 167/01,
apensados, apreciados por este Órgão Técnico, em
25 de outubro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado Inaldo leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 22-2-02. - Aécio Neves, Presi

dente.



Publique-se.
Em 22-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

Of. n° 1.595/01

Publique-se.
Em 22-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 1593/01

Publique-se.
Em 22-2-02. -

OF. N° 1.622-P/2001 - CCJR

Brasília, 18 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto

Brasília, 13 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
5.440/01, apreciado por este Órgão Técnico, em 13
de dezembro do corrente.

Atenciosamente, - Deputado Inaldo Leitão,
Presidente.

Brasília, 13 de dezembro de 2001

Brasília, 13 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
2.309/00, apreciado por este Órgão Técnico, em 13
de dezembro do corrente.

Atenciosamente, - Deputado Inaldo Leitão,
Presidente.

Brasília, 12 de dezembro de 2001
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COMISSÃO DE CONTITUIÇÃO E JUSTiÇA E Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica-
DE REDDAÇÃO ção do referido projeto e parecer a ele oferecido.

OF. N° 1.515-P/2001 - CCJR Cordialmente, - Deputado Inaldo Leitão, Presi-
dente.

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao Art. 58 da Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 6 de dezembro do corrente,
do Projeto de Lei n° 3.994-B/97.

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

Cordialmente, - Deputado Inaldo Leitão, Presi
dente.

Publique-se.
Em 22-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 1.518-P/2001 - CCJIR

Brasília, 12 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nO
3.781/97, apreciado por este Órgão Técnico, em 6 de
dezembro do corrente.

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

Publique-se.
Em 22-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 1.525-P/2001 - CCJR

Brasília, 12 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 6 de dezembro do corrente,
do Projeto de Lei n° 4.358-A/01.
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Legislativo n° 947/01 , apreciado por este Órgão Téc
nico, em 12 de dezembro do corrente.

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

Publique-se.
Em 22-2-02. - Aécio Neves,Presidente.

Do Sr. Deputado Walfrido Mares Guia, Presi
dente da Comissão de Educação, Cultura e Des
porto, nos seguintes termos:

Ofício n° P-231/COECD

Brasília, 5 de dezembro de 2001

Excelentíssimo senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
rejeição do Projeto de Lei n° 542-A/99, do Sr. Paulo
José Gouvêa, que "institui benefício fiscal à conces
são de bolsa de estudo, a crianças carentes, por parte
de escolas particulares", para publicação da referida
proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Walfrido Mares
Guia, Presidente.

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

Da Sra. Deputada Laura Carneiro, Presiden
ta da Comissão de Seguridade Social e Família,
nos seguintes termos:

Ofício n° 913/2001-P

Brasília, 13 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 3.991 , de 2000.

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

Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro,
Presidente.

Publique-se.
Em 22-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

Ofício n° 914/2001-P

Brasília, 13 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 4.015, de 2001.

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

Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro,
Presidente

Publique-se.
Em: 22-2-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

Ofício n° 915/2001-P

Brasília, 13 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a aprecia
ção, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei n° 4.016,
de 2001.

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

Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro,
Presidente.

Publique-se.
Em: 22-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

Ofício n° 916/2001-P

Brasília, 13 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 3.894, de 1997.
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Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica- n° 5.452, de 1° de maio de 1943 - Consolidação das
ção do referido projeto e do respectivo parecer Leis do Trabalho - CLT', de idêntico teor.

Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro, Atenciosamente, Deputado Freire Júnior, Pre-
Presidente sidente.

Publique-se.
Em 22-2-02. - Aécio Neves, Presi

dente.
Do Sr. Freire Júnior, Presidente da Comissão

de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
nos seguintes termos:

af. Preso n° 369/01

Brasília, 12 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que, com base no art.

163,111, c/c o art. 164 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, declarei a prejudicialidade do Projeto
de Lei n° 243199 - do Sr. José Machado - que "altera o
art. 482 do Decreto-Lei n05.452, de 1° de maio de 1943
- Consolidação das Leis do Trabalho - CLT', que se en
contrava apensado ao Projeto de Lei n° 161/99 - do Sr.
Rubens Bueno - que "altera o art. 482 do Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943 - Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT', uma vez que parecer favorável a
este foi unanimemente aprovado por esta Comissão em
reunião realizada nesta data.

Atenciosamente, - Deputado Freire Júnior,
Presidente.

Publique-se.
Em: 22-2-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

af. Preso n° 370/01

Brasília, 12 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Informo a Informo a Vossa Excelência que, em re

união realizada hoje, declarei a prejudicialidade do Pro
jeto de Lei n° 497/99 - do Sr. Enio Bacci - que "altera a
CLT, definindo alcoolismo como doença em eventual
demissão do empregado e dá outras providências" em
razão da aprovação do Projeto de Lei n° 161/99 -do Sr.
Rubens Bueno - que "altera o art. 482 do Decreto-Lei

Publique-se.
Em 22-2-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

af. Preso n° 371/01

Brasília, 12 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que, com base no

art. 163, 11I, c/c o art. 164 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, declarei a prejudicialidade do
Projeto de Lei n02.296/00 - do Sr. Eber Silva - que "dis
põe sobre o exercício da profissão de Turismólogo e au
toriza a criação do Conselho Federal e dos Conselhos
Regionais de Turismo", que se encontrava apensado ao
Projeto de Lei n° 1.830/99 - da Sra. Maria Elvira - que
"dispõe sobre o exercício da profissão de Turismólogo e
autoriza a criação do Conselho Federal e dos Conse
lhos Regionais de Turismo", uma vez que parecer favo
rável a este foi unanimemente aprovado por esta Co
missão em reunião realizada nesta data.

Atenciosamente, - Deputado Freire Júnior,
Presidente.

Publique-se.
Em: 22-2-02. _ Aécio Neves, Presi

dente.

af. Preso n° 421/2001

Brasília, 14 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 142 do Regimento Interno, e

em atendimento a requerimento do deputado Paulo
Paim (anexo), solicito a Vossa Excelência que o Pro
jeto de Lei n° 4.234/01 _ do Sr. Wellington Dias - que
"cria regras para a fixação do salário mínimo, a partir
de 2001", e o Projeto de Lei n° 5.136/01 - do Sr. Me
deiros - que "dispõe sobre o valor do salário mínimo,
a partir de 1° de abril de 2001 , e dá outras providênci
as" sejam apensados ao Projeto de Lei nO 3.753/00 
do Sr. Pedro Eugênio - que "dispõe sobre a Política
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Nacional de Recuperação do Salário Mínimo e dá ou
tras providências:'

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Freire Júnior,
Presidente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Paulo Paim)

Senhor Presidente da Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público,

Venho à presença de Vossa Excelência reque
rer sejam apensados os Projetos de Lei 4.234/01,
5.136/01 e 3.753/00 que tramitam nesta comissão, e
que se encontram distribuídos para minha relatoria.

Este requerimento baseia-se no fato de que as
proposições legislativas acima indicadas dispõem so
bre o termos peço deferimento.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2001.
- Deputado Paulo Paim - PT/RS.

Defiro. Apensem-se os PL's 4.234/01 e
5.136/01 ao PL 3.753/00.

Oficie-se ao Requerente e, após, Pu
blique-se.

Em: 22-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Do Sr. Deputado José índio, nos seguintes

termos:
Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Di

retora da Câmara dos Deputados.

REQUERIMENTO

Requeiro conforme disposição do art. 104, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
do Projeto de Lei n° 4.256/01, de minha autoria, que "as
segura às mulheres grávidas a realização de teste para
AIDS e Sífilis", que encontra-se em tramitação na Co
missão de Seguridade Social e Família _ CSSF.

Brasília, 15 de fevereiro de 2002. _ Deputado
José índio.

" Defiro. Publique-se.
Em 22-2-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

MEDIDA PROVISÓRIA N.o 15, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM W 1.419/01

Fixa em 25 de fevereiro de 2002 o
término do prazo para adesão à repactu
ação das operações de crédito rural de
que trata o art. 5° §§ 5° e 50 -A, da Lei nO
9.138, de 29 de novembro de 1995.

(Publique-se. Submeta-se ao Plenário.)

O Presidente da República, no uso da atribui
ção que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota
a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1° E fixado em 28 de fevereiro de 2002 o tér
mino do prazo para adesão à repactuação das opera
ções de crédito rural de que trata o art. 5°, §§ 5°, e
6°-A da Lei n° 9.138, de 29 de novembro de 1995.

Art. 2° Até a data fixada no art. 1° desta Medida
Provisória poderão ser regularizadas as prestações
vencidas das referidas operações, observada a legis
lação vigente.

Art. 3° Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

Brasília, 21 de dezembro de 2001; 180° da Inde
pendência e 113° da República - Fernando Henrique
Cardoso.

MENSAGEM N° 1.419

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências
o texto da Medida Provisória n° 15 , de 21 de dezembro
de 2001 , que "Fixa em 28 de fevereiro de 2002 o térmi
no do prazo para adesão à repactuação das opera
ções de crédito rural de que trata o art. 5°, §§ 5° e 6° A,
da Lei n° 9.138, de 29 de novembro de 1995".

Brasília, 21 de dezembro de 2001 - Fernando
Henrique Cardoso.

MF 00257 EMI MPV MAPA PRAZO MPV 9

Brasília 20 de dezembro de 2001 .

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submetemos à consideração de Vossa Exce
lência a anexa proposta de Medida Provisória, que
tem por objetivo fixar em 28 de fevereiro de 2002 o
término do prazo para adesão à repactuação das
operações de crédito rural de que trata o art. 5°, §§
5° e 6°A da Lei no 9.138, de 29 de novembro de
1995.

2. Trata-se de providência necessária a dar
efetividade à repactuação das operações originárias
de crédito rural, uma vez que o prazo originalmente
previsto revelou-se insuficiente.

3. Assim, visando evitar sérios prejuízos aos
produtores, sobretudo àqueles com demanda junto
ás instituições financeiras por novos créditos para
condução de seus empreendimentos, e atentos à de
terminação de Vossa Excelência no sentido de se
buscar, mediante entendimentos com lideranças do
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Brasília, 21 de dezembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Senador Carlos Wilson
Primeiro Secretário do Senado Federal
Brasília-DF.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, sub
mete à deliberação do Congresso Nacional o texto da
Medida Provisória n° 15 , de 21 de dezembro de 2001.

Pedro Parente - Chefe da Casa Civil da Presi
dência da República.

setor rural e parlamentares afins, solução definitiva e Aviso n° 1.551 - C. Civil.
duradoura para os problemas de endividamento do
setor rural, sentimo-nos na obrigação de formular a
anexa proposta.

São estas, Senhor Presidente, as razões que
nos levam a propor a Vossa Excelência o presente
texto legal.

Respeitosamente - Amaury Guilherme Bier,
Marcio Fortes de Almeida - Ministro de Estado da
Fazenda, Interino - Ministro de Estado da Agricultura,
Pecuária Abastecimento, Interino.

CN MPV 00015/2001 de 22/12/2001
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Ofício n° 42 (CN)

Brasília, em 21 de fevereiro de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do

§ 8° do art. 62 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional n° 32, o processa
do da Medida Provisória n° 15, de 2001 , que "fixa em
28 de fevereiro de 2002 o término do prazo para ade
são à repactuação das operações de crédito rural de
que trata o art. 5°, §§ 5° e 6°-A, da lei n° 9.138, de 29
de novembro de 1995".

Informo, por oportuno, que à Medida não foi ofe
recida nenhuma emenda e que a Comissão Mista de
signada não se instalou.

Atenciosamente, Senador Ramez Tebet, Presi
dente do Senado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO li'
Das Leis

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o
Presidente da República poderá adotar medidas pro
visórias, com força de lei, devendo submetê-Ias de
imediato ao Congresso Nacional.

*Artigo caput com redação dada pela emenda
constitucional nO 32, de 11-09-2001.

§ 1° É vedada a edição de medidas provisórias
sobre matéria:

*§ 1° acrescido pela Emenda Constitucional n°
32, 11-9-2001

I - relativa a:

*Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional
n° 32, 11-9-2001

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos,
partidos políticos e direito eleitoral;

*Alínea a acrescida pela Emenda Constitucional
n° 32, 11-9-2001

b) direito penal, processual penal e processual
civil;

*Alínea b acrescida pela Emenda Constitucional
n° 32, 11-9-2001

c) organização do Poder Judiciário e do Ministé
rio Público, a carreira e a garantia de seus membros;

*Alínea c acrescida pela Emenda Constitucional
°n 32, 11-9-2001

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 30;

*Alínea d crescida pela Emenda Constitucional
n° 32, 11-9-2001

li - que vise a detenção ou seqüestro de bens,
de poupança popular ou qualquer outro ativo financei
ro;

*Inciso " acrescido pela Emenda Constitucional
°n 32, 11-9-2001

111 - reservada a lei complementar;

*Inciso 11I acrescido pela Emenda Constitucional
n° 32,11-9-2001

IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado
pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou
veto do Presidente da República.

*Inciso IV acrescido pela Emenda Constitucio
nal n° 32, 11-9-2001

§ 20 Medida provisória que implique instituição
ou majoração de impostos, exceto os previstos nos
arts. 153, I, 11, IV, V, e 154, li, só produzirá efeitos no
exercício financeiro seguinte se houver sido converti
da em lei até o último dia daquele em que foi editada.

* § 2° acrescido Emenda Constitucional n° 32,
11-9-2001

§ 3° As medidas provisórias, ressalvado o dis
posto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edi
ção, se não forem convertidas em lei no prazo de ses
senta dias, prorrogável, nos termos do § JO, uma vez
por igual período, devendo o Congresso Nacional dis
ciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas
delas decorrentes.
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* § 3° acrescido pela Emenda Constitucional n° *§ 10 acrescido pela Emenda Constitucional n°
32, 11-09-2001 32, 11-9-2001

§ 4° O prazo a que se refere o § 3° contar-se-á
da publicação da medida provisória, suspenden
do-se durante os períodos de recesso do Congresso
Nacional.

*§ 4° acrescido pela Emenda Constitucional n°
32, 11-9-2001

§ 5° A deliberação de cada uma das Casas do
Congresso Nacional sobre o mérito das medidas
provisórias dependerá de juízo prévio sobre o aten
dimento de seus pressupostos constitucionais.

*§ 5° acrescido pela Emenda Constitucional n°
32,11-9-2001

§ 6° Se a medida provisória não for apreciada
em até quarenta e cinco dias contados de sua publi
cação, entrará em regime de urgência, subseqüen
temente, em cada uma das Casas do Congresso
Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a
votação, todas as demais deliberações legislativas
da Casa em que estiver tramitando.

*§ 6° acrescido pela Emenda Constitucional n°
32, 11-9-2001

§ 7° Prorrogar-se-á uma única vez por igual
período a vigência de medida provisória que, no
prazo de sessenta dias, contado de sua publicação,
não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas
do Congresso Nacional.

*§ r acrescido pela Emenda Constitucional nO
32, 11-9-2001

§ 8° As medidas provisórias terão sua votação
iniciada na Câmara dos Deputados.

*§ 8° acrescido pela Emenda Constitucional nO
32, 11-9-2001

§ 9° Caberá à comissão mista de Deputados e
Senadores examinar as medidas provisórias e sobre
elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em
sessão separada, pelo plenário de cada uma das
Casas do Congresso Nacional.

*§ 9° acrescido pela Emenda Constitucional n°
32, 11-9-2001

§ 10 É vedada a reedição, na mesma sessão
legislativa, de medida provisória que tenha sido reje
itada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso
de prazo.

§ 11 Não editado o decreto legislativo a que se
refere o § 3° até sessenta dias após a rejeição ou
perda de eficácia de medida provisória, as relações
jurídicas constituídas e decorrentes de atos pratica
dos durante sua vigência conservar-se-ão por ela
regidas.

*§ 11 acrescido pela Emenda Constitucional n°
32, 11-9-2001

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão al
terando o texto original da medida provisória, esta
manter-se-á integralmente em vigor até que seja
sancionado ou vetado o projeto." (NR)

*§ 12 acrescido pela Emenda Constitucional n°
32, 11-9-2001

LEI N° 9.138, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1995

Dispõe Sobre o Credito Rural, e dá
Outras Providências.

Art. 5° São as instituições e os agentes finan
ceiros do Sistema Nacional de Crédito Rural, institu
ído pela Lei n° 4.829, de 5 de novembro de 1965,
autorizados a proceder ao alongamento de dividas
originárias de crédito rural, contraídas por produto
res rurais, suas associações, cooperativas e condo
mínios, inclusive as já renegociadas, relativas às se
guintes operações, realizadas até 20 de junho de
1995:

I - de crédito rural de custeio, investimento ou
comercialização, excetuados os empréstimos do
Governo Federal com opção de venda (EGF/COV);

11 - realizadas ao amparo da Lei nO 7.827, de
27 de setembro de 1989 - Fundos Constitucionais
de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Cen
tro-Oeste (FNO, FNE e FCO);

111 - realizadas com recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT) e de outros recursos
operadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES);

IV - realizadas ao amparo do Fundo de Defe
sa da Economia Cafeeira (FUNCAFE).
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§ 1° O Conselho Monetário Nacional poderá
autorizar a inclusão de operações de outras fontes.

§ 2° Nas operações de alongamento referidas
no caput, o saldo devedor será apurado segundo as
normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 3° Serão objeto do alongamento a que se re
fere o caput as operações contratadas por produto
res rurais, suas associações, condomínios e coope
rativas de produtores rurais, inclusive as de crédito
rural, comprovadamente destinadas à condução de
atividades produtivas, lastreadas com recursos de
qualquer fonte, observado como limite máximo, para
cada emitente do instrumento de crédito identificado
pelo respectivo Cadastro de Pessoa Física - CPF ou
Cadastro Geral do Contribuinte - CGC, o valor de
R$200.000,00 (duzentos mil reais), observado, no
caso de associações, condomínios e cooperativas,
o seguinte:

I - as operações que tenham "cédulas-filhas"
serão enquadradas na regra geral;

11 - as operações originárias de crédito rural
sem identificação do tomador final serão enquadra
dos, observando-se, para cada associação ou coo
perativa, o valor obtido pela multiplicação do valor
médio refinanciável de R$25.000,00 (vinte e cinco
mil reais) pelo número de associados ativos da res
pectiva unidade;

111 - nos condomínios e parcerias entre produ
tores rurais, adotar-se-á um limite máximo de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) para cada partici
pante, excetuando-se cônjuges, identificado pelo
respectivo CPF ou CGC.

§ 4° As operações desclassificadas do crédito
rural serão incluídas nos procedimentos previstos
neste artigo, desde que a desclassificação não te
nha decorrido de desvio de crédito ou outra ação
dolosa do devedor.

§ 5° Os saldos devedores apurados, que se
enquadrem no limite de alongamento previsto no §
3°, terão seus vencimentos alongados pelo prazo
mínimo de sete anos, observadas as seguintes con
dições:

I - prestações anuais, iguais e sucessivas,
vencendo a primeira em 31 de outubro de 1997, ad
mitidos ajustes no cronograma de retorno das ope
rações alongadas e adoção de bônus de adimplên-

cia nas prestações, conforme o estabelecido nesta
Lei e a devida regulamentação do Conselho Mone
tário Nacional;

* Inciso I com redação dada pela Lei n° 9.866,
de 9-11-1999.

li - taxa de juros de três por cento ao ano, com
capitalização anual;

111 - independentemente da atividade agrope
cuária desenvolvida pelo mutuário, os contratos te
rão cláusula de equivalência em produto, ficando a
critério do mesmo a escolha de um dos produtos, a
serem definidos pelo Conselho Monetário Nacional,
cujos preços de referência constituirão a base de
cálculo dessa equivalência;

IV - a critério do mutuário, o pagamento do dé
bito poderá ser feito em moeda corrente ou em equi
valentes unidades de produto agropecuário, conso
ante a opção referida no inciso anterior, mediante
depósito da mercadoria em unidade de armazena
mento credenciada pelo Governo Federal;

V - a critério das partes, caso o mutuário
comprove dificuldade de pagamento de seu débito
nas condições supra indicadas, o prazo de venci
mento da operação poderá ser estendido até o má
ximo de dez anos, passando a primeira prestação a
vencer em 31 de outubro de 1998, sujeitando-se,
ainda, ao disposto na parte final do inciso I deste
parágrafo, autorizados os seguintes critérios e con
dições de renegociação:

* Inciso I, caput com redação dada pela Lei n°
9.866, de 9-11-1999.

a) prorrogação das parcelas vincendas nos
exercícios de 1999 e 2000, para as operações de
responsabilidade de um mesmo mutuário, cujo mon
tante dos saldos devedores seja, em 31 de julho de
1999, inferior a quinze mil reais.

* Alínea a acrescida pela Lei n° 9.866, de
9-11-1999.

b) nos casos em que as prestações de um
mesmo mutuário totalizem saldo devedor superior a
quinze mil reais, pagamento de dez por cento e
quinze por cento, respectivamente, das prestações
vencíveis nos exercícios de 1999 e 2000, e prorro
gação do restante para o primeiro e segundo ano
subseqüente ao do vencimento da última parcela
anteriormente ajustada:
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Lei n° 9.866, de i~c1usive nos casos já renegociados, cabendo a prá
tica de taxas inferiores sem o citado rebate.

* Alínea b acrescida pela
9-11-1999.

c) o pagamento referente à prestação vencível
em 31 de outubro de 1999 fica prorrogado para 31 de
dezembro do mesmo ano, mantendo-se os encargos
de normalidade;

* Alínea c acrescida pela Lei n° 9.866, de
9-11-1999.

d) o bônus de adimplência a que se refere o inci
so I deste parágrafo, será aplicado sobre cada presta
ção paga até a data do respectivo vencimento e sera
equivalente ao desconto de:

1) trinta por cento, se a parcela da dívida for
igualou inferior a cinqüenta mil reais;

2) trinta por cento até o valor de cinqüenta mil
reais e quinze por cento sobre o valor excedente a
cinqüenta mil reais, se a parcela da dívida for superior
a esta mesma importância;

* Alínea d acrescida pela Lei n° 9.866, de
9-11-1999.

VI - caberá ao mutuário oferecer as garantias
usuais das operações de crédito rural, sendo veda
da a exigência, pelo agente financeiro, de apresen
tação de garantias adicionais, liberando-se aquelas
que excederem os valores regulamentares do crédi
to rural;

VII - a data de enquadramento da operação
nas condições estabelecidas neste parágrafo será
aquela da publicação desta Lei.

§ 6° Os saldos devedores apurados, que não
se enquadrem no limite de alongamento estabeleci
do no § 3°, terão alongada a parcela compreendida
naquele limite segundo as condições estabelecidas
no § 5° enquanto a parcela excedente será objeto
de renegociação entre as partes, segundo as nor
mas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 6°-A Na renegociação da parcela a que se
refere o § 6°, o Tesouro Nacional efetuará, mediante
declaração de responsabilidade dos valores atesta
dos pelas instituições financeiras, o pagamento rela
tivo ao rebate de até dois pontos percentuais ao ano
sobre a taxa de juros, aplicado a partir de 24 de
agosto de 1999, para que não incidam taxas de ju
ros superiores aos novos patamares estabelecidos
pelo Conselho Monetário Nacional para essa rene
gociação, não podendo da aplicação do rebate re
sultar taxa de juros inferior a seis por cento ao ano,

§ 6°-B As dívidas originárias de crédito rural
que tenham sido contratadas entre 20 de junho de
1995 e 31 de dezembro de 1997 e contenham índi
ce de atualização monetária, bem como aquelas en
quadráveis no Programa de Revitalização de Coo
perativas de Produção Agropecuária - Recoop, po
derão ser renegociadas segundo o que estabelecem
os §§ 6°-A e 6°-C deste artigo.

*§ 6°-8 acrescido pela Lei n° 9.866, de
09/11/1999.

§ 6°-C As instituições integrantes do Sistema
Nacional de Crédito Rural- SNCR, na renegociação
da parcela a que se referem os §§ 6°, 6°-A e 6°-8, a
seu exclusivo critério, sem ônus para o Tesouro Na
cional, não podendo os valores correspondentes in
tegrar a declaração de responsabilidade a que alude
o § 6°-A, ficam autorizadas:

I - a financiar a aquisição dos títulos do Tesou
ro Nacional, com valor de face equivalente ao da dí
vida a ser financiada, os quais devem ser entregues
ao credor em garantia do principal;

11 - a conceder rebate do qual resulte taxa de
juros inferior a seis por cento ao ano.

*§ 6°-G acrescido pela Lei n° 9.866, de
9-11-1999.

§ 6-0 Oentro dos seus procedimentos bancári
os, os agentes financeiros devem adotar as provi
dências necessárias à continuidade da assistência
creditícia a mutuários contemplados com o alonga
mento de que trata esta Lei, quando imprescindível
ao desenvolvimento de suas explorações.

*§ 6°-0 acrescido pela Lei nO 9.866, de
9-11-1999.

§ 6°-E Ficam excluídos dos benefícios cons
tantes dos parágrafos 5°,6° A, 6°-B, 6°-C e 6°-0 os
mutuários que tenham comprovadamente cometido
desvio de finalidade de crédito.

*§ 6°-E acrescido pela Lei n° 9.866, de
9-11-1999.

§ 7° Não serão abrangidos nas operações de
alongamento de que trata este artigo os valores defe
ridos em processos de cobertura pelo Programa de
Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO.
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§ 8° A critério do mutuário, o saldo devedor a ser
alongado poderá ser acrescido da parcela da dívida,
escriturada em conta especial, referente ao diferenci
ai de índices adotados pelo plano de estabilização
econômica editado em março de 1990, independen
temente do limite referido no § 3°, estendendo-se o
prazo de pagamento referido no § 5° em um ano.

§ 9° O montante das dívidas mencionadas no
caput, passíveis do alongamento previsto no § 5°, é
de R$7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais).

§ 10. As operações de alongamento de que trata
este artigo poderão ser formalizadas através da emis
são de cédula rural, disciplinada pelo Decreto-lei no
167, de 14 de fevereiro de 1967.

§ 11. O agente financeiro apresentará ao mutuá
rio extrato consolidado de sua conta gráfica, com a
respectiva memória de cálculo, de forma a demons
trar discriminadamente os parâmetros utilizados para
a apuração do saldo devedor.

RESOLUÇÃO CONGRESSO NACIONAL
N° 1, DE 2 MAIO DE 1989

Dispõe sobre a apreciação, pelo
Congresso Nacional, das Medidas Provi
sórias a que se refere o art. 62 da Consti
tuição Federal.

Art. 1° O exame e a votação, pelo Congresso
Nacional, de Medidas Provisórias adotadas pelo Pre
sidente da República, com força de lei, nos termos do
art. 62 da Constituição Federal, será feita com a ob
servância das normas contidas na presente resolu
ção.

Art.2° Nas quarenta e oito horas que se segui
rem à publicação, no Diário Oficial da União, de Medi
da Provisória adotada pelo Presidente da República,
a Presidência do Congresso Nacional fará publicar e
distribuir avulsos da matéria, e designará Comissão
Mista para seu estudo e parecer.

§ 1° A Comissão Mista será integrada por sete
Senadores e sete Deputados e igual número de su
p�entes' indicados pelos respectivos líderes, obedeci
da, tanto quanto possível, a proporcionalidade parti
dária ou de blocos parlamentares.

* § 10 com redação dada pela Resolução do
Congresso Nacional n° 2, de 4-5-1989.

§ 2° Ao aplicar-se o critério da proporcionalida
de partidária prevista no parágrafo anterior, obser
var-se-á a sistemática de rodízio para as representa
ções não contempladas, de tal forma; que todos os

partidos políticos ou blocos parlamentares possam se
fazer representar nas Comissões Mistas previstas
nesta resolução.

§ 3° A indicação pelos líderes deverá ser enca
minhada à Presidência do Congresso Nacional até as
doze horas do dia seguinte ao da publicação da Medi
da Provisória.

§ 4° Esgotado o prazo estabelecido no parágra
fo anterior, sem a indicação, o Presidente do Con
gresso Nacional fará a designação dos integrantes do
respectivo partido.

§ 5° A Constituição da Comissão Mista e a fixa
ção do calendário de tramitação da matéria poderão
ser comunicadas em sessão do Senado ou conjunta
do Congresso Nacional, sendo, no primeiro caso,
dado conhecimento à Câmara dos Deputados, por
oficio, ao seu Presidente.

§ 6° O Congresso Nacional estará automatica
mente convocado se estiver em recesso quando da
edição de Medida Provisória, cabendo ao seu Presi
dente marcar sessão a realizar-se no prazo de cinco
dias, contado da publicação da mesma no Diário Ofi
ciai da União.

Art. 7° Admitida a Medida Provisória, o parecer
da Comissão, a ser encaminhado à Presidência do
Congresso Nacional no prazo máximo de quinze
dias, contado de sua publicação no Diário Oficial
da União, deverá examinar a matéria quanto aos as
pectos constitucional e de mérito.

§ 1° A Comissão poderá emitir parecer pela
aprovação total ou parcial ou alteração da Medida
Provisória ou pela sua rejeição; e, ainda, pela apro
vação ou rejeição de emenda a ela apresentada,
devendo concluir quando resolver por qualquer alte
ração de seu texto:

I - pela apresentação de projeto de lei de con
versão relativo à matéria;

11 - pela apresentação de projeto de decreto le
gislativo, disciplinando as relações jurídicas decor
rentes da vigência dos textos suprimidos ou altera
dos, o qual terá sua tramitação iniciada na Câmara
dos Deputados.

§ 2° Aprovado o projeto de lei de conversão será
ele enviado à sanção do Presidente da República.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Sena-
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do Federal, nos termos do parágrafo único, do art. 52 Art. 2°. O § 8" do art. 201 da Constituição Fede-
do Regimento Interno, promulgo a seguinte: ral passa a vigorar com a seguinte redação:

RESOLUÇÃO N° 2, DE 2000-CN

Dispõe Sobre a Participação das
Bancadas Minoritárias na Composição
das Comissões Mistas.

O Congresso Nacional,
Resolve:
Art. 1° A fim de atender ao disposto no § 1° do

art. 58, da Constituição Federal, é acrescentado à Re
solução n° 1, de 1970-CN-Regimento Comum, o se
guinte artigo:

"Art. 10-A. O número de membros das comis
sões mistas estabelecido neste Regimento, nas reso
luções que o integram e no respectivo ato de criação
é acrescido de mais uma vaga na composição desti
nada a cada uma das Casas do Congresso Nacional,
que será preenchida em rodízio, exclusivamente, pe
las bancadas minoritárias que não alcancem, no cál
culo da proporcionalidade partidária, número sufici
ente para participar das referidas comissões."

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Senado Federal, 16 de junho de 2000. - Sena
dor Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 468, DE 2001

(Do Sr. Armando Abílio e outros)

Dá nova redação ao inciso 11I do § 1°
do Art. 40 e ao § 8° do art. 201 da Consti
tuição Federal, para dispor sobre a apo
sentadoria dos portadores de deficiência.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 1°. O inciso 111 do § 1° do art. 40 passa a vi-
gorar acrescido da seguinte alínea c:

"Art. 40 .
§ 1° .
111 .
c) vinte e cinco anos de contribuição,

se homem portador de deficiência, e vinte
anos de contribuição, se mulher portadora
de deficiência.

"Art. 201 .

§ 8° Os requisitos a que se refere o in
ciso I do parágrafo anterior serão reduzidos:

I - em cinco anos, para o professor
que comprove exclusivamente tempo de
efetivo exercício das funções de magistério
na educação infantil e no ensino fundamen
tai e médio:

11 - em dez anos para os podadores de
deficiência.

Justificação

A Constituição Federal de 1988 contém inúme
ros dispositivos que asseguram direitos aos podado
res de deficiência, visando, dessa forma, conce
der-lhes uma adequada proteção jurídica.

Em que pesem os avanços contidos na Cada
Magna, entendemos de fundamental importância as
segurar aos podadores de deficiência uma aposenta
doria diferenciada, haja vista as dificuldades enfrenta
das por esses trabalhadores para ingressarem no
mercado de trabalho e exercerem uma atividade re
munerada. Cabe ressaltar, ainda, que os podadores
de deficiência possuem uma expectativa de vida me
nor que a dos demais trabalhadores, uma vez que a
utilização de próteses e órteses, bem como a imobili
dade física, levam, respectivamente, à deterioração
da estrutura óssea e ao enfraquecimento dos órgãos
vitais.

Nesse sentido, a presente Proposta de Emenda
à Constituição altera a redação do art. 40 e do art. 201
da Constituição Federal para prever a concessão de
uma aposentadoria de caráter especial para os poda
dores de deficiência.

Propõe-se que seja concedida aposentadoria
aos podadores de deficiência após vinte e cinco
anos de contribuição, se homem, e vinte anos de
contribuição, se mulher. No caso específico do ser
vidor público, impõe-se como requisito adicional o
cumprimento de um tempo mínimo de dez anos no
serviço público e cinco anos no cargo em que se
dará a aposentadoria.

Ante o exposto, a aprovação das medidas pro
postas assegurará aos podadores de deficiência pro
teção jurídica adequada para que possam efetiva
mente usufruir do direito à aposentadoria.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2001 
Deputado Armando Abílio.
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Assinaturas Confirmadas
1 AFFONSO CAMARGO
2 AIRTON CASCAVEL
3 ALBÉRICO FILHO
4 AlBERTO FRAGA
5 AlCESTE AlMEIDA
6 ALCIONE ATHAYDE
7 ALDIR CABRAL
8 ALEX CANZIANI
9 AlEXANDRE CARDOSO
10 AlMEIDA DE JESUS
11 ANACORSO
12 ANGELA GUADAGNIN
13 ANIBAL GOMES
14 ANTONIO DO VALLE
15 ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO
16 ANTONIO JORGE
17 ARMANDO ABIUO
18 ARNON BEZERRA
19 ARY!<ARA
20 ASDRUBAl BENTES
21 ÁTILA LIRA
22 AUGUSTO NARDES
23 B. sÁ
24 BABÁ
25 BADU PICANÇO

26 BISPO RODRIGUES
27 BONIFÁCIO DE ANDRADA
28 CABO JÚLIO
29 CANDINHO MAnos
30 CARUTO MERSS
31 CARLOS ALBERTO ROSADO
32 CARLOS BATATA
33 CARLOS SANTANA

34 CELCITA PINHEIRO
35 CELSO RUSSOMANNO
36 CHICO DA PRINCESA

PSDB
PPS
PMD8
PMDB
Pl
PSB
PFl
PSDB
PSB
Pl
PT
PT
PMDB
PMDB
PPB
PTB
PSDB
PSDB
PTB
PMOB
PSDB
PPB
PSOB
PT
PL

Pl
PSDB
PST
PSDB
PT
PFl
PSOB
PT

PFL
PPB
PSDB

PR
RR
MA
DF
RR
RJ
RJ
PR
RJ
CE
RS
SP
CE
MG
MA
TO
PB
CE
SP
PA
PI
RS
PI
PA
AP

RJ
MG
MG
RJ
SC
RN
PE
RJ

MT
SP
PR
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37 CLEUBER CARNEIRO PFL MG

38 CLOVIS VOLPI PV SP

39 CONFÚCIO MOURA PMOB RO

40 CORAUCI SOBRINHO PFL SP

41 COSTA FERREIRA PFL MA

42 CUNHA BUENO PPB SP

43 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB

44 DANILO DE CASTRO PSDB MG

45 DE VELASCO PSL SP

4ô DELFIMNETIO PPB SP

47 D1NO FERNANDES PPB RJ
48 DJALMAPAES PSB PE

49 DOMICIANO CABRAL PSDB PB

50 DR BENEDITO DIAS PPB AP

51 DR. HÉLIO PDT SP
52 ED1NHO BEZ PMDB SC

53 EDIR OLIVEIRA PTB RS

54 EDISON ANDR1NO PMDB se

55 EDMAR MOREIRA PPB MG

56 EDMUNDO GALDINO PSDB TO

57 EDUARDO BARBOSA PSDB MG

58 EDUARDO CAMPOS PSB PE

59 ENIO BAeel PDT RS

60 f NIVALDO RIBEIRO PPB PB

61 EULER MORAIS PMDB GO

62 EULER RIBEIRO PFL AM

63 EUNlclO OLIVEIRA PMDB CE

64 EURICO MIRANDA PPB RJ

65 EXPEDITO JÚNIOR PSDB RO

66 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
67 FERNANDO DINIZ PMDB MG

68 FERNANDO FERRO PT PE

69 FERNANDO GABEIRA PT RJ

70 FERNANDO ZUPPO PSDC SP

71 FETTER JUNIOR PPB RS

72 FEUROSA PSOB fS

73 FRANCISCO GARCIA PFL AM

74 FREIRE JÚNIOR PMOB TO

75 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
76 GERSON PERES PPB PA

77 GERVASlO SILVA PFL SC

78 G1VALDO CARIMBÃO PSB AL

79 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG

80 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

81 GUSTAVO FRUET PMDB PR

82 HUGO BIEHL PPB se

83 IARA BERNARDI PT SP

84 IBER~ FERREIRA PTB RN

85 IÉOIOROSA PFL RJ

86 ILDEFONÇO CORDEIRO PSDB AC

87 INALDO LEITÃO PSDB PB

88 IRISSIMOES PTS PR
89 IVAN PAIXÃO PPS SE

90 IVANIO GUERRA PFL PR

91 JAIME MARTINS PFL MG

92 JAIR SOLSONARO PPB RJ

93 JAQUES WAGNER PT BA

94 JOÃO COSER PT ES

95 JOÃO HENRIQUE PMDB PI

96 JOÃO MAGALHÃES PMOB MG

97 JOÃO PAULO PT SP

98 JOÃO SAMPAIO PDT RJ

99 JOÃO TOTA PPB AC
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100 JONIVAl LUCAS JUNIOR PMDB BA
101 JORGE BITIAR PT RJ
102 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB MA
103 JOSÉ íNDIO PMOB SP
104 JOSÉJANENE PPB PR
105 JOSÉ L1NHARES ppe CE
106 JOSÉ MILITA0 PTB MG
107 JOSÉ PIMENTEL PT CE
108 JOSÉ THOMAZ NONO PFL AL
109 JOSUÉ BENGTSON PTa PA
110 JULIO SEMEGHINI PSDB SP
111 JUQUINHA PL GO
112 LAURA CARNEIRO PFL RJ
113 lINCOLN PORTELA PSL MG
114 L1NO ROSSI PSDe MT
115 LÚCIA VÂNIA PSDB GO
116 LUCIANO CASTRO PFL RR
117 LUCIANO ZICA PT SP
116 LUIS BARBOSA PFL RR
119 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
120 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
121 LUIZ BITIENCOURT PMDB GO

122 LUIZ FERNANDO PPB AM
123 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ
124 MANOEL SAlVIANO PSDB CE
125 MANOEL VITÓRia PT MS
126 MARCELO BARBIERI PMDB SP
127 MARCELO CASTRO PMDB PI
126 MARCia BITIAR PPS AC
129 MÁRCIO FORTES PSDe RJ
130 MÁRCIO MATOS PTB PR
131 MARCOS CINTRA PFL SP
132 MARCOS LIMA PMDB MG
133 MARCOS ROLlM PT RS
134 MARIA ELVIRA PMDB MG
135 MAX ROSENMANN PMDB PR
136 MEDEIROS Pl SP
137 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
136 MILTON MONTI PMDB SP
139 MILTON TEMER PT RJ
140 MOACIR MICHElEnO PMOB PR
141 MURllO DOMINGOS PTB MT
142 MUSSA DEMES PFL PI
143 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
144 NELSON OTOCH PSDB CE
145 NELSON PROENÇA PPS RS
146 NEUTON LIMA PFL SP
147 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO
148 oolLla BALBINonr PSDB PR
149 OLIVEIRA FILHO Pl PR

150 OSMÂNIO PEREIRA PSDB MG
151 OSMARSERRAGLlO PMOB PR
152 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
153 OSVALDO REIS PMOB TO
154 PAES LANDIM PFL PI
155 PAULO BAlTAZAR PSB RJ
156 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
157 PAULO ROCHA PT PA
158 PEDRO CANEDO PSDB GO
159 PEDRO CHAVES PMDB GO
160 PEDRO CORRÊA PPB PE
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161 PEDRO EUG~NIO PT PE
162 PEDRO NOVAIS PMDB MA
163 PEDRO VALADARES PSB SE
164 PHILEMON RODRIGUES PL MG

165 PIMENTEL GOMES PPS Cf

166 PINHEIRO LANDIM PMDB CE
167 POMPEO DE MAnos PDT RS

168 PROFESSOR LUIZINHO PT SP

169 RAFAEL GUERRA PSDB MG

170 RAIMUNDO SANTOS PL PA

171 REINALDO GRIPP PL RJ
172 RICARDO BARROS PPB PR

173 RICARDO BERZOINI PT SP

174 RICARDO RIQUE PSDB PB
175 ROBÉRIO ARAÚJO PL RR

176 ROBERTO PESSOA PFL CE
177 RODRIGO MAIA PFL RJ
178 ROMEU QUEIROi PTB MG
179 RONALDO SANTOS PSDB RJ
180 RONALDO VASCONCELLOS PL MG
181 RUBEM MEDINA PFL RJ

182 RUBENS FURLAN PPS SP
183 SALOMÃO CRUZ PFL RR

184 SALVADOR ZIMBALDI PSDB SP
185 SARAIVA FELIPE PMDB MG
186 SAULO COELHO PSDB MG
187 SAULO PEDROSA PSDB BA

188 SEBASTIÃO MADEIRA PSDB MA

189 SERAFIM VENZON PDT SC

190 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP

191 SÉRGIO BARROS PSDB AC

192 SÉRGIO MIRANDA PCdoB MG

193 SÉRGIO NOVAIS PSB CE

194 SÉRGIO REIS PTB SE

195 SEVERINO CAVALCANTI PPB PE

196 SILAS BRASILEIRO PMDB MG

197 THEMíSTOCLES SAMPAIO PMDB PI
198 URSICINO QUEIROZ PFL BA

199 VALDECI PAIVA PSL RJ

200 VALDEMAR COSTA NETO Pl SP

201 VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB AM

202 VICENTE CAROPRESO PSDB SC

203 VITTORIO MEDIOll PSDB MG

204 WAGNER SALUSTIANO PPB SP

205 WALDIR PIRES PT BA

206 WELJNTON FAGUNDES PL MT

207 WElLlNGTON DIAS PT PI

208 WERNER WANOERER PFL PR

209 WILSON BRAGA PFL PB

210 XICO ORAZIANO PSOB SP

211 VEDA CRUSIUS PSDB RS

212 ZÉ GOMES DA ROCHA PMOB GO

213 ZENALDO COUTINHO PSDB PA

214 ZEZÉ PERRELLA PFL MG

Assinaturas que Não Conferem
1 CARLOS DUNGA PTB PB

2 ELIAS MURAD PSOB MG

3 EZIDIO PINHEIRO PSB RS

4 FERNANDO CORUJA POT se
5 GILBERTO KASSAB PFL SP
6 JOEL DE HOLLANDA PFL PE
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7 JURANDIL JUAREZ PMDB AP

8 MICHEL TEMER PMDB SP

9 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
10 NELSONTRAD PTB MS
11 PEDRO BITIENCOURT PFL sc

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 ALMERINDA DE CARVALHO PPB RJ

:2 DARCI COELHO PFL TO
3 PASTOR AMARILDO PPB TO

Assinaturas Repetidas
1 ALCESTE ALMEIDA PL RR
2 ALEX CANZIANI PSDB PR
3 ARYKARA PTB SP
4 ASDRUBAL BENTES PMDB PA
5 CABO JÚUO PST MG
6 CARLITO MERSS PT SC
7 ClEUBER CARNEIRO PFL MG
8 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
9 CLOVIS VOLPI PV SP
10 DAMIÃO FEUCIANO PMOB PB
11 DANILO DE CASTRO PSDB MG
12 DJALMA PAES PSB PE
13 DOMICIANO CABRAL PSDB PB
14 DR BENEDITO DIAS PPB AP
15 EDIR OLIVEIRA PTB RS
16 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
17 FERNANDO DlNIZ PMDB MG
18 FREIRE JÚNIOR PMDB TO
19 INALDO LEITÃO PSDB PB
20 IVAN PAIXÃO PPS SE
21 JAIR BOLSONARO PPB RJ
22 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
23 JOÃO MAGALHÃES PMOB MG
24 JOÃO SAMPAIO PDT RJ
25 JOEL DE HOLLANDA PFL PE
26 JOSÉ íNDIO PMDB SP
27 JULIO SEMEGHINI PSDB SP
28 JUQUINHA PL GO
29 JUQUINHA PL GO
30 LUCIANO ZICA PT SP
31 LUIS BARBOSA PFL RR
32 LUIZ BITTENCOURT PMDB GO
33 LUIZ FERNANDO PPB AM
34 MARCELO CASTRO PMOB PI
35 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
36 OSMÁNIO PEREIRA PSDB MG
37 OSVALDO REIS PMDB TO
38 OSVALDO REIS PMDB TO
39 PAULO KOBAYASHI PSOB SP
40 PEDRO CHAVES PMDB GO
41 ROBERTO PESSOA PFL CE
42 RONAlDO SANTOS PSDB RJ
43 SAULO PEDROSA PSDB BA
44 SÉRGIO BARCELLOS PFl AP
45 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP
46 WAGNER SAlUSTIANO PPB SP
47 WERNER WANDERER PFL PR

46 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO
49 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO
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Ofício n° 253/2001

Brasília, 17 de dezembro de 2001.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna De Paiva
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado ARMANDO
ABíLlO E OUTROS, que "Dá nova redação ao inciso
111 do § 1° do Art. 40 e ao § 8° do art 201 da Constitui
ção Federal, para dispor sobre a aposentadoria dos
portadores de deficiência", contém número suficiente
de signatários, constando a referida proposição de:

214 assinaturas confirmadas;
11 assinaturas não confirmadas;
3 deputados licenciados;
49 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, - Claudia Neves C. de Souza,
Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO 11
Dos Servidores Públicos

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efeti
vos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contri
butivo, observados critérios que preservem o equilí
brio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

*Artigo, caput com redação dada pela Emenda
Constitucional n020, de 15-12-1998.

§ 1° Os servidores abrangidos pelo regime de
previdência de que trata este artigo serão aposenta-

dos, calculados os seus proventos a partir dos valores
fixados na forma do § 3°:

I - por invalidez permanente, sendo os proven
tos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se
decorrente de acidente de serviço, moléstia profissio
nal ou doença grave, contagiosa ou incurável, especi
ficadas em lei;

11 - compulsoriamente, aos setenta anos de ida
de, com proventos proporcionais ao tempo de contri
buição;

111 - voluntariamente, desde que cumprido tem
po mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço
público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará
a aposentadoria, observadas as seguintes condi
ções:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de
idade e trinta de contribuição, se mulher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e
sessenta anos de idade, se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição.

* § 1°com redação dada pela Emenda Constitu
cional n020, de 15-12-98.

§ 2° Os proventos de aposentadoria e as pen
sões' por ocasião de sua concessão, não poderão ex
ceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo
efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu
de referência para a concessão da pensão.

* § 2° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n020, de 15-12-1998.

§ 3° Os proventos de aposentadoria, por oca
sião da sua concessão, serão calculados com base
na remuneração do servidor no cargo efetivo em que
se der a aposentadoria e, na forma da lei, correspon
derão à totalidade da remuneração.

*§ 3° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n°20, de 15-12-1998.

§ 4° É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados os casos de atividades exercidas exclusi
vamente sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física, definidos em lei com
plementar.

* § 4° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n020, de 15-12-98.

§ 5° Os requisitos de idade e de tempo de contri
buição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao
disposto no § 10,111, a, para o professor que comprove
exclusivamente tempo de efetivo exercício das fun-
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ções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio.

* § 5° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n°20, de 15-12-1998.

§ 6° Ressalvadas as aposentadorias decorren
tes dos cargos acumuláveis na forma desta Constitui
ção, é vedada a percepção de mais de uma aposenta
doria à conta do regime de previdência previsto neste
artigo.

*§ 6° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n020, de 15-12-98.

§ 7° lei disporá sobre a concessão do beneficio
da pensão por morte, que será igual ao valor dos pro
ventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos
a que teria direito o servidor em atividade na data de
seu falecimento, observado o disposto no § 3°.

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

§ 8° Observado o disposto no art. 37, XI,.os pro
ventos de aposentadoria e as pensões serão revistos
na mesma proporção e na mesma data, sempre que
se modificar a remuneração dos servidores em ativi
dade, sendo também estendidos aos aposentados e
aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em ativi
dade, inclusive quando decorrentes da transformação
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu
a aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei.

* § 8° acrescido pela Emenda Constitucional n°
20, de 15-12-1998.

§ 9° O tempo de contribuição federal, estadual
ou municipal será contado para efeito de aposentado
ria e o tempo de serviço correspondente para efeito
de disponibilidade.

* § 9° acrescido pela Emenda Constitucional n°
20, de 15-12-98.

§ 10. A lei não poderá estabelecer qualquer for
ma de contagem de tempo de contribuição fictício.

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

§ 11 Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à
soma total dos proventos de inatividade, inclusive
quando decorrentes da acumulação de cargos ou
empregos públicos, bem como de outras atividades
sujeitas a contribuição para o regime geral de previ
dência social, e ao montante resultante da adição de.
proventos de inatividade com remuneração de cargo
acumulável na forma desta Constituição, cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exo
neração, e de cargo eletivo.

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

§ 12. Além do disposto neste artigo, o regime de
previdência dos servidores públicos titulares de cargo
efetivo observará, no que couber, os requisitos e crité
rios fixados para o regime geral de previdência social.

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

§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de
cargo em comissão declarado em lei de livre nomea
ção e exoneração bem como de outro cargo temporá
rio ou de emprego público, aplica-se o regime geral de
previdência social.

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

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, desde que instituam regime de previdên
cia complementar para os seus respectivos servido
res titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o va
lor das aposentadorias e pensões a serem concedi
das pelo regime de que trata este artigo, o limite máxi
mo estabelecido para os benefícios do regime geral
de previdência social de que trata o art.201.

* § 14 acrescido pela Emenda Constitucional n°
20, de 15-12-98.

§ 15. Observado o disposto no art. 202, lei com
plementar disporá sobre as normas gerais para a ins
tituição de regime de previdência complementar pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para
atender aos seus respectivos servidores titulares de
cargo efetivo.

* § 15 acrescido pela Emenda Constitucional n°
20, de 15-12-98.

§ 16. Somente mediante sua prévia e expressa
opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado
ao servidor que tiver ingressado no serviço público
até a data da publicação do ato de instituição do cor
respondente regime de previdência complementar.

* § 16 acrescido pela Emenda Constitucional n°
20, de 15-12-98.

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:



TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO 11
Da Seguridade Social

SEÇÃO 111
Da Previdência Social

Art. 201. A previdência social será organizada
sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e
de filiação obrigatória, observados critérios que pre
servem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atendera,
nos termos da lei, a:

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez,
morte e idade avançada;

11 - proteção à maternidade, especialmente à
gestante;

111- proteção ao trabalhador em situação de de
semprego involuntário;

IV - salário-família e auxilio-reclusão para os
dependentes dos segurados de baixa renda;

V - pensão por morte do segurado, homem ou
mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes,
observado o disposto no § ~
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1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ- * Artigo, caput e incisos com redação dada pela
mara dos Deputados ou do Senado Federal; Emenda Constitucional n"20, de 15-12-1998.

11 - do Presidente da República; § 1° E vedada a adoção de requisitos e critérios
111 - de mais da metade das Assembléias legis- diferenciados para a concessão de aposentadoria

lativas das unidades da Federação, manifestando-se, aos beneficiários do regime geral de previdência soci-
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem - ai, ressalvados os casos de atividades exercidas sob
bros. condições especiais que prejudiquem a saúde ou a

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada integridade física, definidos em lei complementar.
na vigência de intervenção federal. de estado de defe- * § 1°com redação dada pela Emenda constitu-
sa ou de estado de sítio. cional n°20, de 15-12-1998.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada § 2° Nenhum benefício que substitua o salário
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi- de contribuição ou o rendimento do trabalho do segu-
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin- rado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.
tos dos votos dos respectivos membros. * § 2° com redação dada pela Emenda Constitu-

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada cional d20, de 15-12-1998.
pelas Mesas da Câmar~dos.Deputados e do Senado § 3° Todos os salários de contribuição conside-
Federal, com o respectivo numero de ordem. rados para o cálculo de benefício serão devidamente

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta atualizados, na forma da lei.
de emenda tendente a abolir: * § 30 com redação dada pela Emenda Constitu-

I- a forma federativa de Estado; cional n020, de 15-12-1998.
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico; § 4° É assegurado o reajustamento dos benefí-
111 - a separação dos Poderes; cios para preservar-lhes, em caráter permanente, o
IV - os direitos e garantias individuais. valor real, conforme critérios definidos em lei.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda * § 4° com redação dada pela Emenda Constitu-

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje- ciona/ n°20, de 15-12-1998.
to de nova proposta na mesma sessão legislativa. § 5° Évedada a filiação ao regime geral de previ-
.................................................................................... dência social, na qualidade de segurado facultativo,

de pessoa participante de regime próprio de previ
dência.

* § 5° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n020, de 15-12-1998.

§ 6° A gratificação natalina dos aposentados e
pensionistas terá por base o valor dos proventos do
mês de dezembro de cada ano.

* § 6° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n°20, de 15-12-1998.

§ 7° É assegurada aposentadoria no regime ge
rai de previdência social, nos termos da lei, obedeci
das as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se ho
mem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

11 - sessenta e cinco anos de idade, se homem,
e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em
cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de
ambos os sexos e para os que exerçam suas ativida
des em regime de economia familiar nestes incluídos
o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

* redação dada pela Emenda Constitucional nO
20, de 15-12-1998.

§ 8° Os requisitos a que se refere o inciso I do
parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos,
para o professor que comprove exclusivamente tem
po de efetivo exercício das funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e médio.
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* § 8° com redação dada pela Emenda Constitu
cional na 20, de 15-12-1998.

§ 9° Para efeito de aposentadoria, é assegurada
a contagem recíproca do tempo de contribuição na
administração pública e na atividade privada, rural e
urbana, hipótese em que os diversos regimes de pre
vidência social se compensarão financeiramente, se
gundo critérios estabelecidos em lei.

* § 9 0 acrescido pela Emenda Constitucional n°
20, de 15-12-1999

§ 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de aci
dente do trabalho, a ser atendida concorrentemente
pelo regime geral de previdência social e pelo setor
privado.

* § 10. acrescido pela Emenda Constitucional na
20, de 15-12-1998.

§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a
qualquer título, serão incorporados ao salário para
efeito de contribuição previdenciária e conseqüente
repercussão em benefícios, nos casos e na forma da
lei.

* § 11. acrescido pela Emenda Constitucional na
20. de 15-12-1998.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N" 469, DE 2001

(Do Sr. Ivan Valente e outros)

Dispõe sobre a expansão do ensino
superior público.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60, da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional.

Artigo único. Acrescente-se artigo ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, com a se
guinte redação:

"Nos cinco primeiros anos de promul
gação desta emenda, o Poder Público pro
moverá a criação de universidades públicas,
bem como adotará providências para ex
pansão e descentralização das existentes,
de modo a estender suas unidades de ensi
no superior público às cidades de maior
densidade populacional"

Justificação

É notório que uma substantiva expansão do nú
mero de vagas oferecidas pelo ensino superior públi
co persiste como uma das demandas mais premen
tes da sociedade brasileira.

Já em 1988, refletindo este verdadeiro clamor 
que vem num crescendo de várias décadas anterio
res - dos jovens, de educadores e pais de alunos, o
Constituinte houve por bem plasmar esta demanda
no antigo parágrafo único, do artigo 60, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

Ocorre que, desde a promulgação da referida
Carta, a União, a quem caberia liderar energicamente
um processo para pôr em prática o que dispunha
aquele comando, nada fez de relevante em tal dire
ção. Não se expandiram os campos, e as poucas va
gas criadas nas universidades federais decorreram
da iniciativa e do esforço das próprias instituições.

Diante dessa realidade e da pressão sempre
crescente, muitos estados não tiveram outra alternati
va senão criar universidades estaduais - muitas ve
zes, com pequena capacidade de responder, sobretu
do, ao anseio e à necessidade de qualidade social.

Frente à imobilidade da União em termos de ex
pansão do ensino superior público federal, dos cons
trangimentos orçamentários dos estados e da calcu
lada e ampla gama de estímulos oferecidos à chama
da "iniciativa privada", o resultado só poderia o ser o
que assistimos hoje: a continuidade da explosão do
ensino superior privado.

Dados recentemente divulgados pelo Ministério
da Educação dão conta da seguinte realidade: do to
tal de matriculas no ensino superior registrado em
2000 (2.694.245), 67% estavam na rede privada; 18%
nas instituições federais; 12% nas estaduais e 3% em
instituições municipais. Sendo que em São Paulo, o
estado mais populoso do pais, a participação da rede
privada nas matrículas do ensino superior chega a
84,7%. E modestíssimo número de vagas oferecido
pela União neste estado!

Tudo isso, então, por um lado, traz maiores difi
culdades para a gestão da educação nacional, por um
outro, faz avultar a necessidade de uma vigorosa ação
da União no sentido de cumprir o seu papel constituci
onal na ampliação da oferta deste nível de ensino.

O mais grave, porém, é que a redação que veio
a ser conferida à Emenda Constitucional n° 14, aca
bou por suprimir o dispositivo acima indicado que jus
tamente orientava a ação do Poder Público no sentido
da expansão das universidades federais para aquelas
cidades de maior densidade populacional.

Por isto faz-se imperioso o resgate daquele co
mando constitucional de tal modo a não apenas reins
crever na Carta Maior o atendimento à reivindicação
social por ensino superior público, como para determi
nar ao Estado uma intervenção orientada para respon
der a esta que todos concordam que é uma questão
decisiva para o desenvolvimento nacional: a da produ
ção e difusão do conhecimento, da arte e da cultura.

Sala das Sesões, 11 de dezembro de 2001.
Deputado Ivan Valente
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1 ADÃO PRETTO
2 AFFONSO CAMARGO
3 AIRTON OIPP
4 ALCEU COLLARES
5 ALDO ARANTES
6 ALEX CANZIANI
7 ALMEIDA DE JESUS
8 ANACORSO
9 ANGELA GUADAGNIN
10 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
11 ANTÚNIO JORGE
12 ANTONIO KANDIR
13 ARISTON ANDRADE
14 ARNALDO FARIA DE sA
15 ARY KARA
16 ATILA LIRA
17 AVENZOAR ARRUDA
18 BABA
19 BASILlOVILLANI
20 BENITO GAMA
21 BISPO RODRIGUES
22 CANDINHO MATTOS
23 CARLlTO MERSS
24 CARLOS DUNGA
25 CARLOS SANTANA
26 CELCITA PINHEIRO
27 CHICO DA PRINCESA

28 CHICO SARDELLI
29 CLAUDIO CAJADO
3D CLEMENTINO COELHO
31 CLOVIS ILGENFRITZ
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33 CONFÚCIO MOURA
34 CORAUCI SOBRINHO
35 COSTA FERREIRA
36 DE VELASCO
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PSDB
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PSDB
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PSDB
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PFL
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37 DJALMAPAES PSB PE
38 DR. ANTONIO CRUZ PMDB MS
39 DR. HÉLIO PDT SP
40 DR ROSINHA PT PR
41 DUILlO PISANESCHI PTB SP
42 EDINHO BEZ PMDB SC
43 EDUARDO BARBOSA PSDS MG
44 EDUARDO CAMPOS PSB PE
45 ELCIONE BARBALHO PMDB PA
46 ENI VOLTOLlNI PPB SC
47 ENIOBACCI PDT RS
48 EULER MORAIS PMDB GO
49 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
50 EXPEDITO JÚNIOR PSDB RO
51 FERNANDO CORUJA PDT SC
52 FERNANDO FERRO PT PE
53 FERNANDO GABEIRA PT RJ
54 FERNANDO GONÇALVES PTa RJ
55 FERNANDO ZUPPO PSDC SP
56 FEU ROSA PSOB ES
57 FLÁVIOARNS PT PR
58 GEDOEL VIEIRA LIMA PMoa BA
59 GERALDO MAGELA PT DF
60 GILMAR MACHADO PT MG
61 GIOVANNI QUEIROZ POT PA
62 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
63 GUSTAVO FRUET PMDB PR
64 HENRIQUE FONTANA PT RS
65 IARA BERNARDI PT SP
66 INÁCIO ARRUDA PCdoB CE
67 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL PE
68 ITAMAR SERPA PSDB RJ
69 IVAN PAIXÃO PPS SE
70 IVAN VALENTE PT SP
71 JAIR BOLSONARO PPB RJ
72 JAIR MENEGUELLI PT SP
73 JAQUES WAGNER PT BA
74 JOÃO ALMEIDA PSDB BA
75 JOÃO CARLOS BACELAR PFL BA

76 JOÃO COSER PT ES
n JOÃO EDUARDO DADO PDT SP
78 JOÃO GRANDÃO PT MS
79 JOÃO HERRMANN NETO PPS SP
80 JOÃO LEÃO PPB BA
81 JOÃO MAGNO PT MG
82 JOÃO PIZZOLATIl PPB SC
83 JORGE BITIAR PT RJ
B4 JORGE PINHEIRO PMDB DF
85 JORGE TADEU MUDALEN PMDB SP
B6 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB MA
87 JOSÉ BORBA PMDB PR
88 JOSÉ CARLOS ALELUIA PFl BA
89 JOSÉ DE ABREU PTN SP
90 JOSÉ DIRCEU PT SP
91 JOSÉ GENOINO PT SP
92 JOSÉ PIMENTEL PT CE
93 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO por SP
94 JOSÉ ROCHA PFL BA
95 JOVAIR ARANTES PSDB GO
96 KINCAS MATIOS PSB SP
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97 LAMARTINE POSELLA
9B LAURA CARNEIRO
99 UDIA QUINAN

100 L1NCOLN PORTELA
101 LUCI CHOINACKI
102 LUCIANO PlZZAno
103 LUCIANO ZICA
104 LUIS CARLOS HEINZE
105 LUIZ ALBERTO
106 LUIZ CARLOS HAULY
107 LUIZ EDUARDO GREENHALGH

1Da LUIZ SÉRGIO
109 LU1ZA ERUNDINA
110 MANOEL SALVIANO
111 MANOEL VITÓRIO
112 MARÇAL FILHO
113 MARCELO BARBIERI
114 MARCELO TEIXEIRA
115 MÁRCIO FORTES
116 MARCOS AFONSO
117 MARCOS ROLlM
118 MARIA 00 CARMO LARA
119 MARIA ELVIRA
120 MARISA SERRANO
121 MAURILlO FERREIRA LIMA
122 MAURO BENEVIDES
123 MEDEIROS
124 MENDES RIBEIRO FILHO

125 MILTON TEMER
126 M/RIAM REIO

127 MIRO TEIXEIRA
128 MOACIR MICHELEnO
129 MORONI TORGAN

130 NEIVA MOREIRA
131 NELSON MARQUEZELLI
132 NELSON OTOCH
133 NELSON TRAD

134 NEY LOPES
135 NICE LOBÃO
136 NILSON MOURÃO
137 OLIVEIRA FILHO
138 ORLANDO DESCONsr
139 ORLANDO FANTAZZINI
140 OSVALDO BIOLCHI
141 PAULO BALTAZAR
142 PAULO DELGADO
143 PAULO FEIJ6
144 PAULO KOBAYASHI
145 PAULO LIMA
146 PAULO MAGALHÃES
147 PAULO PAIM
148 PAULO ROCHA

149 PEDRO CELSO
150 PEDRO CHAVES
151 PEDRO EUGI:.NIO
152 PEDRO IRUJO
153 PEDRO VALADARES
154 PIMENTEL GOMES
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GO
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BA
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CE
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155 POMPEO DE MATTOS
156 PROFESSOR LUIZINHO
157 REGIS CAVALCANTE
158 RICARDO BERZOINI
159 RITA CAMATA
160 RUBENS BUENO
161 SANTOS FILHO
162 SAULO PEDROSA
163 SERAF'M VENZON
164 SÉRGIO NOVAIS
165 SIMÃO SESSIM
166 SOCORRO GOMES
167 TELMA DE SOUZA
168 TETÉ BEZERRA
169 THEM[STOCLES SAMPAIO
170 TILDEN SANTIAGO
171 URS1C1NO QUEIROZ

172 VANESSA GRAZZIOTIN
173 VILMAR ROCHA
174 VIRGfUO GUIMARÃES
175 VIVALDO BARBOSA
176 WAGNER ROSSI
177 WALDIR PIRES
178 WALFRIDO MARES GUIA
179 WALTER PINHEIRO
180 WELLlNGTON OrAS
181 WERNER WANDERER
182 WILSON SANTOS
183 VEDA CRUSIUS
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BA
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PA
SP
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BA
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MG
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PR
MT
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Assinaturas que Não Conferem
1 DELFIM NETTO PPB
2 DR.HELENO PSOB
3 ELIAS MURAD PSOB
4 JORGE ALBERTO PMOB
5 LUCIANO CASTRO PFL
6 LUIZ RIBEIRO PSDB

SP
RJ
MG
SE
RR
RJ
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Ofício n° 254/2001

Brasília, 17 de dezembro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta
de Emenda à Constituição do Sr. Deputado Ivan Va
lente e Outros, que "Dispõe sobre a expansão do
ensino superior público", contém número suficiente
de signatários, constando a referida proposição de:

183 assinaturas confirmadas;

6 assinaturas não confirmadas.

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Sou
za, Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda a Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;

111 - de mais da metade das Assembléias Le
gislativas das unidades da Federação, manifestan
do-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos,
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos,
três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

II - o voto direto, secreto, universal e periódi-
co;

111 - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5° A matéria constante de proposta de emen
da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.

ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulga
ção desta Emenda, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios destinarão não menos de sessenta
por cento dos recursos a que se refere o "caput" do
art. 212 da Constituição Federal, à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino fundamental, com o ob
jetivo de assegurar a universalização de seu atendi
mento e a remuneração condigna do magistério.

* Artigo, caput, com redação dada pela Emen
da Constitucional n° 14, de 12-9-1996.

§ 1° A distribuição de responsabilidades e re
cursos entre os Estados e seus Municípios a ser
concretizada com parte dos recursos definidos neste
artigo, na forma do disposto no art. 211 da Constitui
ção Federal, é assegurada mediante a criação, no
âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi
no Fundamental e de Valorização do Magistério, de
natureza contábil.

* § 1° com redação dada pela Emenda Consti
tucional n° 14, de 12-9-1996.

§ 2° O Fundo referido no parágrafo anterior
será constituído por, pelo menos, quinze por cento
dos recursos a que se referem os arts. 155, inciso 11;
158, inciso IV; e 159, inciso I, alíneas na "a" e "b"; e
inciso 11, da Constituição Federal, e será distribuído



11) quatro por cento, para aplicação em
programas de financiamento ao setor produ
tivo das Regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste, através de suas instituições finan
ceíras de caráter regional, de acordo com os
planos regionais de desenvolvimento, distri
buindo-se nove décimos por cento para o
Norte, nove décimos por cento para o Cen
tro-Oeste e dois inteiros e dois décimos por
cento para o Nordeste, ficando assegurada
ao semi-árido do Nordeste a metade dos re
cursos destinados à região, na forma que a
lei estabelecer;

.................................................. "(NR).

I - do produto da arrecadação dos
impostos sobre renda e proventos de qual
quer natureza e sobre produtos industriali
zados, quarenta e oito por cento na se
guinte forma:

Altera o inciso I do art. 159, e sua
alínea 'c', da Constituição Federal, para
definir novo percentual de participação
no produto da arrecadação do Imposto
de Renda e do IPI, destinada aos progra
mas de financiamento das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 6° da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen
da ao texto constitucional:

Art. 1° O inciso I do art. 159 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 159 ..

* § 7° com redação dada pela Emenda Consti
tucional n° 14, de 12-9-/996.

* § 5° com redação dada pela Emenda Consti
tucional n° 14, de 12-9-1996.

§ 6° A União aplicará na erradicação do analfa
betismo e na manutenção e no desenvolvimento do
ensino fundamental, inclusive na complementação a
que se refere o § 3], nunca menos que o equivalen
te a trinta por cento dos recursos a que se refere o
"caput" do art. 212 da Constituição Federal.

* § 6° com redação dada pela Emenda Consti
tucional n° 14, de 12-9-1996.

§ ]O A lei disporá sobre a organização dos
Fundos, a distribuição proporcional de seus recur
sos, sua fiscalização e controle, bem como sobre a
forma de cálculo do valor mínimo nacional por alu
no.

* § 2° com redação dada pela Emenda Consti
tucional n° 14, de 12-9-1996.

§ 3° A União complementará os recursos dos
Fundos a que se refere o § 1°, sempre que, em
cada Estado e no Distrito Federal, seu valor por alu
no não alcançar o mínimo definido nacionalmente.

* § 3° com redação dada pela Emenda Consti
tucional n° 14, de 12-9-1996.

§ 4° A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios ajustarão progressivamente, em um
prazo de cinco anos, suas contribuições ao Fundo,
de forma a garantir um valor por aluno correspon
dente a um padrão mínimo de qualidade de ensino,
definido nacionalmente.

* § 4° com redação dada pela Emenda Consti
tucional n° 14, de 12-9-1996.

§ 5° Uma proporção não inferior a sessenta
por cento dos recursos de cada Fundo referido no §
1° será destinada ao pagamento dos professores do
ensino fundamental em efetivo exercício no magisté
rio.

Fevereiro de 2002 mARIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS Sábado 23 02429

entre cada Estado e seus Municípios, proporcional- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
mente ao número de alunos nas respectivas redes N° 470, DE 2001
de ensino fundamental. (Do Senado Federal)

PEC n° 20/2001

Art. 83. Lei federal definirá os produtos e servi
ços supérfluos a que se referem os arts. 80, inciso
11, e 82, §§ 1° e 2°.

* Artigo acrescido pela Emenda Constitucional
n031, de 14-12-2000.

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 11 de dezembro de dezem
bro de 2001. - Senador Ramez Tebett, Presidente
do Senado Federal.
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CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;
111- de mais da metade das Assembléias legis

lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de de
fesa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos,
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos,
três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

11 - o voto direto, secreto, universal e periódi-
co;

111 - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5° A matéria constante de proposta de emen
da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 159. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos so
bre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados, quarenta e sete por cento
na seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Municípios;

c) três por cento, para aplicação em programas
de financiamento ao setor produtivo das Regiões Nor
te, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas institui
ções financeiras de caráter regional, de acordo com
os planos regionais de desenvolvimento, ficando as
segurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos
recursos destinados à região, na forma que a lei esta
belecer;

11 - do produto da arrecadação do imposto sobre
produtos industrializados, dez por cento aos Estados
e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos industrializa
dos.

§ 1° Para efeito de cálculo da entrega a ser efe
tuada de acordo com o previsto no inciso I, exclu
ir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda
e proventos de qualquer natureza pertencente aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos ter
mos do disposto nos art. 157, I, e 158, I.

§ 2° A nenhuma unidade federada poderá ser
destinada parcela superior a vinte por cento do mon
tante a que se refere o inciso 11, devendo o eventual
excedente ser distribuído entre os demais participan
tes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha
nele estabelecido.

§ 3° Os Estados entregarão aos respectivos
Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que
receberem nos termos do inciso 11, observados os
critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I
e 11.
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Sf PEC 00020/2001 de 02/08/2001
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Autor

Ementa

Indexaç~D

localização atual

UltIma Açao

Relatores

TramlteaçõcS

SENADOR - Ademir Andrade

Altera a redação do artigo 159, Inciso I, allne. "c", da ConstltUlÇao Federal (Dispõe sobre o aumento de 3%
para 4% do pr<l<luto da arretadaçllo dos Impostos sobre a renda e proventos de Qualquer naturela e sobre
produtos Industrializados).

ALTERAÇÃO, DISPOSITIVOS, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, FIXAÇÃO, APUCAÇÃO, PERCENTAGEM, PRODUTO,
ARRECADAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA, PROVENTOS, PRODUTO INDUSTRIALIZADO, (IPI), (FPM), PR~RAMAS,
FINANCIAMENTO, SETOR PROOUTIVO, DESTINAÇÃO, REGI;i.O NORTE, REG1;i.0 CENTRO OESTE, REGIAO
NORDESTE, ESPECIFIODADE, SEMI ÁRIDO.

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

5f PEC 0002012001
Data: 05/12/2001
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Sltuaç30: APROVADA
Texto: Aprovada, em segundo turno, com o seguinte resultado: Sim - 69, Não - O, Abst. - O, Total - 69. À
Câmara dos Deputados. ASSEXP.

co Leomar QUlntanllha

co Leomar Qulntanllha

Inverter _O[à§naçAo J1ejrami~UOi!lJLllIiCJlndanlt)

SF PEC 00020/2001

10J12/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste 6'11ão devidamente assinado.
07/12/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste 6'1130 às 15:00 hs. Encaminhados expedientes à SGM para
colher assinaturas.
07/12/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão dOS autÓllrafos de fls. 35. ASubsecretaria de Expedlente.i

07/12/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDlENTE
À SSCLSF para reVIsão dos autógrafos (f1s_35 )_

06/12/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste 6rgiío às 09;35 hs.

aS/I2j2aOl ATA-PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Sltuac;Ao: APROVADA
Aprovada, em segundo turno, com o seguinte resultado; Sim - 69, Não - O,
Abst_ - O, Total - 69_ ACâmara dos Deputados. ASSEXP.

04/1212001 SSCLSF - SUBSEC COORDENAÇÃO LEGISLATIvA DO SENADO
Situação: INCLUIDO EM ORDEM DO DlA DA SESSÃO DEUBERATlVA
Incluída em Ordem do Dia da sessão deUberativa ordlnárla de 05/1212001.
Terceira e última sessAo de dlscussilo, em segundo turno.
04/12/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: lNCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATlVA
Nllo houve oradores na segunda sessllo de discussão em segundo turno. A
matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordlnál1a,
para prosseguimento da dlscuss:lo. À SSCLSF.
03112/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação; lNClUIOO EM ORDEM DO DlA DA SESSÃO DEUBERATIVA
Incluída em Ordem do Dia da sessilo deliberativa ordinária do dia 04/12/2001.
segunda sessão de discussão, em segundo turno.
03/11/2001 ATA-PLEN - SUllSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Nilo houve oradores na 18 sessilo de discussão, em 20 turno _A discussão terá
prosseguimento na próxima sessilo deliberativa ordinária de amanhã. À SSCLSF.

27/11/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO OEUBERATIVA
Inclulda em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia 03/1212001
Discussão, em segundo turno. (I" sessão)

22/11/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGENDADO PARA ORDEM DO DIA
Agendado pal1l a sessao deliberativa ordinária de 03/12j2001. (12d).

22/11/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
Aguardando Inclusllo em Ordem do Dla_

21/11/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
É lido e em seguida retirado O Requerimento nO 694/2001, do Sr_ Luiz Otávio,
nos termos do Requerimento nO 695/2001, do mesmo autor, também lido e
deferido nesta oportunidade. Aprovada li proposta, em 10 turno, com o seguinte
resultado: Sim 55, Nllo 2, Abst. O, Total ~ 57, tendo usado da palavra o Sr.
Artur da Távola. Aprovada a Subemenda CO. com o seguinte resultado; Sim 54,
Não I, Abst. O, Total~ 55, ficam prejudicadas ,- emenda na 1-PlEN e também a
PEC nO 69/99, e as Emendas nOs 1 li 4 a ela oterecldas, que tramita em
conjunto, constante do item 3 da pauta. Aco, oferecendo a redação para o
se9undo turno_ Leitura do Parecer nO 135812001-CCl, Relator Senador Osmar
Dias, oferecendo a redaçJo para o segundo turno da proposta. Â publicação. A
matéria será Indulda em Ordem do DIa oportunamente, para o 20 turno
constitucional, obedecido o IntersUclo regimental. Á SSCLSF.

PublicaÇaO em n/ll/ZOOI no DSF pá9lnas: 29069 - 29070 ( Ver diário)
Publicação em 22/01/2001 no DSF pllginas: 29074 - 29080 ( Ver dU,rlo )

20/11/2001 SSCLSF - SUBSEC COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
Inclufdo em Ordem do Dia da SessAo Dellberatlva Ordinária do dia 21/11/2001.
Votação em primeiro turno (tramitando em conjunto com 8 Proposta de Emenda
á Constltulçao nO 69, de 1999).
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12/11/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
Matéria aguardando Inclusllo em Ordem do Dia.

09/11/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura do Parecer nO 1.301/2001- CO (ReI. ad hoc Seno Antonio Carlos Júnior),
pela prejudicialidade da da Proposta de Emenda à Conslltulçllo nO 69, de 1999,
e aprovaçllo da matéria, com a redação dada pela subemenda à Emenda nO 1,
de Plenário, acatada parcialmente. À SSCLSF.

Publicação em 10/11/2001 no DSF páginas: 28318 - 28320 ( Ver diário)

08/11/2001 SSCLsF - sUBsEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
sltuaç3o: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Aguardando leitura do Parecer da CO, sobre a Emenda nO 1-Plen.

07/11/2001 SSCLsF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Recebido neste órgão nesta data.

31/10/2001 CO - Comlssao de Constltulç3o~ Justiça e Cidadania
sltuaç3o: APROVADO PARECER NA COMISSAO
Reunida a Comlssllo, nesta data, é aprovado o relatório, que passa a constituir o
Parecer da CCJ, favorável a Eml!!nda nO 1-PLEN IJ PEC nO 20, de 2001, com a
Subeml!!nda nO 1 - CCJ, prejudiCando a PEC nO 69, de 1999. É designado Relator
•Ad Hoc' o Senador Antonio Carlos Júnior. Atendido o disposto no Parágrafo
Único do Art. 356, do R.I.S.F., que se retere às assinaturas compleml!!ntares dos
Membros da ComiSsão. À SSCLSF.

30/10/2001 CCJ - Comlssllo de Constituição, Justiça e Cidadania
sltuaç3o: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Recebido o relatório do Senador Leomar Qullntanllha. Matéria pronta para a
Pauta na Comissão.

15/10/2001 CCJ • Comissão de Constttulç3o, Justiça e Cidadania
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Distribuldo ao Senador Leomar QuintanJlha, para emitir relatório. (tramitando
em conjunto com a PEC nO 69, de 1999)

10/10/2001 CCJ - Comlssao de COnstituição, Justiça e Cidadania
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Recebido nesta comlssiío. Matéria aguardando distribuição. ( Tramitllndo em

conjunto com a PEC na 69, de 1999 )

09/10/2001 ATA-PLEN - SUBSeCRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Discussão encerrada, em primeiro turno, tendo usado da palavra os Srs. Ademir
Andrade, AntÔnto Cartos Valadares e Leomar Quintanilha. LeItura da Emenda na
I-PLEN, subscrtta pelo Sr. Paulo Souto e outros Srs. Senadores. É lido e
aprovado o Requerimento na 580/2001, do Sr. Waldeck Ornelas, solicitando a
tramitação conjunta com a PEC na 69/99. As matérias passam a tramltllr em
conjunto e voltam a Comlss30 de Constituição, Justiça e Cidadania, para se
manifestar sobre as emendas. Acompanha a PEC ,,0 69/1999. À CCJ.

Publocaç.1o em 10/10/2001 no DSF páginas: 24272 - 24276 ( Ver diário)

04/10/2001 SSCLSF - SUBSfC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATlVA
Indulda em Ordem do D'a da sessão deliberativa ordinária do dia 09/10/200l.
Discussão, em primeiro turno. (sa sess.'lo)

04/10/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Não houve oradores na quarta sessllo de discussão, em primeiro turno. A
discussão terá prosseguimento na próxima 3" feira. ASSCLSF.

03/10/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Induldo em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordlnárta dia 4.10.2001.
Discussão, em primeiro turno. ( 4" sessão)

03110/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA, PLENÁRIO
Apre'laçllo sobrestada. À SSCLSF.

Publicação em 04/10/2001 no DSF páginas: 23931 - 23932 ( Ver diário)

03/10/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Sltua<;Ao: lNClUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATlVA
1nclulda em Ordem do Dia da sess.'lo deliberatIva ordlnllr\a do dia 03/10/2001.
Discussão, em primeiro turno. (4" sessão)

02/10/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA, PLENÁRIO
Apreciação sobrestada em virtude do término do pra20 regimental da sessão. Á
sSCLsF.
Publlcaçllo em 03/10/2001 no DSF páginas: 23797 ( ver diário J
2.7/0912001 SSCLSF - 5UB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Sltuaçllo: INCLUIOO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATlVA
Incluída em Ordem do Dia da sesslio deliberativa ordinária do dia 02/10/2.001.
Discussão, em primeiro turno. (41 sessão)

27/09/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Usa da palavra o Sr. Leomar Qulntanllha, no terceiro dia de dlscussao, em
primeiro turno. A dlscussllo terá prosseguimento na próxima sesslio deliberativa
ordinária. Á SsCLSf.
Publicação em 28/09/2001 no DSF páginas: 23093 - 23094 ( Ver diário)

26/0912001 S5CLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Sltuaçllo: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATlVA
Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa do dia 27.09.2001 Discussão,
em primeiro turno. (3" sessão)
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26/09/2001 ATA-PlEN • SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO
Não houve oradores na segunda sessão de discussão, em primeiro turno. A
discussão terá prosseguimento na próxima sessão deliberativa ordinária. À
SSCLSF.

25/09/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
Incluída em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia 26/09/2001.
Discussão, em primeiro turno. (2 8 sessão)

25/09/2001 ATA-PlEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: INClUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
usam da palavra na primeIra sessão de discussão, em primeiro turno, os SI's.
Ademir Andrade e Leomar Qulntanilha. A discussão terá prosseguimento na
próxima sess~o deliberativa ordinária. ASSCLSF.

Publicação em 26/09/2001 no D5F páginas: 22737 - 22739 ( Ver diário)

19/09/2001 SSCLSF - SUB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: lNCLUIDO EM ORDEM 00 DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
Incluída em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia 25/09/2001.
Discussão, em primeiro turno. (1 8 sessão)

13/09/2001 SSClSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Situação: AGENDADO PARA ORDEM DO DIA
Agendada para o dia 25/09/2001. (13 dias)

11/09/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
Aguardando Inclusão em Ordem do Dia.

10/09/2001 ATA-PlEN - SUBSeCRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura do Parecer nO 943, de 2001-CCl (Relator nad hocn Senador Osmar Dias),
favorável. À SSCLSF.

Publicação em 11/09/2001 no DSF páginas: 21547 - 21548 ( Ver diário)

06/09/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00 SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Aguardando leitura do Parecer da Ccl.

05/09/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Recebido neste órgão, às 15:13 hs.

05/09/2001 Ccl - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
Reunida a Comissão, a matéria é incluída como Item EXTRA-PAUTA nO 2. A
Comissão aprova o Relatório favorável à Proposta, por unanimidade, relatado
"Ad hoc" pelo Senador Osmar Dias, que passa a constituir o Parecer da Ccl. À
SSCLSF.

30/08/2001 Ccl • Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Recebido o relatório do Senador Leomar Quintanilha. Matéria pronta para a
Pauta na Comissão.

03/08/2001 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Distribuído ao Senador Leomar Quintanilha, para emitir relatório.

02/08/2001 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Recebido nesta Comissão. Matéria aguardando distribUição.

02/0812001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA, PLENÁRIO
leitura. Ao Pleg, com destino à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Publicação em 03/08/2001 no oSF páginas: 15344 - 15346 ( Ver díárlo )
02/08/2001 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Este processo contém 08 (oito) folhas numeradas e rubricadas. À SSCOM.

Sábado 23 02433
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Ofício n° 1.693 (SF)

Brasília, 11 de dezembro de 2001

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

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetida à apreciação da Câmara dos Deputa
dos, a Proposta de Emenda à Constituição n° 20,
de 2001, constante dos autógrafos juntos, que
"altera o inciso I do art. 159, e sua alínea c, da
Constituição Federal, para definir novo percentu
al de participação no produto da arrecadação do
Imposto de Renda e do IPI, destinada aos progra
mas de financiamento das Regiões Norte, Nor
deste e Centro-Oeste".

Atenciosamente, - Senador Mozarildo Ca
valcanti, Quarto Secretário, no exercício da Pri
meira-Secretaria.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 472, DE 2001

(Do Sr. José Thomaz Nonô e outros)

Acrescenta parágrafo oitavo ao art.
53 da Constituição Federal para dispor
sobre a punibilidade de Deputados e Se
nadores.

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

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 1° Acrescente-se ao art. 53 da Constitui
ção Federal o seguinte § 8°:

"Art. 53 .

§ 8° Nos casos de conduta incompatível
com o decoro

parlamentar, os Deputados e Senadores es
tão sujeitos às seguintes penalidades, aplicáveis

de acordo com os regimentos das respectivas Ca
sas:

I - censura verbal ou escrita;

11 - suspensão de prerrogativas regimentais,

111 - suspensão do exercício do mandato;

IV - perda do mandato. (NR)"

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Justificação

A presente Proposta de Emenda à Constitui
ção visa constitucionalizar regra já consagrada
nos Códigos de Ética e Decoro Parlamentar da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no
que tange à graduação das penas a serem apli
cadas aos parlamentares, quando da ocorrência
de conduta incompatível com o decoro.

,As penalidades foram extraídas do Código
de Etica e Decoro Parlamentar da Câmara, re
centemente aprovado por meio de Resolução n°
25, de 2001. Parece, salvo melhor juízo, que o
texto da Câmara é mais completo e o que melhor
atende aos propósitos do Poder Legislativo na
espécie. Houve necessidade, contudo, de fazer
corrigir as impropriedades terminológicas cometi
das nos dois Códigos, quando qualificam a perda
e a suspensão como temporárias.

É evidente que deve existir uma graduação
nas sanções consoante a maior ou menor gravi
dade da infringência e a Constituição vigente pre
vê apenas a cassação do mandato.

O escopo da proposta é espancar qualquer
dúvida que possa existir quanto à competência
das Casas Legislativas na aplicação de pena di
versa à da perda de mandato, em face da ausên
cia de previsão constitucional. Entendemos que a
inclusão ora proposta, mais do que necessária e
oportuna, é medida preventiva contra futuros
questionamentos junto ao Supremo Tribunal Fe
deral.

Certo de que os ilustres pares bem compre
enderão a importância e o alcance político da
proposta, aguardamos a sua aprovação.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001.
- Deputado José Thomaz Nonô.
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Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: Confirmada.s--~

Não Conferem ~~
Fora d~~~e!,cícic+-__000'
Repetidas I 000

ilegíveIS 000
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Assinaturas Confirmadas
1 ADÃOPRETIO
2 AIRTON DIPP
3 ALBERTO FRAGA
4 ALCEU CaLLARES
5 ALDIR CABRAL
6 ALDO ARANTES
7 ALDO REBELO
8 ALEXANDRE CARDOSO
9 ALMEIDA DE JESUS

10 ALOIZIO MERCADANTE
11 ANACORSO
12 ANDRÉ BENASSI
13 ANIVALDO VALE
14 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
15 ANTONIO DO VALLE
16 ANTONIO FEIJÃO
17 ANTONIO KANDIR
18 ARISTON ANDRADE
19 ARMANDO ABluo
20 ARMANDO MONTEIRO
21 ARNALDO MADEIRA
22 ARNON BEZERRA
23 ARYKARA
24 AUGUSTO FARIAS
25 AUGUSTO FRANCO
26 AVENZOAR ARRUDA

PT
PDT
PMDB
PDT
PFL
PCdoS
pedoS
PSB
PL
PT
PT
PSDB
PSOB
PSDB
PMDS
PSDB
PSDB
PFL
PSDB
PMDB
PSDB
PSOB
PTB
PPB
PSDB
PT

RS
RS
DF
RS
RJ
GO
SP
RJ
CE
SP
RS
SP
PA
SP
MG
AP
SP
BA
PB
PE
SP
CE
SP
AL
SE
PB
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27 BABÁ PT PA
28 BASiLIO VllLANI PSDB PR
29 BENITO GAMA PMOB BA
30 BISPO RODRIGUES PL RJ
31 CABO JÚLIO PST MG
32 CANDINHO MAnos PSDB RJ
33 CARLOS DUNGA PTB PB
34 CELC/TA PINHEIRO PFL MT
35 CLEMENTINO COELHO PPS PE
36 CLOVIS VOLPI PV SP
37 CORAUCI SOBRINHO PFL SP
38 CORIOLANO SALES PMDB BA
39 CUNHA BUENO PPB SP
40 DAMIÃO FElICIANO PMDB PB

41 DE VELASCO PSL SP

42 DELFIMNEno PPB SP
43 DIVALDO SURUAGY PST AL

44 DOLORES NUNES PMDB TO

45 DOMICIANO CABRAL PSDB PB

46 DR. HÉLIO PDT SP

47 EDINHO BEZ PMDB SC

48 EDISON ANDRINO PMDB SC

49 EDMAR MOREIRA PPB MG

50 EDUARDO CAMPOS PSB PE

51 ELCIONE BARBALHO PMDB PA

52 ELIAS MURA0 PSDB MG

53 ELlSEU RESENDE PFl MG

54 EMERSON KAPAZ PPS SP

55 EVANORO MILHOMEN PSB AP

56 EZIDIO PINHEIRO PSB RS

57 FERNANDO CORUJA PDT SC

58 FERNANDO GABElRA PT RJ

59 FLÁVIOARNS PT PR

60 GASTÃO VIEIRA PMOB MA

61 GEDDEL VIEIRA LIMA PMOB BA

62 GEOVAN FREITAS PMOB GO

63 GERMANO RIGOTTO PMDB RS

64 GERSON GABRIELLI PFL BA

65 GERSON PERES PPB PA

66 GILBERTO KASSAB PFL SP

67 GILMAR MACHADO PT MG

68 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL

69 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

70 HAROLDO LIMA PCdoB BA

71 HELENILDO RIBEIRO PSDB AL

72 HÉLIO COSTA PMOB MG

73 HENRIQUE FONTANA PT RS

74 HERÁCLITO FORTES PFL PI
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75 IARA BERNARDI PT SP
76 IBERÊ FERREIRA PTB RN
77 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG
78 ILDEFONÇO CORDEIRO PSDB AC
79 INÁCIO ARRUDA PCdoB CE
80 INALDO LEITÃO PSDB PB
81 INOCÊNCIO OLIVEIRA PFL PE
82 IRIS SIMÕES PTB PR
83 ITAMAR SERPA PSDB RJ
84 IVAN PAIXÃO PPS SE
85 IVANIO GUERRA PFL PR
86 JAIR BOLSONARO PPB RJ
87 JAIR MENEGUELLI PT SP
88 JAIRO CARNEIRO PFl BA
89 JANDIRA FEGHAlI PCdoB RJ
90 JAQUES WAGNER PT BA
91 JOÃO CALDAS PL AL
92 JOÃO CARLOS BACELAR PFL BA
93 JOÃO HERRMANN NETO PPS SP
94 JOÃO TOTA PPB AC
95 JOAQUIM FRANCISCO PFl PE
96 JOEl DE HOLLANDA PFl PE
97 JONIVAl LUCAS JUNIOR PMDB BA
98 JORGE ALBERTO PMDB SE
99 JORGE WILSON PMDB RJ
100 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB MA
101 JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL BA
102 JOSÉ CARLOS FONSECA JR. PFL ES
103 JOSÉ CHAVES PMDB PE
104 JOSÉ DE ABREU PTN SP
105 JOSÉ GENOíNO PT SP
106 JOSÉ LOURENÇO PMOB BA
107 JOSÉ PIMENTEL PT CE
108 JOSÉ PRIANTE PMOB PA
109 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO POT SP
110 JOSÉ ROCHA PFl BA
111 JOSÉ TELES PSDB SE
112 JOSÉ THOMAZ NONÓ PFL AL
113 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
114 JUQUINHA PL GO
115 JUTAHY JUNIOR PSDB BA
116 KÂTIAABREU PFL TO
117 KINCAS MAnOS PSB SP
118 LAVOISIER MAIA PFL RN
119 LEUR LOMANTO PMOB BA
120 lINOROSSI PSDB MT
121 LÚCIAVÀNIA PSDB GO
122 LUCIANO CASTRO PFL RR
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123 LUCIANO PIZZATIO PFl PR

124 LUCIANO ZICA PT SP

125 LUIZ ANTONIO FlEURY PTB SP

126 LUIZ CARLOS HAUlY PSOB PR

127 LUIZ MOREIRA PFl BA
128 LUIZ SÉRGIO PT RJ
129 LUIZA ERUNDlNA PSB SP

130 MANOEL SALVIANO PSDB CE

131 MANOEL VITÓRfO PT MS

132 MARCELO CASTRO PMDB PI

133 MÁRCIO BITIAR PPS AC

134 MÁRCIO REINALDO MOREIRA PPB MG

135 MARIA DO CARMO LARA PT MG

136 MARIA ELVIRA PMOB MG

137 MÁRIO NEGROMONTE PPB BA

138 MENDES RIBEIRO FILHO PMOB RS

139 MilTON BARBOSA PFL BA

140 MIRIAM REJO PSB RJ

141 MIRO TEIXEIRA POT RJ

142 MOREIRA FERREIRA PFL SP

143 MORONI TORGAN PFL CE

144 NEIVA MOREIRA PDT MA

145 NELSON MARQUEZELLI PTB SP

146 NELSON OTOCH PSDB CE

147 NELSON PELLEGRINO PT BA

148 NELSONTRAD PTB MS

149 NEY LOPES PFL RN

150 NILMÁRIO MIRANDA PT MG

151 NILO COELHO PSDB BA

152 OLAVO CALHEIROS PMDB Al

153 OllMPIO PIRES POT MG

154 OLIVEIRA FILHO PL PR

155 ORLANDO DESCONSI PT RS

156 ORLANDO FANTAZZINI PT SP

157 OSMAR SERRAGLlO PMDB PR

158 OSÓRIO ADRIANO PFl DF

159 OSVALDO COELHO PFL PE

160 PADRE ROQUE PT PR

161 PAUDERNEY AVELlNO PFL AM

162 PAULO BAlTAZAR PSB RJ

163 PAULO DE ALMEIDA PFL RJ

164 PAULO DELGADO PT MG

165 PAULO KOBAYASHI PSDB SP

166 PAULO LESSA PPB RJ

167 PAULO MAGALHÃES PFL BA

168 PAULO PAIM PT RS

169 PAULO ROCHA PT PA

170 PEDRO BITTENCOURT PFL SC
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171 PEDRO CANEDO
172 PEDRO CHAVES
173 .PEDRO CORRêA
174 PEDRO EUG~NIO

175 PEDRO IRUJO
176 PEDRO VALADARES
177 PHILEMON RODRIGUES
178 PIMENTEL GOMES
179 POMPEO DE MATTOS
180 PROFESSOR LUIZINHO
181 RAIMUNDO SANTOS
182 REGINALDO GERMANO
183 REGIS CAVALCANTE
184 RENILDO LEAL
185 RICARDO BARROS
186 RICARDO IZAR
187 ROBERTO JEFFERSON
188 ROLAND LAVIGNE
189 ROMEL ANIZIO
190 ROMMEL FEIJÓ
191 RONALDO CAIADO
192 RUBENS BUENO
193 RUBENS FURLAN
194 SALOMÃO CRUZ
195 SALVADOR ZIMBALDI
196 SANTOS FILHO
197 SAULO PEDROSA
198 SÉRGIO BARCELLOS
199 SÉRGIO MIRANDA
200 SÉRGIO NOVAIS
201 SILVIO TORRES
202 SIMÃO SESSIM
203 URSICINO QUEIROZ
204 VANESSA GRAZZ10TIN
205 VIRGíLIO GUIMARÃES
206 VIVALDO BARBOSA
207 WERNER WANOERER
208 WILSON BRAGA
209 WOLNEY QUEIROZ
210 ZULAI~COBRA

PSDB
PMDB
PPB
PT
PFL
PSB
PL
PPS
POT
PT
PL
PFL
PPS
PTB
PPB
PTB
PTS
PMOB
PPB
PSOB
PFL
PPS
PPS
PFL
PSDB
PFL
PSDS
PFL
PCdeB
PSB
PSOB
PPB
PFL
PCdeS
PT
POT
PFL
PFL
POT.
PSDB

GO
GO
PE
PE
BA
SE
MG
CE
RS
SP
PA
BA
AL
PA
PR
SP
RJ
BA
MG
CE
GO
PR
SP
RR
SP
PR
BA
AP
MG
CE
SP
RJ
BA
AM
MG
RJ
PR
PB
PE
SP

Assinaturas que Nio Conferem
1 JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL PE
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Ofício n° 256/2001

Brasília, 18 de dezembro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado José Tho
maz Nono e Outros, que "Acrescenta parágrafo oitavo
ao art. 53 da Constituição Federal para dispor sobre a
punibilidade de deputados e senadores", contém nú
mero suficiente de signatários, constando a referida
proposição de:

210 assinaturas confirmadas;
001 assinatura não confirmada.

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Sou-
za, Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CEDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil

1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO V
Dos Deputados e dos Senadores

Art. 53. Os Deputados e Senadores são inviolá
veis por suas opiniões, palavras e votos.

§ 1° Desde a expedição do diploma, os mem
bros do Congresso Nacional não poderão ser presos,
salvo em flagrante de crime inafiançável, nem proces
sados criminalmente, sem prévia licença de sua
Casa.

§ 2° O indeferimento do pedido de licença ou a
ausência de deliberação suspende a prescrição en
quanto durar o mandato.

§ 3° No caso de flagrante de crime inafiançável,
os autos serão remetidos, dentro de vinte e quatro ho
ras, à Casa respectiva, para que, pelo voto secreto da
maioria de seus membros, resolva sobre a prisão e
autorize, ou não, a formação de culpa.

§ 4° Os Deputados e Senadores serão submeti
dos a julgamento perante o Supremo Tribunal Fede
ral.

§ 5° Os Deputados e Senadores não serão obri
gados a testemunhar sobre informações recebidas ou
prestadas em razão do exercício do mandato, nem
sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles rece
beram informações.

§ 6° A incorporação às Forças Armadas de De
putados e Senadores, embora militares e ainda que
em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da
Casa respectiva.

§ 7° As imunidades de Deputados ou Senado
res subsistirão durante o estado de sitio, só podendo
ser suspensas mediante o voto de dois terços dos
membros da Casa respectiva, nos casos de atos, pra
ticados fora do recinto do Congresso, que sejam in
compatíveis com a execução da medida.

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1- de um terço, no minímo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias legis

lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sitio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3D A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.



"Art.84 .
Art. 240 .

RESOLUÇÃO N° 25, DE 2001

Institui O Código de Ética e Decoro
Parlamentar.

Faço saber que a Câmara dos Deputados apro
vou e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1° O Código de Ética e Decoro Parlamentar
da Câmara dos Deputados é instituído na conformi
dade do texto anexo.

Parágrafo único. As normas estabelecidas no
Código de Ética e Decoro Parlamentar complemen
tam o Regimento Interno e dele passam a fazer parte
integrante.

Art. 2° O § 3° do art. 240 e o art. 244 do Regi
mento Interno passam a vigorar com a seguinte reda
ção:
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§ 5° A matéria constante de proposta de emenda PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje- N° 473, DE 2001
to de nova proposta na mesma sessão legislativa. (Do Sr. Antonio Carlos Pannunzio e outros)

.......... Dá nova redação ao inciso XIV do

............ art. 84 e ao parágrafo único do art. 101 da
Constituição Federal.

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

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
Constitucional:

Artigo 1° Esta proposta de emenda à Const~ui

ção dá nova redação ao inciso XIV do artigo 84 e ao
Parágrafo Único do artigo 101 da Constituição Federal
instituindo a alternância entre o Presidente da Repú
blica e o Congresso Nacional na escolha dos Minis
tros do Supremo Tribunal Federal.

Artigo 2° O inciso XIV do artigo 84 e o parágrafo
único do artigo 101 da Constituição Federal passam a
vigorar com a seguinte redação:

§ 3° A representação, nos casos dos
incisos I e VI, será encaminhada à Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação,
observadas as seguintes normas:

Art. 244 O deputado que praticar ato
contrário ao decoro parlamentar ou que afe
te a dignidade do mandato estará sujeito às
penalidades e ao processo disciplinar pre
vistos no Código de Ética e Decoro Parla
mentar, que definirá também as condutas
puníveis.(NR)

Art. 3° Revogam-se os artigos 245 a 248 do Re
gimento Interno da Câmara.

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Câmara dos Deputados, 10 de outubro de 2001 .
- Aécio Neves, - Waldir Pires - Jutahy Junior 
Barbosa Neto -Inocêncio Oliveira - Efraim Morais
- José Dirceu - Antonio Carlos Pannunzio - Wil
son Santos - Ciro Nogueira - Bispo Rodrigues
Paulo Rocha - Mendes Ribeiro Filho - Severino
Cavalcanti - Odelmo Leão - Arthur Virgílio -Iná
cio Arruda - PcdoB - De Velasco Eduardo Cam
pos - Walter Pinheiro - Miro Teixeira - Roberto
Jefferson - João Mendes - Domiciano Cabral 
Ariston Andrade.

XIV - nomear os Ministros do Supre
mo Tribunal Federal, em seguida à escolha
de que trata o parágrafo único do art. 101,
e, após aprovação do Senado Federal, os
Ministros dos Tribunais Superiores, os Go
vernadores de Territórios, o Procurador-Ge
rai da República, o presidente e os diretores
do Banco Central e outros servidores, quan
do determinado em lei:" (NR)

"Art. 101 .

Parágrafo único. Os Ministros do Supre
mo Tribunal Federal serão escolhidos, alter
nativamente, pelo Presidente da República e
pelo Congresso Nacional, nesse último caso,
pela maioria absoluta de seu membros.

Artigo 3° Esta emenda à Constituição passa a
viger na data da sua publicação.

Justificação

Esta proposição visa a instituir a alternância en
tre a Presidência da República e o Congresso Nacio
nal para a escolha dos ministros do Supremo Tribunal
Federal.

Dessa forma, ter-se-á a participação direta do
Poder Legislativo, não somente na aprovação da indi
cação fe~a pelo Presidente da República, mas e prin-
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cipalmente, na seleção primeira dos juristas que inte
grarão essa Corte.

Tem, portanto, a proposta de emenda constituci
onal, que ora submetemos ao crivo de nossos eminen
tes pares, inconteste relevância, pois, retirará da exclu
siva esfera do Poder Executivo a iniciativa da escolha
dos titulares da Suprema Corte de Justiça Brasileira,

democratizando, em decorrência, o processo de com
posição do órgão de cúpula do Poder Judiciário.

Nesse sentido, propomos as presentes alterações
ao texto constitucional, as quais, esperamos, venham a
merecer a aprovação dos ilustres parlamentares.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2001 . 
Deputado Antônio Carlos Pannunzio.

Ementa:

Tipo da Proposição:

Autor da Proposição:

Data de Apresentação:

PEC

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO E OUTROS
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Dá nova redação ao inciso XIV do artigo 84 e ao paTágrafo único
do artigo 101 da Constituição Federal.
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Assinaturas Confirmadas
1 ADOLFO MARINHO
2 ALBERTO FRAGA
3 ALBERTO GOLDMAN
4 ALEXANDRE CARDOSO
5 ANA CATARINA
6 ANDRÉ BENASSI
7 ANIVALDO VALE
8 ANTONIO CARLOS KONDER REIS
9 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
10 ANTONIO KANDIR
11 ARACELY DE PAULA
12 ARY KARA
13 ASDRUBAL BENTES
14 ÁTILA LIRA
15 B. SÁ
16 BASiLIO VILLANI
17 BENITO GAMA
18 BISPO RODRIGUES
19 BISPO WANDERVAL
20 CANDINHO MATTOS
21 CARUTO MERSS
22 CESAR BANDEIRA
23 CHICO SARDELLI
24 CLEMENTINO COELHO
25 CLEUBER CARNEIRO
26 CLOVIS VOLPI

PSDB
PMDB
PSDB
PSB
PMDB
PSOB
PSOB
PFL
PSOB
PSOB
PFL
PTB
PMOB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PL
PL
PSDB
PT
PFL
PFL
PPS
PFL
PV

CE
DF
SP
RJ
RN
SP
PA
SC
SP
SP
MG
SP
PA
PI
PI
PR
BA
RJ
SP
RJ
SC
MA
SP
PE
MG
SP
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27 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
28 eORNÉlIO RIBEIRO PL RJ
29 CUSTÓDIO MATTOS PSDB MG
30 DAMIÃO FELlCIANO PMOB PB
31 DANILO DE CASTRO PSDB MG
32 DARClSIO PERONO! PMOB RS
33 DE VELASCO PSL SP
34 DELFIM NETTO PPB SP
35 DEUSDETH PANTOJA PFL PA
36 DIVALDO SURUAGY PST AL
37 DJALMA PAES PSB PE
38 OR. HELENO PSDB RJ
39 DR. HÉLIO POT SP
40 DUllIO PISANESCHI PTB SP
41 EDINHO BEZ PMDB se
42 EDMUNDO GAlDINO PSDB TO
43 EDUARDO BARBOSA PSOB MG
44 EDUARDO SEABRA PTB AP
45 ELCIONE BARBALHO PMDB PA
46 ELIAS MURAD PSDB MG
47 EMERSON KAPAZ PPS SP
48 ENI VOLTOUNI PPB se
49 EURICO MIRANDA PPB RJ
50 EUR[PEDES MIRANDA PDT RO
51 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
52 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
53 FERNANOO GABEIRA PT RJ
54 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
55 FETTER JUNIOR PPB RS
56 FEU ROSA PSDB ES
57 FLÁVIOARNS PT PR
58 FREIRE JÚNIOR PMDB TO
59 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
60 GERALDO MAGELA PT DF
61 GERSON PERES PPB PA
62 GILBERTO KASSAB PFL SP
63 HÉUOCOSTA PMDB MG
64 HENRIQUE FONTANA PT RS
65 IARA BERNARDI PT SP
66 IBRAHIM ABI-ACKEl PPB MG
67 IÉDIOROSA PFL RJ
68 ILDEFONÇO CORDEIRO PSDB AC
69 INOCÊNCIO OLIVEIRA PFL PE
70 IVANIO GUERRA PFl PR
71 JAIME FERNANDES PFL BA
72 JAIME MARTINS PFL MG
73 JAIR MENEGUELU PT SP
74 JAIRO CARNEIRO PFl BA
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75 JOÃO ALMEIDA PSDB BA
76 JOÃO CARLOS BACELAR PFL BA
n JOÂOCOSER PT ES
78 JOÃO HERRMANN NETO PPS SP
79 JOÃO LEÃO PPB BA
80 JOÃO MATOS PMDB SC
81 JOÃO PAULO PT SP
82 JOÃO PIZZOLATTI PPB SC
83 JOÃO TOTA PPB AC
84 JOAQUIM FRANCISCO PFL PE
85 JOSÉ CARLOS ALELUIA PFl BA
86 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB PR
87 JOSÉ CHAVES PMOS PE
88 JOSÉ DE ABREU PTN SP
89 JOSÉ íNDIO PMDB SP
90 JOSÉ MILITA0 PTB MG
91 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PSDB PE
92 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO POT SP

93 JOSÉ ROCHA PFL BA
94 JOSÉ THOMAZ NONÓ PFL AL

95 JOSUÉ BENGTSON PTS PA

96 JOVAIR ARANTES PSOB GO
97 JULIO SEMEGHINI PSOS SP

98 .JUTAHY JUNIOR PSDB BA

99 KlNCAS MATIOS PSB SP

100 LAEL VARELLA PFL MG

101 LAMARTINE POSElLA PMOB SP

102 LAURA CARNEIRO PFL RJ

103 L1DIA QUINAN PSDB GO

104 LÚCIAVÀNIA PSDB GO

105 LUCIANO PIZZATTO PFl PR

106 LUIS BARBOSA PFL RR

107 LUISINHO PPB RJ

108 LUIZ ALBERTO PT BA

109 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP

110 LUIZ CARLOS HAULY PSOB PR

111 LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT SP

112 LUIZ MOREIRA PFL BA

113 LUIZA ERUNDINA PSB SP

114 MARÇAL FILHO PMDB MS
115 MÁRCIO BITIAR PPS AC

116 MÁRCIO FORTES PSOB RJ

117 MÁRCIO MATOS PTB PR

118 MÁRCIO REINALDO MOREIRA PPB MG

119 MARISA SERRANO PSOB MS

120 MAX ROSENMANN PMDB PR

121 MENDES RIBEIRO FILHO PMOB RS

122 MILTON BARBOSA PFL BA
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123 MILTON TEMER PT RJ
124 MOACIR MICHELETTO PMOB PR
125 MOREIRA FERREIRA PFl SP
126 MORONI TORGAN PFl CE
127 MUSSADEMES PFl PI
128 NEIVA MOREIRA POT MA
129 NELO ROOOLFO PMDB SP
130 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
131 NelSON MARQUEZELLI PTB SP
132 NELSON OTOCH PSDB CE
133 NELSONTRAD PTB MS
134 ODELMOLEÃO PPB MG
135 OSVALDO COELHO PFL PE
136 PAUDERNEY AVELlNO PFl AM
137 PAULO BALTAZAR PSB RJ
138 PAULO BRAGA PFl BA
139 PAULO GOUVÊA PFl SC
140 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
141 PAULO LESSA PPB RJ
142 PEDRO BITIENCOURT PFl SC
143 PEDRO CANEDO PSDB GO
144 PEDRO CHAVES PMDB GO
145 PEDRO FERNANDES PFL MA
146 PEDROHENRY PPB MT
147 PEDRO IRUJO PFL BA
148 PEDRO VALADARES PSB SE
149 PHILEMON RODRIGUES Pl MG
150 PIMENTEL GOMES PPS CE
151 RAFAEL GUERRA PSDB MG
152 REGIS CAVAlCANTE PPS Al
153 RENILDO LEAL PTB PA
154 RICARDO FERRAÇO PPS ES
155 RICARDO IZAR PTB SP
156 RICARTE DE FREITAS PSDB MT
157 RITA CAMATA PMDB ES
158 ROBÉRIO ARAÚJO PL RR
159 ROMEl ANIZIO PPB MG
160 ROMEU QUEIROZ PTB MG
161 ROMMEL FEIJÓ PSDB CE
162 RONAlDO CAIADO PFL GO
163 ROSE DE FREITAS PSOB ES
164 RUBENS BUENO PPS PR
165 RUBENS FURLAN PPS SP
166 SALVADOR ZIMBAlOI PSOB SP
167 SANTOS FILHO PFL PR
168 SAULO PEDROSA PSOB BA
169 SÉRGIO CARVALHO PSDB RO
170 SÉRGIO NOVAIS PSB CE
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171 SilVIO TORRES
172 SIMÃO SESSIM
173 URSlC'NO QUEIROZ
174 VICENTE ARRUDA
175 VICENTE CAROPRESO
176 VILMAR ROCHA
177 VIRGíLIO GUIMARÃES
178 VITIORIO MED'OU
179 WAGNER ROSSI
180 WALDEMIR MOKA
181 WALO'R P'RES
182 WERNER WANDERER
183 WOLNEY QUEIROZ
184 XICO GRAZ1ANO
185 YEDA CRUSIUS
186 YVONtLTON GONÇALVES
187 ZEZÉ PERRELLA
188 ZILABEZERRA
189 ZULAIÊ COBRA

PSOB
PPB
PFL
PSDB
PSOB
PFL
PT
PSOB
PMDB
PMOB
PT
PFL
POT
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PTS
PSDB

SP
RJ

BA
CE
se
GO
MG
MG
SP
MS
BA
PR
PE
SP
R5
BA
MG
AC
SP

Assinaturas que Não Conferem
1 JORGE WILSON PSOB RJ
2 LUIZ RIBEIRO PSOB RJ
3 NEY LOPES PFL RN
4 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO
5 OSMÂNIO PEREIRA PSOB MG
6 RODRJGO MAIA PFL RJ

Assinaturas Repetidas
1 JAIR MENEGUELU PT SP
2 ROMEL ANlZtO PPB MG
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Ofício n° 258/2001

Brasília, 20 de dezembro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Antonio Car
los Pannunzio e outros, que "Dá nova redação ao inci
so XIV do artigo 84 e ao parágrafo único do artigo 101
da Constituição Federal", contém número suficiente
de signatários, constando a referida proposição de:

189 assinaturas confirmadas;

006 assinaturas não confirmadas

002 assinaturas repetidas.

Atenciosamente,

Cláudia Neves C. De.Souza, Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;

111- de mais da metade das Assembléias legis
lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sitio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emen

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.

CAPíTULO 11
Do Poder Executivo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
11- exercer, com o auxilio dos Ministros de Esta

do, 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 funciona

mento da administração federal, na forma da lei;
VII- manter relações com Estados estrangeiros

e acreditar seus representantes diplomáticos;
VIII- celebrar tratados, convenções e atos inter

nacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacio
nal;

IX - decretar o estado de defesa e o estado de
sitio;

X - decretar e executar a intervenção federal;
XI - remeter mensagem e plano de governo ao

Congresso Nacional por ocasião da abertura da ses-
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são legislativa, expondo a situação do Pais e solici
tando as providências que julgar necessárias;

XII - conceder indulto e comutar penas, com au
diência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

XIII - exercer o comando supremo das Forças
Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-ge
nerais e nomeá-los para os cargos que lhes são priva
tivos;

* Inciso XIII com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 23, de 2-9-1999.

XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Fe
deral, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios,
o Procurador-Geral da República, o presidente e os
diretores do Banco Central e outros servidores, quan
do determinado em lei;

XV - nomear, observado o disposto no art. 73,
os Ministros do Tribunal de Contas da União;

XVI - nomear os magistrados, nos casos previs
tos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;

XVII- nomear membros do Conselho da Repú
blica, nos termos do art. 89, VII;

XVIII - convocar e presidir o Conselho da Repú
blica e o Conselho de Defesa Nacional;

XIX - declarar guerra, no caso de agressão es
trangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou re
ferendado por ele, quando ocorrida no intervalo das
sessões legislativas, e, nas mesmas condições, de
cretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;

XX - celebrar a paz, autorizado ou com o refe
rendo do Congresso Nacional;

XXI- conferir condecorações e distinções hono
rificas;

XXII - permitir, nos casos previstos em lei com
plementar, que forças estrangeiras transitem pelo ter
ritório nacional ou nele permaneçam temporariamen
te;

XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano
plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias
e as propostas de orçamento previstos nesta Consti
tuição;

XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Na
cional, dentro de sessenta dias após a abertura da
sessão legislativa, as contas referentes ao exercício
anterior;

XXV - prover e extinguir os cargos públicos fe
derais, na forma da lei;

XXVI- editar medidas provisórias com força de
lei, nos termos do art. 62;

XXVII- exercer outras atribuições previstas nes
ta Constituição.

Parágrafo único. O Presidente da República po
derá delegar as atribuições mencionadas nos incisos
VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado,
ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado
geral da União, que observarão os limites traçados
nas respectivas delegações.

CAPíTULO 111
Do Poder Judiciário

SEÇÃO li
Do Supremo Tribunal Federal

Art. 101. O Supremo Tribunal Federal com
põe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos
com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cin
co anos de idade, de notável saber jurídico e reputa
ção ilibada.

Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribu
nal Federal serão nomeados pelo Presidente da Re
pública, depois de aprovada a escolha pela maioria
absoluta do Senado Federal.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 474, DE 2001

(Do Sr. Marcos Cintra e outros)

Aperfeiçoa o Sistema Tributário Na
cional e o financiamento da Seguridade
Social, estabelece normas de transição e
dá outras providências.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 1° Esta proposta de emenda constitucional
tem por escopo introduzir, no arcabouço fundamental
do sistema tributário nacional, a figura do imposto úni
co federal, incidente sobre movimentações e transa
ções financeiras, sob a dupla forma jurídica de impos
to arrecadatório genérico e de contribuição social
para o financiamento da seguridade social.

Art. 2° Ficam alteradas as redações do art. 150,
111, "b" e § 1°, art. 153, 111, e §§ 1°, 2° e 3° ,art. 159, I,
"a", "b", "c", "d" e §§ 2° e 3° art. 195, I, e acrescidos os



111 - imposto sobre movimentação ou
transmissão de valores e de créditos e direi
tos de natureza financeira;

§ 1° As vedações expressas no inciso
111, 'b", não se aplicam aos impostos previs
tos nos artigos 153, I e 11, e 154, 11.

b) no mesmo exercício financeiro em
que haja sido publicada a Lei que os institu
iu ou aumentou, e antes de decorridos cento
e oitenta dias da data da publicação.

§ 8° O As vedações expressas no inci
so VI, "b" a "d", não se aplicam ao imposto
previsto no artigo 153, 111.

§ 9° A instituição de outros tributos,
além dos discriminados nesta Constituição,
bem como a majoração dos tributos existen
tes além do limite máximo previsto no art.
153, § 3°, "a", ficam condicionadas à apro
vação prévia por referendo, ressalvados os
dispositivos constitucionais em contrário.

Art. 153 .

§ 1° É facultado ao Poder Executivo,
atendidas as condições e os limites estabe
lecidos em lei complementar, alterar as alí
quotas dos impostos enumerados nos inci
sos I e 11;

§ 2° O imposto previsto no inciso 111
será informado pelos critérios da generalida
de e da universalidade, podendo ser pro
gressivo, na forma da lei, em função dos so
matórios agregados periodicamente, por ti
tular pessoa física, das movimentações ou
transmissões a ele sujeitas;

§ 3° Lei complementar especificará, no
que se refere ao imposto previsto no inciso
111, bem como à contribuição que o acompa
nha, referida no art. 195, I:

a) as alíquotas máximas;
b) a forma como, respeitadas as nor

mas de tratados internacionais de livre co
mércio de que o Brasil seja signatário, serão
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§§ 8° e 9° ao art. 150, §§ 4°,9°,12 e 13, "a", "b" e "c" implementados os princípios da desoneração
ao art. 195, no texto da Constituição Federal, nos se- tributária das exportações de bens e serviços
guintes termos: e do idêntico tratamento do produto ou servi-

"Art. 150................ ço importado ao seu similar nacional;
........................................... c) os bens de primeira necessidade
111 _ cuja venda, no varejo, possa ser beneficiada

com desoneração tributária, implementada
segundo metodologia idêntica à da hipótese
de exportação de que trata a alínea anterior;

d) as movimentações e transações en
volvendo aplicações financeiras e mobiliári
as, inclusive em ouro como ativo financeiro,
submetidas ao princípio do diferimento da
tributação, excluídas da incidência desses
tributos durante todo o tempo em que os re
cursos correspondentes não retornarem,
dos circuitos dos mercados financeiros e de
capitais, para consumo ou investimento em
ativos não financeiros ou mobiliários;

e) o limiar, aproximadamente equiva
lente ao valor da renda líquida média anteri
ormente sujeita ao revogado imposto sobre
a renda das pessoas físicas, abaixo do qual
a incidência desses tributos, sobre os rendi
mentos do trabalho assalariado, será assu
mida previamente pelo empregador, medi
ante adição ao salário liquido pago, credita
do ou posto à disposição;

f) as restrições preventivas à evasão
tributária, dentre as quais a forma obrigatori
amente nominal e não endossável de toda e
qualquer ordem de pagamento ou titulo de
crédito, bem como as sanções eficazes para
dissuadir sua burla;

g) as alíquotas acrescidas, incidentes
sobre saques e depósitos de numerário jun
to ao sistema bancário, com o intuito de es
timular a prática de transações sujeitas às
alíquotas normais;

h) a divisão da incidência entre os dé
bitos e os créditos bancários;

i) as restrições à validade do adimple
mento de obrigações jurídicas onerosas, se
não for comprovada a liquidação por inter
médio de contas correntes à vista, de titula
ridade dos respectivos intervenientes envol
vidos, em instituições do sistema bancário
nacional, com a retenção dos tributos devi
dos;

j) o procedimento unificado de arreca
dação simultânea de ambos os tributos, me
diante aplicação de alíquota total igual à



Art. 3° A expressão final "artigos 150,11,153,111
e 153, § 2°, 1", constante nos artigos 27, § 2°, 29, V,
37, XV, 49, VII, 95, 111, e 128, § 5°,1, c, fica substituí
da por "artigo 150, li".

Art. 4° Ficam revogados os incisos IV a VII e os
§§ 4° e 5° do art. 153, o inciso I do art. 157, os incisos I
e 11 do art. 158, o inciso 11 e o § 10 do art. 159, o §]O do
art. 195, o § 5° do art. 212 e o art. 240, da Constituição
Federal.

Art. 5° Ficam acrescidos, ao texto do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, os arts. 84 e
85, nos seguintes termos:

"Art. 84. O imposto previsto no art.
153, 111, da Constituição Federal, substitui,
para todos os efeitos, desde o termo inicial
de sua exigibilidade, a contribuição de que
tratam os arts. 74, 75 e 80, I, deste Ato.

Art. 85. Lei complementar disporá so
bre a forma como:

I - os fundos, programas e projetos ali
mentados com recursos, benefícios ou re
núncias, decorrentes dos tributos extintos
juntamente com a entrada em vigor do im-

§ 2° A nenhuma unidade federada po
derá ser destinada parcela superior a vinte
por cento do montante a que se refere o dis
posto no item "d" do inciso I, devendo o
eventual excedente ser distribuído entre os
demais participantes, mantido, em relação a
esses, o critério de partilha nele estabeleci
do.

§ 3° Os Estados entregarão aos res
pectivos Municípios vinte e cinco por cento
dos recursos que receberem nos termos do
item "d" do inciso I, observados os critérios
estabelecidos no art. 158.

Art. 159 .
I - do produto da arrecadação do im

posto previsto no artigo 153, 111, quarenta e
quatro por cento na seguinte forma:

a) vinte por cento ao Fundo de Partici
pação dos Estados e do Distrito Federal;

b) vinte por cento ao Fundo de Partici
pação dos Municípios;

c) três por cento, para aplicação em
programas de financiamento ao setor produ
tivo das Regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste, através de suas instituições finan
ceiras de caráter regional, de acordo com os
planos regionais de desenvolvimento, fican
do assegurada ao semi-árido do Nordeste a
metade dos recursos destinados à região,
na forma que a lei estabelecer;

d) um por cento aos Estados e ao Dis
trito Federal, proporcionalmente ao valor
das respectivas exportações de produtos in
dustrializados.
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soma das alíquotas singulares de cada um .
deles, com repasse direto, imediato e auto- Art. 195 .
mático, pelas instituições ou órgãos respon- I - sobre movimentação ou transmis-
sáveis pela arrecadação, aos respectivos são de valores e de créditos e direitos de
destinatários, na proporção exata das alí- natureza financeira, acompanhando, medi-
quotas relativas ao imposto e à contribuição ante aplicação de alíquota adicional, a exi-
social; gência do imposto previsto no art. 153, 111,

k) as salvaguardas impeditivas de que na forma da lei e respeitados os requisitos
a parcela da arrecadação, prevista na alínea de que trata o art. 153, § 3°;
precedente, representativa da contribuição .
social descrita no art. 195,1, possa ser des- § 4° As finalidades de custeio, supri-
viada para empregos alheios à sua finalida- das pela contribuição prevista no inciso I
de intrínseca, não estando sujeita às vincu- deste artigo, abrangem também, na forma
lações, estranhas à sua natureza, dos arts. da lei:
198, § 2° e 212, nem à partilha de que tra- a) o programa do seguro desemprego
tam os arts. 158 e 159. previsto no artigo 7°, inciso 11, e o abono de

que trata o § 3° do art. 239;
b) os gastos projetados, com o ensino

fundamental público, anteriormente financia
dos pela extinta contribuição do salário-edu
cação;

c) as entidades privadas de serviço so·
cial e de formação profissional vinculadas
ao sistema sindical.

§ 9° A contribuição social prevista no
inciso I não será exigida dos segurados que
contribuam sob a modalidade prevista no in
ciso \I deste artigo."



Art. 6° Esta emenda constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação e toma-se eficaz, no
que se refere à extinção de tributos e à deflagração
de novas relações obrigacionais tributárias, no pri
meiro dia do sétimo mês subseqüente.

111 - será assegurada, a cada ente polí
tico beneficiário de partilhas constitucionais
de receitas federais, sem interrupção, o flu
xo e o volume de recursos não inferiores ao
que se tiver verificado no último exercício fi
nanceiro anterior ao da entrada em vigor
dos tributos referidos no inciso I deste arti
go.

Justificação

Imposto Único Federal
Resumo do Projeto

A sociedade brasileira mostra inequívocos sina
is de profunda insatisfação com o atual sistema tribu
tário, e aguarda do Congresso Nacional a definição
de um novo modelo de arrecadação e financiamento
públicos no País.

A expectativa geral sobre os rumos da Reforma
Tributária aponta na direção de um sistema mais sim
ples, menos burocratizado, menos oneroso, e sobre
tudo, que seja capaz de coibir a prática da evasão, da
sonegação, e da corrupção fiscal, tão comuns entre
nós. Há que se buscar formas de desonerar o setor
formal da economia, hoje sobrecarregado com enor
me carga fiscal, redistribuindo-se os encargos de im
postos e contribuições com os setores informais e
com os sonegadores.

Em outras palavras, há que se buscar formas de
fazer todos pagarem tributos, pois assim, os que hoje
pagam em excesso - como os assalariados registra
dos e as empresas no setor formal da economia - pa
garão menos; e os que pagam pouco - como os sone
gadores e os setores informais - passarão a pagar
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posto e da contribuição previstos, respecti- mais, arcando com sua justa parte no custeio das ati-
vamente, no art. 153, 111 e 195, I, da Consti- vidades públicas brasileiras.
tuição Federal, terão suas fontes de financi- Inicialmente, nosso projeto circunscreve a Re-
amento substituídas ou sofrerão solução de forma Tributária aos tributos do governo central. Des-
continuidade; ta forma, Estados, Municípios, e o Distrito Federal, se-

II - serão ajustados e compatibiliza- rão, numa primeira etapa, poupados de qualquer alte-
dos, sem prejuízo para o interesse público, ração tributária, evitando-se, de imediato, a polêmica
os direitos e obrigações pendentes, decor- sobre o pacto federativo, sobre a partilha da arrecada-
rentes das legislações relativas aos tributos ção entre União, Estados e Municípios, e sobre suas
extintos, em virtude da nova ordem tributária respectivas competências tributárias. Teme-se que a
instaurada com a entrada em vigor dos tri- intensidade do questionamento e das discordâncias
butos referidos no inciso anterior deste arti- que tal discussão iria inevitavelmente gerar, poderá
go; inviabilizar qualquer progresso imediato na constru

ção de um sistema tributário melhor para o País.
O projeto, apesar de sua concisão e simplicida

de, revela-se altamente inovador em seu conteúdo.
Em poucos artigos abre-se espaço para a introdução
de um modelo tributário simples, eficiente, robusto e
quase imune à sonegação e à evasão. Prevê-se a in
trodução de uma sistemática tributária que poderá
evoluir para o modelo assemelhado ao da unicidade
tributária, do Imposto Único Nacional, ou ao de um
imposto básico. E isto sem truculência ou imposições
radicais, mas com um saudável e cauteloso gradua
lismo.

Propõe-se a criação do Imposto sobre Movi
mentações Financeiras, o IMF, semelhante à atual
CPMF. A arrecadação do IMF substituirá a dos dema
is tributos da União, e sem qualquer prejuízo dos valo
res e atuais critérios de partilha tributária entre os en
tes federados.

As qualidades e vantagens de tributos inciden
tes sobre lançamentos bancários já foram amplamen
te demonstradas pela experiência acumulada com a
cobrança do IPMF e da CPMF. Haverá, contudo,
como estaremos propondo, a necessidade de altera
ções capazes de corrigir alguns dos inconvenientes e
distorções da atual forma de cobrança sobre movi
mentação financeira.

O projeto vislumbra a possibilidade de posterior
adoção, por parte de Estados, Municípios e do Distrito
Federal, dos princípios básicos da reforma adotada
pelo governo central. Acreditamos que a experiência
acumulada na esfera da União será importante como
"efeito demonstração", pavimentando o caminho para
a extensão voluntária do modelo às demais esferas
de governo da Federação.

Para se evitar um "um salto no escuro", o IMF fe
deral será testado corri prudência, substituindo a ar
recadação gerada pelo sistema atual na esfera fede
ral. Inicialmente conviverão, lado a lado, o IMF federal
com o atual sistema tributário nos demais níveis de
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governo. Os Estados, Municípios, e o Distrito Federal,
poderão avaliar a conveniência de aderir ao sistema,
desativando seus tributos, no todo ou em parte, em
troca do IMF, que passaria então a conter alíquotas
adicionais vinculadas. Num momento oportuno, o ar
remate final na Reforma Tributária do Imposto Único
poderia ser referendado pela vontade popular. E a
partir de então, inovações e majorações tributárias
dependeriam de aprovação prévia por referendo.

Revolução da Simplicidade

Uma Revolução Tributária está a nosso alcance.
Nosso País é jovem, vibrante, dinâmico. Podemos
queimar etapas e saltar à ponta da modernidade.

Não deveríamos sucumbir ao peso de tradições
que não são nossas, que acorrentam ao passado as
populações de países mais antigos. Não nos convém
sacrificar nossos interesses em reverência a modelos
estrangeiros vinculados a realidades alheias à nossa.
Não precisamos desperdiçar energias e talentos no
mero rearranjo de peças usadas e de figuras carcomi
das, que é o que tem prevalecido em mais de uma dé
cada de debates sobre a reforma tributária.

Urge despertar a consciência de que somos ap
tos à inovação voltada para o atendimento de nossos
genuínos interesses. Queremos ousar um paradigma
inédito de financiamento do Estado, adequado à nos
sa realidade.

Podemos promover uma mudança radical sem
suores supérfluos, sem trombetas, sem ornamentos.
E uma revolução da simplicidade. O sábio chinês Lao
Tsé ensinava, milênios atrás, que o melhor governan
te é aquele que menos se faz notar.

Queremos uma matriz tributária muito eficaz,
extremamente moderna, ao mesmo tempo pouco
perceptível, suave e não invasiva. É simples na con
cepção e na execução, embora sofisticada em seus
pressupostos tecnológicos. Não precisamos de medi
das aparatosas. Nossa PEC, de vasto alcance, tem
forma minimalista, como, aliás, recomendava o sau
doso, excepcional tributarista, professor Geraldo Ata
liba. Nada mais que algumas poucas e esbeltas alte
rações constitucionais, destinadas a introduzir, no
Brasil, uma nova era de emancipação tributária e de
respeito ampliado pelo cidadão contribuinte.

Simplificação Tributária, Pré-requisito de
Reformas Mais Ambiciosas

Problemas complexos se resolvem por partes e
por etapas. A melhor maneira de não reformar nada é
querer resolver tudo ao mesmo tempo. A reforma tri
butária é um tema por si mesmo demasiado complexo

para que possa permitir-se instrumentalizar por de
mandas estranhas. Uma reforma tributária satisfatória
só será factível se praticarmos um pouco de concen
tração, disciplina e método cartesiano, para dividir o
problema em partes e enfrentá-Ias por etapas suces
sivas.

Não é possível tratar a sério, ao mesmo tempo,
a reforma do sistema tributário e a repactuaçâo do fe
deralismo, além de reivindicações setoriais dos mais
variadas segmentos de interesses. Queremos propor
um modelo de financiamento do Estado, viável, sim
ples e eficaz, neutro em relação às posições relativas
dos entes federados e às suas disputas, que lhes as
segure as mesmas participações atuais nas receitas
públicas. É preciso adotar metas modestas para
avançar. Só numa etapa posterior será possível tratar
da questão fiscal federativa, de redistribuição de en
cargos e de recursos, questão mais complexa do que
o problema prévio da Simplificação das Técnicas Trí
butárias.

Caos Tributário e Confusão Reformista

O sistema tributário brasileiro atingiu um estágio
avançado de deterioração, de irracionalidade e inefi
ciência. A carga tributária é iníqua, mal distribuída, ex
cessiva e rebarbativa. sobre o restrito segmento dos
pagantes. Onera empresas e trabalhadores do setor
formal e premia um vasto segmento de evasores e so
negadores. Proliferação legislativa anárquica, regula
mentação confusa, Fisco desaparelhado, alucinam o
contribuinte honesto e estimulam a desobediência.
Superposição de tributos mal desenhados e de esfe
ras de competência concorrentes engendram um
custo insuportável ao Produtor e prestador de servi
ços, ao trabalhador e ao consumidor. Há demanda
consensual por mais racionalidade, simplicidade,
desregulamentação, ampliação das bases tributáveis
com redução dos encargos, alívio dos custos de ges
tão fiscal. É preciso fazer face a esse desafio circuns
crito, sem misturá·lo, numa primeira etapa, com pro
blemas de reforma política e de repactuação federati
va.

As propostas de reforma tributária atualmente
em discussão assustam, de um lado, pela audácia te
merária com que intercambiam competências imposi
tivas entre a União, os Estados, e os Municípios, ati
vando inevitavelmente preocupações e disputas entre
os entes federados, ao trazer ao palco o tema federa
tivo que desvia, distorce, tumultua e até mesmo blo
queia o deslinde da questão tributária. Decepcionam,
por outro lado, ao limitar-se à mera troca de cartas
desgastadas, ao remanejamento de tributos ineficien-
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tes, anacrônicos, complicados e custosos, ficando
longe da inovação profunda que propugnamos. A
possível substituição integral dos tributos de índole
predominantemente arrecadatória, pelo IMF, é a úni
ca solução radicalmente simples, barata, eficiente, e
neutra quanto à questão federativa.

Dupla IMF-CMF: Imposto Básico + Contribuição
Social Básica =Imposto Único Federal

Nossa proposta é a mais radical, avança mais
longe, sendo ao mesmo tempo a mais simples, mais
econômica em modificações, menos traumática. Pre
tendemos uma implantação prudente que não mude
nada bruscamente no sistema atual e que respeite as
prerrogativas dos contribuintes e as expectativas dos
entes tributantes. Nosso modelo pregresso do Impos
to Único evoluiu para satisfazer esses requisitos, dan
do conta de prover, num primeiro passo, o financia
mento quase integral, com uma exação unificada,
tanto do financiamento das funções genéricas do
Estado federal, quanto do financiamento da segurida
de social, o que poderíamos chamar de Imposto Úni
co Federal.

Em primeiro lugar, é preciso respeitar o principio
federativo, a autonomia tributária dos entes federados
subnacionais. Então, inicialmente, nada muda no
elenco de tributos de competência de Estados, Distri
to Federal e Municípios. Deixemos a uma etapa pos
terior a possibilidade de adesão espontânea desses
entes federados ao sistema do IME

Em segundo lugar, no âmbito federal, dentre os
tributos de natureza extrafiscal ou regulatória predo
minante, devem permanecer apenas os essenciais,
os impostos sobre o comércio exterior. Desaparece o
IOF, que tem fatos geradores conexos com os do IMF,
e o ITR, completo fiasco, que jamais correspondeu a
seus objetivos. Resta espaço, na competência residu
al da União, para recriar impostos análogos, se isso
vier a revelar-se conveniente, no futuro. Sobrevivem
as taxas, contribuições de melhoria e contribuições
especiais, de relevância arrecadadora restrita e loca
lizada, dentro de espaços circunscritos de relações
caracterizadas pela bilateralidade.

Mas desaparecem, num início tão prudente
quanto auspicioso, na esfera federal, o IR - imposto
sobre a renda, tanto das pessoas físicas como das
pessoas jurídicas, e o IPI- imposto sobre produtos in
dustrializados. A experiência comprovou exaustiva
mente que tais impostos, mal copiados de experiênci
as estrangeiras, são impraticáveis, sem desvios ne
fastos, num país como o nosso, de estrutura política

federativa, extensão continental e acentuada hetero
geneidade social.

Sobretudo, propomos remover também, logo de
início, todas as atuais contribuições sociais das em
presas para a Seguridade Social, que infernizam os
empreendedores, encarecem o fator trabalho e one
ram a produção, distorcem o ambiente empresarial e
desvirtuam a competição porque ensejam sonegação
incontrolável. Propomos a supressão de todos os en
cargos sobre a folha de salários, o faturamento e o lu
cro das empresas. Preconizamos a emancipação do
trabalho e da iniciativa empreendedora, que são os
fatores dinâmicos da construção do futuro, os esteios
da prosperidade, da riqueza, do orgulho nacional e da
soberania. A atual tributação irracional desses fatores
dinâmicos vampiriza a seiva vital de nosso povo e
conspira contra o aforamento de nossas pujantes po
tencialidades.

Queremos que o IMF venha a tornar-se o único
imposto de características estritamente arrecadatóri
as, a fonte básica de financiamento do Estado e, ao
mesmo tempo, da seguridade social. Concebemos
um imposto bifronte, funcionalmente único e juridica
mente dúplice, capaz de propiciar, numa única inci
dência sobre movimentação financeira, sob alíquota
agregada, numa parte, o imposto destinado ao finan
ciamento das funções genéricas do Estado, e, noutra
parte, o financiamento específico da seguridade soci
al.

É o par IMF-CMF. Esta exação, que podemos
apelidar, num sentido lato, de Imposto Único Federal,
sendo funcional e operacionalmente única, reves
te-se de indumentária jurídica dúplice. Finca dupla
sede, no art. 153, 111 e no art. 195, I, da Constituição,
para inserir-se harmoniosamente, sem atritos nem
arestas, no interior da alta tradição jurídica da tributa
rística nacional. Pois a natureza jurídica do tributo não
se qualifica pelas características de sua técnica de
extração, e, sim, pelo fato gerador (impostos e taxas)
ou pela destinação (contribuições). Há unidade eco
nômica que se desdobra em duplicidade jurídica.

Edificamos, então, urna construção engenhosa,
que, embora esteja longe de ser intelectualmente tri
vial, ostenta extrema facilidade funcional e formidável
alcance prático, de tal sorte que, consumada qual
quer movimentação financeira, seu valor será auto
maticamente amputado na proporção exata da soma
do imposto com a contribuição social, cada parte sen
do imediata e automaticamente repassada, uma, ao
Tesouro Nacional, e outra, à Administração da Segu
ridade Social. Um sistema tributário não poderia ser
mais simples.



Imposto Eletrônico

O IMF tem sua principal originalidade no fato de
vicejar em meio eletrônico e de otimizar o aproveita
mento das potencialidades trazidas pela evolução
das tecnologias da informação.

A movimentação de moeda eletrônica espelha
toda a atividade econômica e engloba todos os fatos
tributáveis aderentes aos fluxos econômicos (com ex
clusão apenas da detenção e fruição de estoques de
riqueza). Assim, todas as formas conhecidas de tribu
tação baseadas nos fluxos econômicos podem ser
substituídas com vantagem pelo IMF. Que passa a
unificar, numa única base tributável, as bases clássi
cas de renda, circulação, e folha de pagamentos, do
ravante captadas na mediação forçada da movimen
tação financeira eletrônica.

A unificação das bases tributáveis na movimen
tação eletrônica permite a focalização tributária no
mesmo elemento eletrônico, com ganhos formidáveis
em simplicidade, automatícidade, baixo custo e difi
culdade de evasão. Mais que isso, permite também
automatizar a repartição das receitas fiscais em be
nefício de seus destinatários constitucionais, sem in
termediação.

O declínio do uso da moeda manual em favor da
moeda escriturai eletrônica é uma conseqüência pro
pícia da disseminação avassaladora das tecnologias
da informação, trazida pela globalização, que convida
a apostar no IMF como o imposto eletrônico mundial
do futuro próximo.

Brasil na Dianteira

A viabilidade imediata do IMF, aqui, funda-se
numa peculiaridade brasileira. A informatização ban
cária e o desapreço pelo dinheiro em espécie, ou pre
ferência pela moeda escriturai, são dois requisitos bá
sicos para a implementação do IMF como imposto
eletrônico. O Brasil avançou, nesses dois requisitos,
provavelmente mais do que qualquer outro país do
mundo, como reação defensiva contra o fenômeno da
inflação galopante que assolou nosso País nas últi
mas décadas.

O Brasil tornou-se, reconhecidamente, um dos
países mais avançados do mundo em tecnologia ban
cária implantada e em generalização do uso de con
tas bancárias. Na maioria dos países mais ricos e de
senvolvidos, detentores de moedas nacionais tradici
onais, fortes e estáveis, prevalece um apego cultural
das populações pela moeda manual, pelo dinheiro
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Imposto Social. Redenção do Emprego alteração proposta ao § 9° do art. 195, evitando uma
duplicidade econômica e juridicamente insustentável.

Havíamos proposto, no decurso dos trabalhos
da última Comissão Especial de Reforma Tributária, a
idéia do IMF como Imposto Social, ou seja, uma
CPMF ampliada, convertida em IMF, destinada a
substituir os encargos sociais aderentes à folha de
pagamento das empresas. A idéia é tentadora, tendo
repercutido, inclusive, num estudo do IPEA

O que chamávamos, ali, de "imposto social",
passamos a denominar, aqui, de maneira juridica
mente apropriada, de "contribuição social", a CMF
que vem associada ao IME Como esclarecem nossos
doutrinadores jurídicos, a "contribuição" nada mais é
do que um imposto afetado a uma finalidade, um im
posto vinculado. Não pode haver, então, dentro de
nosso arcabouço constitucional tributário, um impos
to social, e, sim, uma contribuição social, ainda que
seu substrato econômico seja o mesmo.

A oneração excessiva da folha de pagamento
das empresas representa conhecido entrave à expan
são do emprego formal em nosso Pais. Os encargos
sociais dos empregadores, ademais, encarecem os
produtos e prejudicam tanto os consumidores inter
nos quanto a competitividade externa.

O desdobramento do IUF, sob a forma da CMF,
do art. 195, I, que estamos propondo, substituirá os
encargos sociais das empresas, a contribuição patro
nal sobre a folha, a COFINS, a contribuição ao PIS, as
contribuições ao Sistema "S", a contribuição do salá
rio-educação. Não é preciso enaltecer o tremendo alí
vio que isso representa para os empreendedores, o
estímulo para a geração de emprego, a redução de
custo do fator trabalho, o saneamento do ambiente
competitivo, o aumento do poder de venda e de ex
portação.

Simplifica-se e racionaliza-se a parte patronal
do financiamento da seguridade social, sem mudar o
arcabouço estrutural vigente desse financiamento, ou
seja, só muda o fato gerador da contribuição social
das empresas, liberando-se a folha de salários, o fatu
ramento e o lucro, substituídos pelas movimentações
financeiras, enxugando-se o inciso I do art. 195 da CF.

Permanecem os incisos II e 111, ou seja, as con
tribuições dos servidores e demais segurados, e as
receitas de loterias. Obviamente, não é possível sub
meter os contribuintes segurados, que sofrem um
ônus bastante substancial, do inciso li, à incidência
cumulada da CMF, do inciso I, a qual, na verdade,
substitui apenas as contribuições patronais. Cuida
mos, portando, de deixar expressa essa cláusula, na



Universalidade e alta produtividade
com alíquotas moderadas

O IMF caracteristicamente gera receitas robus
tas a partir de alíquotas suaves. A dilatação das ba
ses tributáveis, hoje muito restritas, com eliminação
da sonegação, hoje extremamente exuberante, po
dem explicar os números aparentemente surpreen
dentes que a Receita Federal divulgou a partir da ex
periência da CPMF. O IMF é a figura moderna de im
posto verdadeiramente genérico, capaz de, pela pri
meira vez na história tributária, aproximar-se do ideal
da universalidade. Satisfaz o velho desafio dos tribu
taristas, de alargamento das bases com redução do
ônus.

Como o custo do tributo é mu~o baixo, não com
pensa maquinar manobras evasivas ao circuito ban
cário e à incidência do imposto. A atração da informa
lidade desaparece. Um numeroso contingente de in
formais, marginais, evasores e sonegadores e cida
dãos em situação de legítima defesa contra o atual
caos tributário são resgatados para o universo da
frontalidade, da transparência, da cidadania plena.
Todos se sentirão menos perseguidos, menos culpa
dos, mais cidadãos, mais participantes.

Pela primeira vez, todo cidadão que pratique ati
vidade econômica estará, por isso mesmo, automati
camente e sem nenhum esforço, colaborando modes
tamente com o financiamento das responsabilidades
públicas. Todos sem exceções, sem exonerações, de
duções, isenções, imunidades. Tratamento isonômi
co, universalmente igual para todos. Excetua-se ex
clusivamente, por certo, a imunidade recíproca que
protege os entes políticos federados, ao abrigo do art.
153, VI, "a", da Constituição, reputada clausula pé-

A significativa economia que se obteria com a
reciclagem, para finalidades socialmente mais úteis,
dos aparatos burocráticos bem qualificados das
Administrações fiscais, acrescida ao desmonte dos
custos de administração

fiscal das empresas, que se aproximam de 40%
das despesas administrativas, e ao resgate da res
pectiva mão-de-obra para fins mais nobres, tudo isso
deveria ser adicionado aos resultados do balanço da
produtividade desse imposto. Mas o mérito supremo
estaria, sem dúvida, na economia dos custos da cor
rupção e da sonegação, bastante elevados em países
como o nosso.

Simplicidade Máxima

Para que todos os fluxos econômicos expressi
vos passem pelo filtro unificado das movimentações
bancárias, alguns dissuasivos ev~arão a desinterme
diação bancária. Elegemos como fato gerador tributá
rio unificado os lançamentos bancários de crédito e
débito em conta-corrente. Aplicamos uma alíquota di
vidida entre as operações de crédito e de débito. O
mesmo impulso eletrônico que efetua o lançamento a
débito do contribuinte, transferirá o tributo arrecadado
para as contas dos Tesouros municipais, estaduais e
nacional, nas proporções legais, mediante um progra
ma simples, facilmente fiscalizável.

Desaparecem as obrigações acessórias, as difi
culdades de identificação, de declaração, de lança
mento, de cobrança, de revisão, de cadastro, de do
cumentação fiscal, de planejamento e administração
fiscal, do contencioso. Fundem-se todas as múltiplas
etapas demoradas, complicadas e custosas, do pro
cedimento tributário de apuração e liquidação do im
posto, sublimam-se no mecanismo quântico, elemen
tar, simplíssimo, direto, transparente, que acabamos
de descrever. Parece mágica, embora nada mais seja
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sonante, pela poupança "debaixo do colchão", que que o uso da razão, aplicada com método à solução
constitui entrave, lá nesses países, à adoção de um de um problema estrategicamente delimitado.
imposto eletrônico sobre transações bancárias. Custo ínfimo

Outra vantagem brasileira está em nossa expe
riência, perfeitamente consolidada e bem sucedida,
da rede arrecadadora bancária de tributos. Em con
traste, na maioria dos países desenvolvidos, subsiste
um forte apego cultural à prerrogativa tradicional de o
Estado recolher seus tributos por meio de seu próprio
aparato coletor. Isso explica porque um imposto
"ovo-de-colombo" como nosso IMF ainda não existe
em países avançados, ressalvada a tímida experiên
cia australiana.

É claro que um IMF lançado e recolhido por mei
os tradicionais seria caro e complicado e não apre
sentaria nenhuma vantagem. O grande trunfo do IMF,
que o faz muito simples, barato, universal, indolor e
quase insonegável, está na sua modalidade eletrôni
ca. O Brasil é neste momento o País do mundo que
está mais perfeitamente preparado e equipado para
instituir um IMF eletrônico de vasto alcance, capaz de
suprir integralmente as necessidades de financia
mento do Estado, dando uma lição, ao mundo, de fu
turismo tributário. Não se trata mais de uma utopia,
pois a experiência da CPMF está consagrada e reco
nhecida, suscitando curiosidade e interesse crescen
tes no mundo.



Impessoalidade

As pessoas físicas e jurídicas, por certo, devem
portar um número de identificação fiscal que poderá
ser os atuais CPF e CGC-CNPJ, talvez simplificados,
expurgados de informações desnecessárias. Fora
isso, nenhum outro constrangimento de natureza fis
cal poderá perturbar quem quer que seja. Ninguém
estará sujeito a perquirições fiscais. Características
pessoais, patrimoniais, econômico-financeiras, dei
xarão de ser oferecidas às autoridades fiscais. Extin
guem-se os cadastros fiscais. O universo da fiscalida
de passa a reger-se pela absoluta impessoalidade.

Entendemos que o mecanismo fiscal é inade
quado para tratar diferenças individuais, setoriais ou
regionais. Os aspectos diferenciais da realidade po
derão interessar ao Estado em outras áreas de atu
ação específica, Saúde, Educação, Assistência So
cial, Infraestrutura, Política Industrial, etc., desde
que excluído o mecanismo tributário. O IMF tem na
tureza estritamente fiscal, arrecadatória, proporcio
nai aos fluxos econômicos movimentados pelos
agentes e indiferente a singularidades e distinções.

Não obstante, para não deformar desnecessari
amente a índole principiológica do garboso sistema
tributário nacional, de que os juristas têm justo orgu
lho, podemos manter intacto o princípio geral do art.
145, § 1°, mesmo porque atenuado, ali, com a condi
cionante "sempre que possível", e quanto à progressi
vidade, que no texto atual do § 2° do art. 153, é um im
perativo, propomos sua atenuação para uma simples
possibilidade, o que não prejudica e até enriquece o
alcance do IME

Resgate da Função Fiscal Pura

A finalidade intrínseca do imposto é a de financi
ar a operação do Estado. Aproximar o imposto de sua
essência, eliminar os desvios da função fiscal, é a
melhor maneira de operá-lo corretamente.

Grande parte do "imbróglio" tributário reinante
deriva do festival de tratamentos favorecidos, que dis
torcem as relações econômicas. Os beneficiários
desses tratamentos apegam-se a eles corno a uma
droga que gera dependência, e os absurdos e tortuo
sidades do sistema ganham rigidez, passando a
conspirar contra reformas e realinhamentos necessá
nos.

Transparência
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trea, insusceptível de emenda, conforme jurisprudên- da assombração fiscal! É também o fim de 80 % das
cia pacífica do Supremo Tribunal Federal. lides da Justiça Federal, que giram em torno de dis

putas tributárias e previdenciárias, liberando-a tam
bém para fins mais nobres!

Alívio de Obrigações

As assertivas precedentes, sobre simplicidade,
desregulamentação, custo ínfimo ou nulo, automa
tismo, suavidade, universalidade, transparência, ilu
minam a dimensão econômica e política, às quais
se acresce a dimensão subjetiva do alívio de obriga
ções. Acreditamos que os homens tendem a maxi
mizar o desenvolvimento de suas potencialidades
quando convivem em meio competitivo, com o míni
mo de restrições burocráticas e o máximo de liber
dade possível, para empreender e para criar valor.

O apelo irresistível do IMF, mais ainda em sua
vertente de Imposto Único, reside precisamente no
extraordinário e completo alívio de obrigações tribu
tárias que se estende à grande massa de contribuin
tes. No regime do IMF, só têm obrigações tributárias
as instituições bancárias, mas também para elas
tais obrigações tornam-se incomparavelmente mais
simples do que as atuais, sob regime do IR, CSLL,
COFINS etc., pois deixa de ser preciso declarar,
identificar etc., basta lançar, a débito de quem movi
menta, a crédito do Tesouro, e mais nada! É o fim

Todo agente econômico gerará receitas públi
cas, frontalmente, sem praticamente poder evitá-lo,
sem precisar esconder ou disfarçar o que faz e por
quanto faz, sem identificar, sem declarar, sem confe
rir, sem exigir nota fiscal, sem dar recibo, sem consul
tar especialistas tributários, sem procurar desvios
economizadores de imposto, sem temer jamais o
face-a-face com perquiridores do Fisco.

As relações econômicas e o comportamento
dos agentes tornam-se mais ensolarados, mais fran
cos, mais simples. A desregulamentação tributária e o
desarme da repressão fiscal conferem novo ânimo à
liberdade de empreender e de negociar. O estresse
fiscal se desvanece, o sorriso desabrocha na arena
econômica, a atividade econômica retoma seu eixo,
recupera sua essência, definitivamente liberada dos
cálculos fiscais. O IMF é absolutamente transparente
para OS contribuintes de direito (os correntistas, ou,
como responsáveis, os agentes do sistema financei
ro). Para os contribuintes de fato, a translação do im
posto fica insondável e portanto deixa de constituir
para eles um problema, desaparece de seu horizonte
econômico.
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A filosofia do IMF recomenda a recuperação da
função puramente financeira do imposto, o tratamen
to isonômico, impessoal e indiferenciado dos agen
tes, a abolição de toda espécie de incentivos, benefí
cios e renúncias fiscais, que devem reaparecer, quan
do for o caso, do lado da despesa, transparente e de
mocraticamente discutidos e orçamentados.

Contabilidade Expurgada do Viés Fiscal

As declarações de imposto constituem uma fon
te barata de estatísticas e informações econômi
co-fiscais. Mas a produção de dados para fins fiscais
sofre uma contaminação originária, imantada por sua
finalidade.

Nossa inovação tributária ao mesmo tempo ex
trai a variável fiscal do cálculo econômico e libera a
produção de dados econômicos da distorção fiscal.

As estatísticas econômicas e a contabilidade re
cuperam sua dignidade e os respectivos institutos re
tomam sua importância com a eliminação do facilitá
rio fiscal.

Com o desaparecimento dos cadastros fiscais,
desaparece também a utilização desviada da institui
ção fiscal para fins que lhe são estranhos, senão es
cusos, de servir à polícia, a aparelhos de inteligência,
a requisições judiciárias. Nossa proposta conduz tam
bém à redignificação da profissão contábil e do instru
mento contábil, doravante direcionados à exclusiva fi
nalidade gerencial.

Controle Fiscal Simplificado e Circunscrito ao
Setor Financeiro

O alcance do Fisco ficará restrito à verificação
genérica do volume e valor das operações financei
ras sujeitas ao imposto e à correção do respectivo
imposto retido e recolhido, no âmbito das institui
ções financeiras, que são as contribuintes legais. As
atribuições da Administração fiscal simplificam-se
enormemente e canalizam-se a uma esfera bastante
restrita de procedimentos. E o lado inverso da sim
plicidade máxima e do alívio de obrigações antes re
feridos. Inaugura-se um novo universo de liberdade,
de onde terá sido banida a onipresença da repres
são fiscal e o conseqüente estresse fiscal.

Eqüidade

O IMF, ao atingir todas as movimentações fi
nanceiras, sem exceção, mediante alíquota fixa pro
porcionai, é de longe o tributo que melhor satisfaz o
critério da eqüidade horizontal. Não existe na práti
ca, e não se pode conceber em teoria, nenhum ou-

tro imposto com abrangência tão ampla. Ninguém
escapa ao IMF, ou melhor dizendo, é muito difícil
escapar, e o custo da evasão, custo de transacionar
às escuras, fora do sistema bancário, não compen
sa a insignificante economia de imposto. O IMF é o
único tributo de perfil verdadeiramente universal.

Deste ponto de vista, o IMF é realmente eqüitati
vo, segundo o mote "imposto justo é aquele que se
consegue cobrar", da lavra do eminente Prof. Mário
Henrique Simonsen. A proporcionalidade de um im
posto efetivamente universal é mais progressiva do
que a suposta progressividade de um imposto de
abrangência restrita e de efetividade irregular, como
apontado com brilhantismo pela Profa. Maria da Con
ceição Tavares.

Regressividade

Embora a estrutura do IMF não seja adequada
à exigência de eqüidade vertical, trata-se de um im
posto suficientemente flexível para poder ser dotado
de uma razoável progressividade, se assim for de
sejado, seja mediante isenção de operações de va
lor menor que determinado piso em determinado pe
ríodo, seja mediante a atribuição, ao empregador,
de que assuma o ônus do imposto relativamente
aos salários mais modestos (como estamos propon
do), ou até mesmo mediante tabela de alíquotas di
ferenciadas por faixas de valores agregados periódi
cos de movimentações. Ainda essas possibilidades
possam não contar com nossa simpatia, é facilmen
te exeqüível.

Todas as pesquisas conhecidas sobre distribu
ição da carga tributária brasileira por segmentos de
poder aquisitivo revelam o perfil extremamente re
gressivo de nosso sistema tributário. De nada adian
ta ter imposto de renda supostamente progressivo
se ele só atinge rendimentos do trabalho assalaria
do das classes médias do segmento formal e não
consegue alcançar outras manifestações da renda.
O IMF, ao atingir inexoravelmente, pelo filtro das
movimentações financeiras, todas as manifestações
da renda, acaba sendo efetivamente mais eqüitativo
e mais progressivo do que nosso tortuoso imposto
de renda.

Quanto ao imposto que se incorpora aos pre
ços, simulações relatadas atestam que, sob condi
ções de competição imperfeita, isto é, sob condi
ções reais,
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o IMF não é mais regressivo e induz menos
distorções alocativas do que os sistemas usuais de
tributação do consumo. Insistimos em desmentir o
preconceito que imputa ao IMF vícios regressivos os
quais, na verdade, são moderados sob o IMF e são
efetivamente mais graves sob o sistema vigente.

Cumulatividade

O IMF é inegavelmente um imposto cumulativo,
incidindo sucessivamente em cada etapa do proces
so econômico que se traduza numa movimentação fi
nanceira. Mas isso em nada o descredencia como
bom imposto.

Em verdade, a exigência da não cumulatividade
é apenas um fetiche tolo. Não existe imposto perfeita
mente não cumulativo, a não ser na imaginação teóri
ca descolada da realidade, ou no Diário Oficial. Os im
postos sobre valor adicionado seriam impraticáveis
se não comportassem, como de fato comportam em
todos os lugares do mundo em que são praticados, as
mais diversas exceções e regimes especiais que lhes
conferem graus apreciáveis de cumulatividade.

O Brasil tem uma parafernália de tributos cu
mulativos, dentre os quais, curiosamente, alguns
são execrados (PIS-COFINS), outros tolerados (ISS,
parte do ICMS e do IPI), outros ainda apreciados,
como se não fossem igualmente cumulativos (IRPJ
presumido, SIMPLES). O IMF não é diferente deles
sob esse aspecto, mas exibe as vantagens notáveis
descritas acima, é simples, barato, suave etc.

Ademais, os conhecidos postulados da teoria
do "second best" e as conclusões da moderna teoria
da tributação ótima mostram que não se pode afir
mar a priori que um imposto cumulativo seja menos
eficiente que os não cumulativos. O mais provável é
que, para um dado valor de arrecadação, um impos
to cumulativo com uma alíquota baixa seja preferível
a um tributo sobre valor agregado com alíquota alta.
Estudo recentemente publicado pela Receita Fede
ral, a respeito da CPMF, revela adesão a este nosso
ponto de vista.

Incentivo à Verticalização, Distorções Alocativas

A presença do IMF na composição dos preços
finais varia obviamente na razão direta do número de
etapas produtivas e inversamente ao valor adicionado
em cada uma dessas etapas. Demonstra-se, no en
tanto, que essa característica opera menos intensa
mente no universo do IMF do que no mundo dos tribu
tos atualmente existentes. Mesmo porque, sendo bai-

xa sua alíquota, sua participação no preço decresce à
medida que as etapas da cadeia produtiva se suce
dem, tornando-se desprezível já a partir da terceira
etapa.

O incentivo à verticalização é marginal, num
sistema de IMF a alíquotas suaves, menor do que o
que decorre da pesada carga cumulativa hoje verifi
cada. Também as distorções dos preços relativos
provocada pelo IMF revela-se, em simulações publi
cadas, inferior à do sistema vigente (vide Zottmann,
L. pp. 299-315, e de Albuquerque, M.C.C. pp.
203-245, in M. Cintra, "Tributação no Brasil e o
Imposto Único" , Makron Books ,1994). Na verdade,
o processo decisório pende a razões preponderan
tes de natureza tecnológica, como ganhos de espe
cialização e de escala, em relação às quais o peso
do IMF é pouco significativo.

Indução à Importação

Argumenta-se que os produtos importados seri
am postos à disposição do consumidor em uma ou
duas etapas, incorporando valor de IMF menor do que
aquele que sobrecarregaria os produtos nacionais.

Cabe retrucar que, de um lado, em qualquer
caso a carga final do IMF seria bastante suave, de
sorte a só influenciar na decisão em casos extrema
mente competitivos, e, de outro lado, quando neces
sário, o efeito pode ser contrabalançado por medi
das de política aduaneira, inclusive mediante a im
posição de impostos compensatórios na importação,
admitidos nos estatutos internacionais que regem o
comércio mundial..

Exportação de Imposto

É certo que a desoneração na exportação é
mais fácil no regime dos impostos sobre valor agrega
do, mas também é factível no regime do IMF, embora
mais trabalhoso. Teria de ser calculada mediante
acompanhamento empírico das cadeias produtivas,
ou com exploração de matrizes de insumo-produto, e
operacionalizada mediante créditos de imposto, reba
tes, devoluções, ou subsídios equivalentes, não muito
diferentes do que já se pratica hoje, como pode ser
verificado em trabalho empírico de minha autoria, em
Cintra, M. op.cit. pp.216-221.

Embaraços à Harmonização

Se a grande maioria dos países, inclusive dos
nossos parceiros comerciais, com exceção do maior,
os Estados Unidos, adotam o IVA, tendendo a rejeitar



Com a substituição integral dos atuais tributos
pelo IMF desaparece a sonegação e a carga real do
tributo, embutida no preço, pulveriza-se e se suavi
za. Espera-se, com isso, um efeito deprimidor do ní
vel de preços, o que beneficiará, antes de tudo, os
segmentos mais desfavorecidos da população, que
gastam tudo o que ganham em consumo.

Esvaziamento Da Política Fiscal

Fevereiro de 2002 DIÁRIO DA C.\MARA DOS DEPUTADOS Sábado 23 02459

exonerações à exportação estranhas a seus próprios do dinheiro eletrônico mediante cartões de débito,
regimes, como subsídios explícitos, cabe estudar fór- ainda que a utilização de cheques sofra restrições.
mulas de equivalência aceitáveis por todos, dentre as Segundo, o público em questão padece sob uma
modalidades admitidas no contexto da regulação in- sobrecarga fiscal que diminuiria com o regime do
ternacional do comércio. IMF. Uma vez que têm alta propensão a consumir,

É falso que o IMF encerre um inerente viés são vítimas, no sistema atual, de uma carga indireta
anti-exportador. O que prejudica a exportação não é de tributos embutidos nos preços bastante brutal,
a existência do imposto; é o descuido em desone- que ficaria certamente menor quando o IMF tivesse
rá-Io na exportação. substituído os atuais tributos sobre o consumo.

Por outro lado, não procede a suposição de Componente Tributário dos Preços
que o IMF seria de tal maneira dissonante, em rela- Ao Consumidor

ção ao sistemas dos parceiros, a ponto de compro- No sistema atual de tributação do consumo, su-
meter aproximações comerciais, e as políticas de jeito a sonegação exuberante, a parte substancial do
formação de blocos regionais. Como já vimos, o IMF preço que os consumidores pagam e que correspon-
não é nenhum mecanismo de outro planeta, aparen- de nominalmente a tributos, não se transforma em tri-
ta-se aos conhecidos tributos sobre faturamento que bufo efetivamente arrecadado pelo Tesouro, mas,
se eJlcontram por toda parte, sua estranheza é ape- sim, em grande parte, é apropriada por sonegadores.
nas aparente.

Por fim, é preciso convir que a obsessão pela
harmonização, vista como homogeneização, é um
pouco mitológica. Na realidade os sistemas tributári
os dos diversos países são profundamente hetero
gêneos por razões tradicionais, culturais, políticas,
econômicas, geográficas, sem que isso impeça o
comércio extramuros de expandir-se celeremente.

Estímulo à Desintermediação Bancária

Já vimos que, a um nível suave de taxação, a
economia de imposto obtida com a consumação de
negócios à margem do sistema bancário não com
pensa o custo do armazenamento e transporte de
numerário, a insegurança, riscos de falsidade, ilega
lidade de transações em moeda estrangeira etc. A
isso acrescentaremos medidas como a sobretaxa
ção de saques e depósitos em dinheiro vivo e outras
precauções dissuasivas, delineadas Jogo abaixo.

Injustiça Social

Pelo menos trinta milhões de pessoas, senão
mais, participantes da força de trabalho ativa, não
movimentam contas bancárias, porque não preen
chem requisitos, são analfabetas, não têm fonte es
tável de renda, endereço fixo, propriedade, renda
suficiente etc. Essas pessoas seriam prejudicadas
pela sobretaxação ou outra qualquer medida apena
dora das transações em dinheiro vivo.

A essa objeção replicamos em duas linhas.
Primeiro, é possível universalizar o acesso ao uso

É certo que o sistema proposto implica o aban
dono do instrumento fisOai de intervenção econômi
ca, de sorte que as políticas de preços, de rendas,
olíticas conjunturais e anticíclicas, dependerão em
maior grau da utilização de instrumentos não fiscais,
monetários, creditícios, de regulação das relações
de consumo e do poder econômico, e das políticas
de subsídios diretos, que são mais transparentes,
mais sujeitas do controle social, do que os obscuros
benefícios tributários.

Rigidez Prejudicial à Tomada de
Medidas Emergenciais

A perda do instrumento fiscal não imobiliza a
política econômica, apenas a faz menos tortuosa.
Cabe aos formuladores adaptarem-se a um novo pa
radigma de política econômica, agora desprovido da
cunha tributária para intervir na renda, no consumo e
no investimento. Mas não pretendemos abolir o ins
trumento tributário na política aduaneira. Em alguns
países, os impostos sobre o comércio exterior cha
mam-se de direitos aduaneiros, e a administração
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aduaneira é separada da administração dos impostos sobre bases geográficas, sob pena de privilegiar as
internos. E neste contexto de raciocínio que o IMF praças dotadas de alta concentração bancária. Isso
pode chamar-se de Imposto Único. Mas é claro que exclui a possibilidade de entregar o IMF às compe-
não aboliremos a taxação do comércio exterior. tências dos entes federados subnacionais.

Quanto ao constrangimento à ação governa
mental que representa o condicionamento do au
mento de alíquotas de tributos à atuação do Con
gresso, trata-se de proteção necessária ao cidadão
contribuinte, elemento básico da civilização demo
crática. Isso não exclui nem prejudica atuações ur
gentes ou emergenciais. Ou, se prejudica, será por
razões de natureza política, alheias à modelagem
tributária, que é o estrito objeto da reforma proposta.

Base Tributária Parcial Avantaja os Proprietários

O IMF unifica as bases Renda-Consumo, mas
deixa escapar a base Propriedade. Os proprietários
escapariam com maior facilidade ao imposto do que
aqueles cujas poupanças se concentram no merca
do financeiro, ou os que não têm poupança. E tam
bém escapariam ao imposto evitando movimenta
ções financeiras, praticando permutas.

Retrucamos observando que, primeiro, o uni
verso das permutas, ou do escambo, é limitado e di
fícil de operar. Segundo, que a tributação da propri
edade é declinante no mundo inteiro. Terceiro, não
desconhecemos que ela é muito menor no Brasil do
que as médias internacionais, isto porque é uma
modalidade tributária custosa, pouco produtiva e di
fícil de administrar. E fato que as instâncias tributan
tes, no Brasil, sempre tiveram aversão à tributação
da propriedade. Não é escopo do IMF mudar esse
quadro. Mas podemos manter as competências tri
butárias incidentes sobre a base-propriedade, e o
ente político que achar favorável sua relação cus
to-benefício não estará impedido de praticá-Ias.
Acreditamos que, assim fazendo, isto é, mantendo
virtualmente competências tributárias aptas a serem
atualizadas, podemos também suplantar a objeção
federativa, de longe a mais delicada.

Vulneração do Princípio Federativo

A substituição dos tributos de competência
municipal e estadual pelo IMF levanta inevitavel
mente questionamentos sobre o critério pétreo do
princípio federativo, erigido por nossa Constituição
como requisito de admissibilidade de emendas
constitucionais. É que o IMF não poderia funcionar

O IMF só pode ser federal e sua repartição
deve dar-se segundo critérios predominantemente
políticos. Na vertente gradativa de nossa propos
ta, com a substituição operando, no inicio, apenas
na área federal, o problema ficaria reportado para
o momento posterior, em que o conjunto dos Esta
dos e Municípios manifestasse interesse pela
substituição. Mas numa vertente de substituição
imediata, não haveria como fugir a este problema
de natureza jurídico-institucional cujo deslinde, em
última instância, desborda do alcance dos refor
madores, podendo deflagrar o chamamento à
mais alta Corte jurisdicional do País.

Há muitos modelos de federalismo, com graus
maiores ou menores de autonomia dos entes políti
cos descentralizados. De um ponto de vista estrita
mente financeiro, parece-nos que uma garantia
constitucional de repartição de receitas, entre os vá
rios entes federados, segundo uma matriz proporci
onai indisputável, seria suficiente para assegurar a
institucionalidade federativa. No entanto, não pode
mos ignorar que, segundo uma respeitável corrente
de juristas, o modelo federativo brasileiro seria inse
parável de uma autonomia tributária relativa dos en
tes federados, implicando competências tributárias
próprias, envolvendo o poder de manipular as variá
veis que compõem seus tributos próprios e sua ad
ministração. Isso posto, não temos a veleidade de
querer pisotear a institucionalidade jurídico-política
ancorada em nossa tradição histórica. Por isso que,
na dúvida, preferimos a via gradativa e a substitui
ção por etapas, iniciando exclusivamente na esfera
federal e adiando o enfrentamento da dificuldade fe
derativa.

A solução que oferecemos, e que nos parece
sensata, consiste em abstermo-nos de suprimir
competências tributárias estaduais e municipais. A
previsão constitucional dessas competências per
manecerá intocada. Os governantes e os legislado
res regionais e locais, atendendo aos reclamos das
respectivas populações, é que decidirão se querem
usar essas competências, ou se preferem abster-se
de usá-Ias, deixá-Ias repousar na virtualidade, ade-
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rindo ao modelo federal do IMF. Nesse caso, a re- ta duplicada, puniria, sem dúvida, a detenção de liqui-
núncia voluntária ao uso de uma competência que dez em espécie e os mercados marginais ao sistema
não desaparece, que pode ser reativada a qualquer bancário, representando um sensível estímulo à mo-
momento, isso tudo comandado pela vontade do vimentação eletrônica de fundos.

povo democraticamente apurada, parece-nos que Outras medidas deverão reforçar o cerco à
seria perfeitamente legítima e não poderia, nem re- clandestinidade, como a obrigatoriedade de emis-
motamente, ser inquinada de medida tendente a são de cheque nominal, cruzado e não endossável,
abolir a forma federativa de Estado. Com esse mo- cuja burla devera ser desestimulada mediante o es-
delo, construído segundo os mais elevados cuida- tabelecimento de sanções eficazes, como, por
dos para com os princípios institucionais que consti- exemplo, a aplicação de uma multa ao emitente de
tuem as cláusulas pétreas de nosso sistema consti- cheque ao portador apresentado por qualquer pes-
tucional, parece-nos possível estender a ampliar a soa a quem se pagaria automaticamente um prêmio.
revolução tributária que propomos, sem o mais leve O legislador complementar deve elaborar um regra-
resquício de ofensa à nossa tradição federativa. mento que, evidentemente, respeite os quadros vi-

Adesão dos Entes Federados gentes do Direito Comercial e da Convenção de Ge-

e Mecanismo de Partilha nebra.

Uma emenda constitucional não poderia forçar
os entes federados a abandonar as prerrogativas de
sua autonomia tributária. Se aprovada, tal emenda
configuraria o caso conhecido da "disposição consti
tucional inconstitucional", arriscando-se a desabar
ante o juízo de constitucionalidade que incumbe, em
última instância, ao Supremo Tribunal Federal. Essa
dificuldade, a nosso ver, poderia ser contornada me
diante adesão voluntária dos entes federados, conva
lidada pelas respectivas populações democratica
mente consultadas. Os entes federados, em bloco, re
nunciariam ao exercício de suas competências tribu
tárias específicas, no todo ou em parte (por exemplo,
na parte tocante à tributação do consumo, guardando
a tributação da propriedade e as taxas de serviços),
aderindo ao sistema do IMF federal, mediante incre
mento equivalente da alíquota do IMF. O resultado,
equivalente às arrecadações renunciadas, seria re
partido entre os entes federados segundo proporções
idênticas às participações relativas que esses entes
tinham antes na carga tributária bruta do País. Os cri
térios de repartição, para não ficarem excessivamen
te engessados ou congelados, poderiam atender a
variáveis econômicas, geográficas e populacionais,
devendo explicitar-se em lei complementar específi
ca, eis que a matéria é financeira e não tributária. Mas
a adesão teria que ser coletiva e simultânea, sob
pena de engendrarem-se desequilíbrios, com uma
parte dos entes federados financiando outras.

Precauções Dissuasivas da
Desintermediação Bancária

A já aludida sobretaxação de saques e depósi
tos em dinheiro vivo, mediante, digamos, uma alíquo-

Poderíamos também, na medida do possível,
fazer condicionar o poder liberatório e a validade
plena de transações à respectiva quitação por meio
eletrônico via sistema bancário formal. São medidas
de duplo impacto, tributário, asseguradoras da uni
versalidade do imposto, e ao mesmo tempo, robus
tecedoras do nosso sistema financeiro institucional.

Mercado Financeiro e de Capitais. Princípio do
Diferimento da Tributação

A incidência do IMF deverá resguardar toda e
qualquer transação que signifique aluguel de dinhei
ro, qualquer aplicação financeira, inclusive opera
ções de Bolsa, já que a tributação cumulativa do
mercado financeiro representa encarecimento ne
fasto do custo do dinheiro. Essas operações devem
escapar, portanto, à incidência cumulativa do IMF,
propiciando uma capitalização mais robusta.

Imaginamos a criação de uma conta-de-trânsi
to, desdobramento de toda conta-corrente, por onde
transitariam recursos migrando das contas-correntes
para aplicações financeiras, sendo não tributáveis
as movimentações efetuadas por intermédio dessas
contas-espelho e das contas-correntes em direção a
essas contas.

Já a saída dessas contas em retorno às con
tas-correntes, para emprego em consumo ou em in
vestimentos não mobiliários, acarretaria a retenção
do imposto, sobre os valores nominais totais, não
importa se acrescidos de lucros ou diminuídos por
prejuízos. E o conhecido princípio do diferimento da
tributação da poupança ou do investimento financei-



Finalização

Trata-se de uma proposta audaciosa, inovadora,
mas também inegavelmente viável e realista, cujo rico
balanço de benefícios supera amplamente os poucos
efeitos secundários eventualmente sujeitos a críticas,
pelo que esperamos contar com o apoio necessário
dos nobres Colegas Parlamentares.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2001,
Deputado Marcos Cintra e outros.

Apenas não deixamos de propor, na regra da
anterioridade, um requisito adicional de semestrali
dade, porque vislumbramos, no interstício mínimo
semestral, uma manifestação de lealdade e respeito
para com o contribuinte, que queremos conceber
como componente essencial da figura do IUF. A lei
que crie ou aumente imposto, além de ser publicada
no exercício anterior ao da aplicação, não poderá
aplicar-se antes de 6 meses decorridos da data da
publicação.

Mas a proposição está dimensionada com pru
dência. Gostaríamos de estender a abrangência da
semestral idade a todos os tributos, com exceção
dos meramente regulatórios, mas preferimos dei
xá-Ia restrita aos impostos, respeitando o padrão
adotado no texto vigente da Constituição, para não
criar embaraços em relação a pequenos tributos
que, por terem natureza contraprestacional, não
precisam submeter-se a tal exigência. Deixamos
também de propor a alteração do interstício nonage
simal vigente para as contribuições sociais, já bem
absorvido pela sociedade, por idêntica razão.

Por fim, referendo popular será recomendado
para validar o novo sistema tributário constitucional
que sucederá ao presente, e desde então, sempre
que for proposta criação ou majoração de tributos.
Estaremos, assim, assegurando o cumprimento do
requisito básico de convivência participativa, numa
sociedade sadia, em regime de Estado Democrático
de Direito.
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ros ou mobiliários. O principio não será privilégio Estamos apresentando, paralelamente, Projeto
dos fundos de pensão, mas deve beneficiar, isono- de Lei Complementar que estatui um novo Código
micamente, todas as variedades concorrentes de de Defesa do Contribuinte. Evitamos dispersar o
aplicação financeira ou mobiliária. foco desta Proposta de Emenda Constitucional com

a introdução, deslocada, de novos supostos benefí
cios para os contribuintes, em coerência com o que
argumentamos em toda essa justificação, uma vez
que o foco se concentra, aqui, numa proposta limpa
e enxuta do Imposto Único Federal.

As transações entre essas contas e quaisquer
aplicações financeiras ocorreriam livres de imposto.
Migrações entre fundos de investimento, trocas de
posição entre ativos mobiliários, não devem sofrer
inibições tributárias. Também as movimentações pu
ramente "técnicas" de dinheiro, entre instituições fi
nanceiras, operações interbancárias que não envol
vam ganhos, não devem sofrer tributação.

Manutenção das vinculações e
repartições em vigor

O sistema que propomos pretende liberar o
contribuinte das distorções da pressão fiscal atual
mente vigorante e dos abusos dos poderes tributan
tes e de seus aparelhos repressivos.

Antes da aprovação da Emenda Constitucional
n° 32, preconizávamos a alteração ao art. 62, exclu
indo a possibilidade de edição de Medida Provisória
para efeito de instituição ou majoração de tributos, o
que entendemos que se tornou desnecessário, já
que o emendamento recentemente aprovado regu
lariza o uso das Medidas Provisórias e coloca um
ponto final na era de abusos praticados pelos gover
nantes por esse intermédio.

Durante a fase de implantação do IMF, perma
nece tal e qual o sistema tributário atual para os de
mais entes federados, o mesmo acontecendo com
as respectivas vinculações e com a discriminação
de rendas em vigor. A continuidade do fluxo das
transferências constitucionais estará expressamente
assegurada e regulada em Lei Complementar.

Caberá ao legislador complementar, também,
cuidar, no âmbito federal, do ajuste dos direitos e
obrigações pendentes no momento em que a insta
uração da dupla IMF-CMF desalojar os tributos por
ela substituídos, inclusive promovendo a substitui
ção de fontes de financiamento (ou a solução de
continuidade) de fundos, programas e projetos ali
mentados com recursos, benefícios ou renúncias
decorrentes dos tributos revogados.

Proteção reforçada às prerrogativas
do contribuinte
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Assinaturas Confirmadas
1 ADOLFO MARINHO PSDB CE
2 AFFONSO CAMARGO PSDB PR
3 AGNALDO MUNIZ PPS RO
4 AIRTON OIPP POT RS
5 ALBÉRICO FILHO PMDB MA
6 ALBERTO FRAGA PMDB DF
7 ALBERTO GOLOMAN PSDB SP
8 ALEXANDRE CARDOSO PS.B RJ
9 ALMEIDA DE JESUS PL CE
10 ALMIR SÁ PPB RR
11 ANDRÉ BENASSI PSDB SP
12 ANIVALDO VALE PSOB PA
13 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PFL SC
14 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB SP
15 ANTONIO JORGE PTB TO
16 ÁTILA LIRA PSDB PI
17 AUGUSTO NARDES PPB RS
18 B. SÁ PSDB PI
19 BASiLIO VILLANI PSDB PR
20 BISPO WANDERVAL PL SP
21 CARlITO MERSS PT SC
22 CARLOS ALBERTO ROSADO PFL RN
23 CARLOS NADER PFL RJ
24 CELCITA PINHEIRO PFL MT
25 CELSO RUSSOMANNO PPB SP
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26 CHICO DA PRINCESA PSDB PR
27 CHICO SARDEUI PFL SP
28 CLEMENTINO COELHO PPS PE
29 CLEONÂNCIO FONSECA PPB SE
30 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
31 CORIOLANO SALES PMDB BA

32 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB
33 DARCíSIO PERONDI PMDB RS
34 DE VELASCO PSL SP
35 DELFIMNETIO PP8 SP
36 DILCEU SPERAFICO PP8 PR
37 DNALDO SURUAGY PST AL

38 DR. HÉLIO PDT SP
39 DUILlO PISANESCHI PTB SP

40 EDINHO BEZ PMDB SC
41 EDISON ANDRINO PMDB SC
42 EDMAR MOREIRA PPB MG
43 EDUARDO CAMPOS PSB PE

44 ELCIONE BARBALHO PMDB PA

45 ENI VOLTOLlNI PPB SC

46 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB

47 EUJÁCIO SIMOES PL BA

48 EURICO MIRANDA PPB RJ

49 EURípEDES MIRANDA por RO

50 FÉLIX MENDONÇA PTB BA

51 FERNANDO FERRO PT PE

52 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ

53 FETIER JUNIOR PPB RS

54 FEU ROSA PSOB ES

55 FLÁVIOARNS PT PR

56 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR

57 FRANCISTONIO PINTO PFL BA

58 FREIRE JÚNIOR PMOB TO

59 GERSON GABRIELU PFL BA

60 GERSON PERES PP8 PA

61 GERVÁSIO SILVA PFL SC

62 GILBERTO KASSAB PFL SP

63 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG

64 GUSTAVO FRUET PMDB PR

65 HERCULANO ANGHINETII PPB MG

66 HUGO BIEHL PPB se
67 IARA BERNARDI PT SP

68 IBRAHIM ABI-ACKEl PPB MG

69 IÉDIO ROSA PFL RJ

70 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL PE

71 IRIS SIMOES prB PR

72 IVANIO GUERRA PFL PR

73 JAIME MARTINS PFL MG
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74 JAIR BOlSONARO
75 JOÃO COLAÇO
76 JOÃO EDUARDO DADO
77 JOÃO GRANDÃO
78 JOÃO MATOS
79 JOÃO MENDES
80 JOÃO PIZZOLATTI
81 JOÃOTOTA
82 JORGE TADEU MUOAlEN
83 JOSÉ BORBA
84 JOSÉ CARLOS MARTINEZ
85 JOSÉ íNDIO
86 JOSÉ ROCHA
87 JOSÉ THOMAZ NONO
88 JOSUÉ BENGTSON
89 JÚLIO REDECKER
90 KATIA ABREU
91 LAMARTINE POSELLA
92 LAURA CARNEIRO
93 L\OIA QUlNAN
94 lINCOLN PORTELA
95 LÚCIA VÂNIA
96 LUCIANO elVAR
97 LUCIANO PIZZATTO
98 lUIS BARBOSA
99 LUIS CARLOS HEINZE
100 LUIZ ANTONIO FLEURY
101 LUIZ CARLOS HAULY
102 LUIZ MOREIRA
103 MARCELO CASTRO
104 MARclO BITIAR
105 MÁRCIO MATOS
106 MARCOS AFONSO
107 MARCOS CINTRA
108 MARCOS DE JESUS
109 MARCOS LIMA
110 MARIA ELVIRA
111 MÁRIO DE OLIVEIRA
112 MARISA SERRANO
113 MAURILlO FERREIRA LIMA
114 MEDEIROS
115 MOACIR MICHELETTO
116 MORONI TORGAN
117 NARCIO RODRIGUES
118 NELSON MARQUEZELlI
119 NELSON MEURER
120 NELSON TRAD
121 NEY LOPES

PPB
PSOB
POT
PT
PMDB
PFL
PPB
PPB
PMOB
PMDB
PTS
PMDB
PFL
PFL
PTS
PPB
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PSL
PSDB
PSL
PFL
PFL
PPB
PTB
PSDB
PFl
PMDB
PPS
PTB
PT
PFL
PL
PMDB
PMDB
PST
PSDe
PMDB
PL
PMDB
PFL
PSDB
PTB
PPB
PTa
PFl

RJ
PE
SP
MS
SC
RJ
SC
AC
SP
PR
PR
SP
BA
AL
PA
RS
TO
SP
RJ
GO
MG
GO
PE
PR
RR
RS
SP
PR
BA
PI
AC
PR
AC
SP
PE
MG
MG
MG
MS
PE
SP
PR
CE
MG
SP
PR
MS
RN
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122 NICE LOBÃO
123 NORBERTO TEIXEIRA
124 ODELMO LEÃO
125 OSMÀNIO PEREIRA
126 OSVALDO BIOLCHI
127 OSVALDO COELHO
128 OSVALDO REIS
129 PADRE ROQUE
130 PAULO DE ALMEIDA
131 PAULO GOUV~

132 PAULO KOBAYASHI
133 PAULO MAGALHÃES
134 PAULO MOURÃO
135 PAULO OCTÁVIO
136 PEDRO BITTENCOURT
137 PEDRO CANEDO
138 PEDRO CHAVES
139 PEDRO CORRtA
140 PEDRO FERNANDES
141 PEDRO NOVAIS
142 PHILEMON RODRIGUES
143 PIMENTEL GOMES
144 POMPEO DE MATTOS
145 REINALDO GRIPP
146 RENATO VIANNA
147 RICARDO FERRAÇO
148 RICARDO FIUZA
149 RITA CAMATA
150 ROBÉRIO ARAÚJO
151 ROBERTO ARGENTA
152 ROBERTO BALESTRA
153 ROBERTO JEFFERSON
154 ROBERTO PESSOA
155 ROMEL ANIZIO
156 RONALDO CAIADO
151 RONALDO VASCONCELLOS
158 RUBEM MEDINA
159 RUBENS BUENO
160 SANTOS FILHO
161 SAULO PEDROSA
162 SERAFIM VENZON
163 SÉRGIO BARROS
164 SILAS BRASILEIRO
165 SILAS CÂMARA
166 SIMÃO SESSIM
167 TELMO KIRST
168 TETÉ BEZERRA
169 THEMíSTOCLES SAMPAIO

PFL
PMOB
PPB
PSDB
PMDB
PFL
PMDB
PT
PFL
PFl
PSDB
PFl
PSDB
PFL
PFL
PSDB
PMDB
PPB
PFl
PMDB
PL
PPS
PDT
Pl
PMDB
PPS
PPB
PMDB
PL
PHS
PPB
PTB
PFl
PPB
PFL
PL
PFL
PPS
PFL
PSOB
PDT
PSDB
PMDB
PTB
PPB
PPB
PMDB
PMDB

MA
GO
MG
MG
RS
PE
TO
PR
RJ
SC
SP
BA
TO
DF
SC
GO
GO
PE
MA
MA
MG
CE
RS
RJ
SC
ES
PE
ES
RR
RS
GO
RJ
CE
MG
GO
MG
RJ
PR
PR
BA
SC
AC
MG
AM
RJ

RS
MT
PI
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170 URSICINO QUEIROZ
171 VADÂO GOMES

172 VALDEC' PArVA
173 VICENTE CAROPRESO
174 VILMAR ROCHA
175 WAGNER SALUSTIANO

176 WALDEMIR MOKA
177 WERNER WANDERER
178 WILSON SANTOS
179 XICO GRAZIANO
180 VEDA CRUSlUS
181 ZEZÉ PERRELLA
182 ZILA BEZERRA
183 ZULAIÊ COBRA

PFL

PPB
PSL
PSOB
PFL
PPB

PMDB
PFL
PSDB
PSOB
PSOB
PFl
PTB
PSOB

BA
SP
RJ
se
00
SP

MS
PR
MT
SP
RS
MG
AC
SP

Assinaturas que Não Conferem
1 ALEX CANZIANI PSOB PR
2 ELIAS MURAD PSOB MG
3 WILSON BRAGA PFL PB

Assinaturas Repetidas
1 DtLCEU SPERAFtCO PPB PR
2 LUIS BARBOSA PFL RR
3 NEY LOPES PFL RN
4 PAULO GOUV~A PFL se
5 PEDRO CHAVES PMDB GO
6 SANTOS FILHO PFL PR
7 SAULO PEDROSA PSOB BA
8 THEMíSTOCLES SAMPAIO PMOB PI
9 URS'CINO QUEIROZ PFL BA

..
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Ofício n° 259/2001

Brasília, 20 de dezembro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Marcos Cin
tra e Outros, que Aperfeiçoa o Sistema Tributário Na
cional e o financiamento da Seguridade Social, esta
belece normas de transição e dá outras providênci
as", contém número suficiente de signatários, cons
tando a referida proposição de:

183 assinaturas confirmadas;
003 assinaturas não confirmadas;
009 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza 

Chefe.

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TITULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

1- relação de emprego protegida contra despe
dida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei
complementar, que preverá indenização compensa
tória, dentre outros direitos;

11 - seguro-desemprego, em caso de desempre
go involuntário;

111- fundo de garantia do tempo de serviço;
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmen

te unificado, capaz de atender a suas necessidades
vitais básicas e às de sua família com moradia, ali
mentação' educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social, com reajustes perió
dicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo ve
dada sua vinculação para qualquer fim;

V - piso salarial proporcional à extensão e à
complexidade do trabalho;

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto
em convenção ou acordo coletivo;

VII - garantia de salário, nunca inferior ao míni
mo, para os que percebem remuneração variável;

VIII- décimo terceiro salário com base na remu
neração integral ou no valor da aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho noturno superior
à do diurno;

X - proteção do salário na forma da lei, constitu
indo crime sua retenção dolosa;

XI - participação nos lucros, ou resultados, des
vinculada da remuneração, e, excepcionalmente, par
ticipação na gestão da empresa, conforme definido
em lei;

* inciso XI regulamentado pela Lei n° 10. 10 1, de
19-12-2000.

XII - salário-família pago em razão do depen
dente do trabalhador de baixa renda nos termos da
lei;

* Inciso XII com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 20, de 15-12-1998.

XIII- duração do trabalho normal não superior a
oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, fa
cultada a compensação de horários e a redução da
jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de
trabalho;

XIV - jornada de seis horas para o trabalho rea
lizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo
negociação coletiva;

XV - repouso semanal remunerado, preferenci
almente aos domingos;

XVI- remuneração do serviço extraordinário su
perior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do nor
mal;

XVII- gozo de férias anuais remuneradas com,
pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

XVIII- licença à gestante, sem prejuízo do em
prego e do salário, com a duração de cento e vinte
dias;

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados
em lei;

XX - proteção do mercado de trabalho da mu
lher, mediante incentivos específicos, nos termos da
lei;

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de
serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos
da lei;

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho,
por meio de normas de saúde, higiene e segurança;
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XXIII - adicional de remuneração para as ativi
dades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da
lei;

XXIV - aposentadoria;
XXV - assistência gratuita aos filhos e depen

dentes desde o nascimento até seis anos de idade
em creches e pré-escolas;

XXVI- reconhecimento das convenções e acor
dos coletivos de trabalho;

XXVII- proteção em face da automação, na for
mada lei;

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a
cargo do empregador, sem excluir a indenização a
que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou
culpa;

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes
das relações de trabalho, com prazo prescricional de
cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais,
até o limite de dois anos após a extinção do contrato
de trabalho;

* inciso XVIX com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 28, de 25-5-2000.

a) (Revogada pela Emenda Constitucional no
28, de 25-5-2000).

b) (Revogada pela Emenda Constitucional n°
28, de 25-5-2000).

XXX - proibição de diferença de salários, de
exercício de funções e de critério de admissão por
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

XXXI - proibição de qualquer discriminação no
tocante a salário e critérios de admissão do trabalha
dor portador de deficiência;

XXXII - proibição de distinção entre trabalho
manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais
respectivos;

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigo
so ou insalubre a menores de 18 (dezoito) e de
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos;

* Inciso XXXIII com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 20, de 15-12-1998.

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalha
dor com vínculo empregatício permanente e o traba
lhador avulso.

Parágrafo único. São assegurados à categoria
dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos
incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem
como a sua integração à previdência social.

TITULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO 111
Dos Estados Federados

Art. 27. O número de Deputados á Assembléia
legislativa corresponderá ao triplo da representação
do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o nú
mero de trinta e seis, será acrescido de tantos quan
tos forem os Deputados Federais acima de doze.

§ 1° Será de quatro anos o mandato dos Depu
tados Estaduais, aplicando-se-Ihes as regras desta
Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade,
imunidades, remuneração, perda de mandato, licen
ça, impedimentos e incorporação às Forças Arma
das.

§ 2° O subsídio dos Deputados Estaduais será
fixado por lei de iniciativa da Assembléia legislativa,
na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento da
quele estabelecido, em espécie, para os Deputados
Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4°,
57 § 7° 150,11,153, 111, e 153, § 2°, I.

* § 2° com redação dada pela Emenda Constitu
cional no 19, de 4-6-1998.

§ 3° Compete às Assembléias legislativas dis
por sobre seu regimento interno, serviços administra
tivos de sua secretaria, e prover os respectivos car
gos.

§ 4° A lei disporá sobre a iniciativa popular no
processo legislativo estadual.

CAPíTULO IV
Dos Municípios

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica,
votada em dois turnos, com o interstício mínimo de
dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da
Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Cons
tituição do respectivo Estado e os seguintes precei
tos:

1- eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Ve
readores, para mandato de quatro anos, mediante
pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;

11 - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito reali
zada no primeiro domingo de outubro do ano anterior
ao término do mandato dos que devam suceder, apli
cadas as regras do art. 77 no caso de Municípios com
mais de duzentos mil eleitores;
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* Inciso 11 com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 16, de 4-6-1997.

111 - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia
1° de janeiro do ano subseqüente ao da eleição;

IV - número de Vereadores proporcional à po
pulação do Município, observados os seguintes limi
tes:

a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos
Municípios de até um milhão de habitantes;

b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta
e um nos Municípios de mais de um milhão e menos
de cinco milhões de habitantes;

c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cin
qüenta e cinco nos Municípios de mais de cinco mi
lhões de habitantes;

V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da
Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts.
37, XI, 39, § 4°,150,11,153,111, e 153, § 2°, I;

* Inciso V com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 19, de 4-6-1998.

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pe
las respectivas Câmaras Municipais em cada legisla
tura para a subseqüente, observado o que dispõe
esta Constituição, observados os critérios estabeleci
dos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites
máximos:

* Inciso VI, caput, com redação dada pela
Emenda Constitucional n° 25, de 14-2-2000.

a) em Municípios de até dez mil habitantes, o
subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a
vinte por cento do subsidio dos Deputados Estaduais;

* Alínea a acrescida pela Emenda Constitucio
nal n° 25, de 14-2-2000.

b) em Municípios de dez mil e um a cinqüenta
mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores
corresponderá a trinta por cento do subsídio dos De
putados Estaduais;

* Alínea b acrescida pela Emenda Constitucio
nal nO 25, de 14-2-2000.

c) em Municípios de cinqüenta mil e um a cem
mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores
corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos
Deputados Estaduais;

* Alínea c acrescida pela Emenda Constitucio
nal n° 25, de 14-2-2000.

d) em Municípios de cem mil e um a trezentos
mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores
corresponderá a cinqüenta por cento do subsídio dos
Deputados Estaduais;

* Alínea d acrescida pela Emenda Constitucio
nal n° 25, de 14-2-2000.

e) em Municípios de trezentos mil e um a qui
nhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Verea
dores corresponderá a sessenta por cento do subsí
dio dos Deputados Estaduais;

* Alínea e acrescida pela Emenda Constitucio
nal n° 25, de 14-2-2000.

f) em Municípios de mais de quinhentos mil ha
bitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corres
ponderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos
Deputados Estaduais;

* Alínea f acrescida pela Emenda Constitucional
nO 25, de 14-2-2000.

VII - o total da despesa com a remuneração dos
Vereadores não poderá ultrapassar o montante de
5% (cinco por cento) da receita do município;

* Item VII acrescentado pela Emenda Constitu
cional n° 1, de 31-3-1992.

VIII- inviolabilidade dos Vereadores por suas
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e
na circunscrição do Município;

* Item renumerado pela Emenda Constitucional
n° 1, de 31-3-1992.

IX - proibições e incompatibilidades, no exercí
cio da vereança, similares, no que couber, ao dispos
to nesta Constituição para os membros do Congresso
Nacional e, na Constituição do respectivo Estado,
para os membros da Assembléia Legislativa;

* Item renumerado pela Emenda Constitucional
n° 1, de 31-3-1992.

X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de
Justiça;

* Item renumerado pela Emenda Constitucional
nO 1, de 31-3-1992.

XI - organização das funções legislativas e fis
calizadoras da Câmara Municipal;

* Item renumerado pela Emenda Constitucional
n° 1, de 31-3-1992.

XII - cooperação das associações representati
vas no planejamento municipal;

* Item renumerado pela Emenda Constitucional
n° 1, de 31-3-1992.

XIII- iniciativa popular de projetos de lei de inte
resse especifico do Município, da cidade ou de bair
ros, através de manifestação de, pelo menos, cinco
por cento do eleitorado;

* Item renumerado pela Emenda Constitucional
nO 1, de 31-3-1992.

XIV - perda do mandato do Prefeito, nos termos
do art. 28, parágrafo único.



SEÇÃO I
Disposições Gerais

*Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu
blicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

* Artigo, caput com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 19, de 4-6-1998.

I - os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisi-
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* Item renumerado pela Emenda Constitucional tos estabelecidos em lei, assim como aos estrangei-
n° 1, de 31-3-1992. ros, na forma da lei;

Art. 29-A. O total da despesa do Poder legislati- * Inciso I com redação dada pela Emenda Cons-
vo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e titucional n° 19, de 4-6-1998.
excluídos os gastos com inativos, não poderá ultra- 11 - a investidura em cargo ou emprego público
passar os seguintes percentuais, relativos ao somató- depende de aprovação prévia em concurso público
rio da receita tributária e das transferências previstas de provas ou de provas e títulos, de acordo com a na-
no § 5° do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente tureza e a complexidade do cargo ou emprego, na for-
realizado no exercício anterior: ma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para

I - oito por cento para Municípios com popula- cargo em comissão declarado em lei de livre nomea-
ção de até cem mil habitantes; ção e exoneração;

11- sete por cento para Municípios com popula- * Inciso 11 com redação dada pela Emenda
ção entre cem mil e um e trezentos mil habitantes; Constitucional n° 19, de 4-6-1998.

111- seis por cento para Municípios com popula- 111 - o prazo de validade do concurso público
ção entre trezentos mil e um e quinhentos mil habitan- será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual
tes; período;

IV - cinco por cento para Municípios com popu- IV - durante o prazo improrrogável previsto no
lação acima de quinhentos mil habitantes. edital de convocação, aquele aprovado em concurso

§ 1° A Câmara Municipal não gastará mais de público de provas ou de provas e títulos será convoca-
setenta por cento de sua receita com folha de paga- do com prioridade sobre novos concursados para as-
mento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vere- sumir cargo ou emprego, na carreira;

adores. V - as funções de confiança, exercidas exclusi-
§ 2° Constitui crime de responsabilidade do Pre- vamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e

feito Municipal: os cargos em comissão, a serem preenchidos por
1- efetuar repasse que supere os limites defini- servidores de carreira nos casos, condições e per-

dos neste artigo; centuais mínimos previstos em lei, destinam-se ape-
11 - não enviar o repasse até o dia vinte de cada nas às atribuições de direção, chefia e assessora-

mês; ou mento;
111- enviá-lo a menor em relação à proporção fi- * Inciso V com redação dada pela Emenda

xada na lei Orçamentária. Constitucional n° 19, de 4-6-1998.

§ 3° Constitui crime de responsabilidade do Pre- VI - é garantido ao servidor público civil o direito
sidente da Câmara Municipal o desrespeito ao § 1° à livre associação sindical;
deste artigo. VII- o direito de greve será exercido nos termos

* Artigo acrescido pela Emenda Constitucional e nos limites definidos em lei específica;
n° 25, de 14-2-2000. * Inciso VII com redação dada pela Emenda
.................................. Constitucional n° 19, de 4-6-1998.

CAPíTULO VII VIII - a lei reservará percentual dos cargos e
Da Administração Pública empregos públicos para as pessoas portadoras de

deficiência e definirá os critérios de sua admissão;
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação

por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;

X - a remuneração dos servidores públicos e o
subsídio de que trata o § 4° do art. 39 somente pode
rão ser fixados ou alterados por lei específica, obser
vada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices;

* Inciso X com redação dada pela Emenda
Constitucional nO 19, de 4-6-1998.
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XI - a remuneração e o subsidio dos ocupantes XVIII- a administração fazendária e seus servi-
de cargos, funções e empregos públicos da adminis- dores fiscais terão, dentro de suas áreas de compe-
tração direta, autárquica e fundacional, dos membros tência e jurisdição, precedência sobre os demais se-
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do tores administrativos, na forma da lei;
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de XIX - somente por lei específica poderá ser cria-
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os da autarquia e autorizada a instituição de empresa
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, pública, de sociedade de economia mista e de funda-
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as ção, cabendo à lei complementar, neste último caso,
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, definir as áreas de sua atuação;
não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, * Inciso XIX com redação dada pela Emenda
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; Constitucional nO 19, de 4-6-1998.

*. In~iso XI com redação dada pela Emenda XX - depende de autorização legislativa, em
ConstItucIOnal n° 19, de 4-6-1998. cada caso, a criação de subsidiárias das entidades

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Le- mencionadas no inciso anterior, assim como a partici-
gislativo e do Poder Judiciário não poderão ser supe- pação de qualquer delas em empresa privada;
riores aos pagos pelo Poder Executivo; XXI - ressalvados os casos especificados na le-

XIII- é vedada a vinculação ou equiparação de gislação, as obras, serviços, compras e alienações
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de serão contratados mediante processo de licitação pú-
remuneração de pessoal do serviço público; blica que assegure igualdade de condições a todos os

* Inciso XIII com redação dada pela Emenda concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obri-
Constitucional n° 19, de 4-6-1998. gações de pagamento, mantidas as condições efeti-

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por vas ~~ ~ropos~a,_ no.s termos ~~ lei,_o q,ual. somente
servidor público não serão computados nem acumu- p~m:lItlr~ as. eXlge~cla.s d,e quahflc.açao tecnrca. e eco-
lados para fins de concessão de acréscimos ulterio- nomlca Indlspensavels a garantia do cumpnmento
res' das obrigações.

, * Inciso XIV com redação dada pela Emenda § 1
0

A publicidade dos atos, programas, obras,
Constitucional n° 19, de 4-6-1998. serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter

caráter educativo, informativo ou de orientação social,
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupan- dela não podendo constar nomes, símbolos ou ima-

tes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, gens que caracterizem promoção pessoal de autori-
ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste arti- dades ou servidores públicos.
go e nos arts. 39, § 4°,150,11,153,111, e 153, § 2°, I, • . d d" . .

§ 2° A não-observancla o ISpoStO nos InCISOS
* Inciso XV com redação dada pela Emenda 11 e 111 implicará a nulidade do ato e a punição da auto-

Constitucional n° 19, de 4-6-1998. ridade responsável, nos termos da lei.
XVI - é vedada a acumulação remunerada de § 30 A lei disciplinará as formas de participação

cargos públicos, exceto, quando houver compatibili- do usuário na administração pública direta e indireta,
dade de horários, observado em qualquer caso o dis- regulando especialmente:

posto no inciso XI: * § 30 com redação dada pela Emenda Constitu-
a) a de dois cargos de professor; cional nO 19, de 4-6-1998.

b) a de um cargo de professor com outro, técni- I - as reclamações relativas à prestação dos
co ou científico; serviços públicos em geral, asseguradas a manuten-

c) a de dois cargos privativos de médico; ção de serviços de atendimento ao usuário e a avalia-
* Inciso XVI com redação dada pela Emenda ção periódica, externa e interna, da qualidade dos

Constitucional n° 19, de 4-6-1998. serviços;
XVII - a proibição de acumular estende-se a * Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional

empregos e funções e abrange autarquias, funda- nO 19, de 4-6-1998.
ções, empresas públicas, sociedades de economia 11 - o acesso dos usuários a registros adminis-
mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, trativos e a informações sobre atos de governo, ob-
direta e indiretamente, pelo poder público; servado o disposto no art. 50, X e XXXIII;

* Inciso XVII com redação dada pela Emenda * Inciso /I acrescido pela Emenda Constitucional
Constitucional nO 19, de 4-6-1998. n° 19, de 4-6-1998.
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111- a disciplina da representação contra o exer
cício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou fun
ção na administração pública.

* Inciso 111 acrescido pela Emenda Constitucio
nal nO 19, de 4-6-1998.

§ 4° Os atos de improbidade administrativa im
portarão a suspensão dos direitos políticos, a perda
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previs
tas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5° A lei estabelecerá os prazos de prescrição
para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor
ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas
as respectivas ações de ressarcimento.

§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa.

§ 7° A lei disporá sobre os requisitos e as restri
ções ao ocupante de cargo ou emprego da adminis
tração direta e indireta que possibilite o acesso a in
formações privilegiadas.

* § r acrescido pela Emenda Constitucional n°
19, de 4-6-1998.

§ 8° A autonomia gerencial, orçamentária e fi
nanceira dos órgãos e entidades da administração di
reta e indireta poderá ser ampliada mediante contra
to, a ser firmado entre seus administradores e o poder
público, que tenha por objeto a fixação de metas de
desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei
dispor sobre:

* § 8° acrescido pela Emenda Constitucional n°
19, de 04/06/1998.

I - o prazo de duração do contrato;

* Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional
n° 19, de 4-6-1998.

11 - os controles e critérios de avaliação de de
sempenho, direitos, obrigações e responsabilidade
dos dirigentes;

* Inciso 11 acrescido pela Emenda Constitucional
n° 19, de 4-6-1998.

111 - a remuneração do pessoal.
* Inciso 111 acrescido pela Emenda Constitucio

nal nO 19, de 4-6-1998.

§ 9° O disposto no inciso XI aplica-se às empre
sas públicas e às sociedades de economia mista, e
suas subsidiárias, que receberem recursos da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios

para pagamento de despesas de pessoal ou de cus
teio em geral.

* § 9° acrescido pela Emenda Constitucional nO
19, de 4-6-1998.

§ 10. É vedada a percepção simultânea de pro
ventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou
dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, em
prego ou função pública, ressalvados os cargos acu
muláveis na forma desta Constituição, os cargos eleti
vos e os cargos em comissão declarados em lei de li
vre nomeação e exoneração.

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

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres
so Nacional:

1- resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

11 - autorizar o Presidente da República a decla
rar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças es
trangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, ressalvados os ca
sos previstos em lei complementar;

111 - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
da República a se ausentarem do País, quando a au
sência exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção
federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender
qualquer uma dessas medidas;

V - sustar os atos normativos do Poder Executi
vo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limi
tes de delegação legislativa;

VI - mudar temporariamente sua sede;
VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados

Federais e os Senadores, observado o que dispõem
os arts. 37, XI, 39, § 4°, 150, 11, 153, 111, e 153, § 2°, I;

* Inciso VII com redação dada pela Emenda
Constitucional nO 19, de 4-6-1998.

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do
Vice-Presidente da República e dos Ministros de
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Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39 §
4°,150,11,153,111, e 153, § 2°, I;

* Inciso VIII com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 19, de 04/06/1998.

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo
Presidente da República e apreciar os relatórios so
bre a execução dos planos de governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;

XI - zelar pela preservação de sua competência
legislativa em face da atribuição normativa dos outros
Poderes;

XII- apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;

XIII - escolher dois terços dos membros do Tri
bunal de Contas da União;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo re
ferentes a atividades nucleares;

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;

XVI - autorizar, em terras indígenas, a explora
ção e o aproveitamento de recursos hídricos e a pes
quisa e lavra de riquezas minerais;

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a
dois mil e quinhentos hectares.

TíTULO IV
Da Organização Dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;

111 - de mais da metade das Assembléias legis
lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11- o voto direto, secreto, universal e periódico;
111- a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emen

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Pre
sidente da República poderá adotar medidas provisó
rias, com força de lei, devendo submetê-Ias de imedi
ato ao Congresso Nacional..

* Artigo caput com redação dada pela emenda
constitucional n°32, de 11-9-2001.

§ 1° É vedada a edição de medidas provisórias
sobre matéria:

* § 1° acrescido pela Emenda Constitucional n°
32, 11-9-2001

1- relativa a:
* Inciso I com redação da pela Emenda Consti

tucional n° 32, 11-9-2001

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos,
partidos políticos e direito eleitoral;

* Alínea a com redação da pela Emenda Consti
tucional n°32, 11.09.2001

b) direito penal, processual penal e processual
civil;

* Alínea b com redação da pela Emenda Consti
tucional n°32, 11-9-2001

c) organização do Poder Judiciário e do Ministé
rio Público, a carreira e a garantia de seus membros;

* Alínea c com redação da pela Emenda Consti
tucional n032, 11-9-2001
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d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3°;

* Alínea d com redação da pela Emenda Consti
tucional n° 32, 11-9-2001

li - que vise a detenção ou seqüestro de bens,
de poupança popular ou qualquer outro ativo financei-
ro;

* Inciso 1/ com redação da pela Emenda Consti
tucional n032, 11-9-2001

111 - reservada a lei complementar;
* Inciso 11I com redação da pela Emenda Consti

tucional n032, 11-9-2001
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado

pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou
veto do Presidente da República.

* Inciso IV com redação da pela Emenda Consti
tucional n032, 11-9-2001

§ 2° Medida provisória que implique instituição
ou majoração de impostos, exceto os previstos nos
arts. 153, I, 11, IV, V, e 154, 11, só produzirá efeitos no
exercício financeiro seguinte se houver sido converti
da em lei até o último dia daquele em que foi editada.

* § 2° acrescido pela Emenda Constitucional n°
32, 11-9-2001

§ 3° As medidas provisórias, ressalvado o dis
posto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edi
ção, se não forem convertidas em lei no prazo de ses
senta dias, prorrogável, nos termos do § 7°, uma vez
por igual período, devendo o Congresso Nacional dis
ciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas
delas decorrentes.

* § 3° acrescido pela Emenda Constitucional n°
32, 11-9-2001

§ 4° O prazo a que se refere o § 3° contar-se-á
da publicação da medida provisória, suspendendo-se
durante os períodos de recesso do Congresso Nacio
nal.

* § 4° acrescido pela Emenda Constitucional n°
32,11-9-2001

§ 5° A deliberação de cada uma das Casas do
Congresso Nacional sobre o mérito das medidas pro
visórias dependerá de juízo prévio sobre o atendi
mento de seus pressupostos constitucionais.

* § 5° acrescido pela Emenda Constitucional nO
32,11-9-2001

§ 6° Se a medida provisória não for apreciada
em até quarenta e cinco dias contados de sua publi
cação, entrará em regime de urgência, subseqüente
mente, em cada uma das Casas do Congresso Nacio
nal, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação,

todas as demais deliberações legislativas da Casa
em que estiver tramitando.

* § 6° acrescido pela Emenda Constitucional n°
32, 11-9-2001

§ 7° Prorrogar-se-á uma única vez por igual pe
ríodo a vigência de medida provisória que, no prazo
de sessenta dias, contado de sua publicação, não ti
ver a sua votação encerrada nas duas Casas do Con
gresso Nacional.

* § r acrescido pela Emenda Constitucional n°
32, 11-9-2001

§ 8° As medidas provisórias terão sua votação
iniciada na Câmara dos Deputados.

* § 8° acrescido pela Emenda Constitucional n°
32, 11-9-2001

§ 9° Caberá à comissão mista de Deputados e
Senadores examinar as medidas provisórias e sobre
elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em
sessão separada, pelo plenário de cada uma das Ca
sas do Congresso Nacional.

* § 9° acrescido pela Emenda Constitucional n°
32, 11-9-2001

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão le
gislativa, de medida provisória que tenha sido rejeita
da ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de
prazo.

* § 10 acrescido pela Emenda Constitucional n°
32, 11-9-2001

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se
refere o § 3° até sessenta dias após a rejeição ou per
da de eficácia de medida provisória, as relações jurí
dicas constituídas e decorrentes de atos praticados
durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.

* § 11 acrescido pela Emenda Constitucional n°
32, 11-9-2001

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alte
rando o texto original da medida provisória, esta man
ter-se-á integralmente em vigor até que seja sancio
nado ou vetado o projeto. "(NR)

* § 12 acrescido pela Emenda Constitucional nO
32, 11-9-2001

CAPITULO li'
Do Poder Judiciário

SEÇÃO'
Disposições Gerais

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:



TíTULO VI
Da Tributação E Do Orçamento

CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

I - impostos;

SEÇÃO I
Dos Princípios Gerais

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios poderão instituir os seguintes tribu
tos:

SEÇÃO I
Do Ministério Público

CAPíTULO IV
Das Funções Essenciais A Justiça

Art. 128. O Ministério Público abrange:

1- o Ministério Público da União, que compreen-
de:

a) o Ministério Público Federal;

b) o Ministério Público do Trabalho;

c) o Ministério Público Militar;

d) o Ministério Público do Distrito Federal e Ter
ritórios;

11 - os Ministérios Públicos dos Estados.

§ 1° O Ministério Público da União tem por chefe
o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Pre
sidente da República dentre integrantes da carreira,
maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de
seu nome pela maioria absoluta dos membros do Se
nado Federal, para mandato de dois anos, permitida a
recondução.

§ 2° A destituição do Procurador-Geral da Repú
blica, por iniciativa do Presidente da República, deve
rá ser precedida de autorização da maioria absoluta
do Senado Federal.

§ 3° Os Ministérios Públicos dos Estados e o do
Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice
dentre integrantes da carreira, na forma da lei respec
tiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será
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I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para man-
adquirida após dois anos de exercício, dependendo a dato de dois anos, permitida uma recondução.
perda do cargo, nesse período, de deliberação do tri- § 4° Os Procuradores-Gerais nos Estados e no
bunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais ca- Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos
sos, de sentença judicial transitada em julgado; por deliberação da maioria absoluta do Poder Legisla-

II - inamovibilidade, salvo por motivo de interes- tivo, na forma da lei complementar respectiva.
se público, na forma do art. 93, VIII; § 5° leis complementares da União e dos Esta-

111 - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o dos, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procu-
disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4°, 150, 11, 153, 111, e radores-Gerais, estabelecerão a organização, as atri-
153, § 2°, I. buições e o estatuto de cada Ministério Público, ob-

* Inciso 11I com redação dada pela Emenda servadas, relativamente a seus membros:
Constitucional n° 19, de 4-6-1998. * § 5° com redação dada pela Emenda Constitu-

Parágrafo único. Aos juízes é vedado: cional n° 19, de 4-6-1998.

I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro I - as seguintes garantias:
cargo ou função, salvo uma de magistério; a) vitaliciedade, após dois anos de exercício,

11 - receber, a qualquer título ou pretexto, custas não podendo perder o cargo senão por sentença judi-
ou participação em processo; cial transitada em julgado;

111 - dedicar-se à atividade político-partidária. b) inamovibilidade, salvo por motivo de interes-
.................................................................................... se público, mediante decisão do órgão colegiado

competente do Ministério Público, por voto de dois
terços de seus membros, assegurada ampla defesa,

c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma
do art. 39, § 4°, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X
e XI, 150, 11,153,111,153, § 2°, I;

* Alínea c com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 19, de 4-6-1998.

11 - as seguintes vedações:

a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretex
to, honorários, percentagens ou custas processuais;

b) exercer a advocacia;

c) participar de sociedade comercial, na forma
da lei;

d) exercer, ainda que em disponibilidade, qual
quer outra função pública, salvo uma de magistério;

e) exercer atividade político-partidária, salvo ex
ceções previstas na lei.
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li - taxas, em razão do exercício do poder de po
lícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de servi
ços públicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos a sua disposição;

111 - contribuição de melhoria, decorrente de
obras públicas.

§ 1° Sempre que possível, os impostos terão ca
ráter pessoal e serão graduados segundo a capacida
de econômica do contribuinte, facultado à administra
ção tributária, especialmente para conferir efetividade
a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendi
mentos e as atividades econômicas do contribuinte.

§ 2° As taxas não poderão ter base de cálculo
própria de impostos.

SEÇÃO li
Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asse
guradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Esta
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o esta
beleça;

11 - instituir tratamento desigual entre contribuin
tes que se encontrem em situação equivalente, proibi
da qualquer distinção em razão de ocupação profissi
onal ou função por eles exercida, independentemente
da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou
direitos;

111 - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes
do início da vigência da lei que os houver instituído ou
aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
V - estabelecer limitações ao tráfego de pesso

as ou bens, por meio de tributos interestaduais ou in
termunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela
utilização de vias conservadas pelo Poder Público;

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos ou-
tros;

b) templos de qualquer culto;

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos
políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de edu
cação e de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei;

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado
a sua impressão.

§ 1° A vedação do inciso 111, "b", não se aplica
aos impostos previstos nos artigos 153, I, 11, IV e V, e
154,11.

§ 2° A vedação do inciso VI, a, e extensiva às au
tarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à ren
da e aos serviços, vinculados a suas finalidades es
senciais ou às delas decorrentes.

§ 3° As vedações do inciso VI, "a", e do parágra
fo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e
aos serviços, relacionados com exploração de ativi
dades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a
empreendimentos privados, ou em que haja contra
prestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo
usuário, nem exonera o promitente comprador da
obrigação de pagar imposto relativamente ao bem
imóvel.

§ 4° As vedações expressas no inciso VI, alíne
as b, c, compreendem somente o patrimônio, a renda
e os serviços, relacionados com as finalidades essen
ciais das entidades nelas mencionadas.

§ 5° A lei determinará medidas para que os con
sumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos
que incidam sobre mercadorias e serviços.

§ 6° Qualquer subsídio ou isenção, redução de
base de cálculo, concessão de crédito presumido,
anistia ou remissão, relativas a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei
específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo
do disposto no art. 155, § 2°, XII, "g".

* § 6° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n°3, de 17-3-1993.

§ 7° A lei poderá atribuir a sujeito passivo de
obrigação tributária a condição de responsável pelo
pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato ge
rador deva ocorrer posteriormente, assegurada a
imediata e preferencial restituição da quantia paga,
caso não se realize o fato gerador presumido.

* § 7°acrescentado pela Emenda Constitucional
n°3, de 17-3-1993.

SEÇÃO 111
Dos Impostos da União

Art. 153. Compete à União instituir impostos so-
bre:

I - importação de produtos estrangeiros;



SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito
Federal:

I - o produto da arrecadação do imposto da
União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qual
quer título, por eles, suas autarquias e pelas funda
ções que instituirem e mantiverem;

II - vinte por cento do produto da arrecadação
do imposto que a União instituir no exercício da com
petência que lhe é atribuída pelo art. 154, I.

Art. 158. Pertencem aos Municípios:

I - o produto da arrecadação do imposto da
União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qual
quer titulo, por eles, suas autarquias e pelas funda
ções que instituírem e mantiverem;

11 - cinqüenta por cento do produto da arrecada
ção do imposto da União sobre a propriedade territori
al rural, relativamente aos imóveis neles situados;

111 - cinqüenta por cento do produto da arreca
dação do imposto do Estado sobre a propriedade de
veículos automotores licenciados em seus territórios;

IV - vinte e cinco por cento do produto da arre
cadação do imposto do Estado sobre operações rela
tivas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunici
pal e de comunicação.

Parágrafo único. As parcelas de receita perten
centes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, se
rão creditadas conforme os seguintes critérios:

I - três quartos, no mínimo, da proporção do va
lor adicionado nas operações relativas à circulação
de mercadorias e nas prestações de serviços, realiza
das em seus territórios;

" - até um quarto, de acordo com o que dispu
ser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.

Art. 159. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos so
bre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados, quarenta e sete por cento
na seguinte forma:
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11- exportação, para o exterior, de produtos na- sua competência tributária, os quais serão suprimi-
cionais ou nacionalizados; dos, gradativamente, cessadas as causas de sua cri-

111 - renda e proventos de qualquer natureza; ação.
IV - produtos industrializados; .
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou

relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei com

plementar.
§ 1° É facultado ao Poder Executivo, atendidas

as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar
as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I,
li, IV e V.

§ 2° O imposto previsto no inciso 111:
I - será informado pelos critérios da generalida

de, da universalidade e da progressividade, na forma
da lei;

II - (Revogado pela Emenda Constitucional nO
20, de 15-12-1998).

§ 3° O imposto previsto no inciso IV:
I - será seletivo, em função da essencialidade

do produto;
11 - será não-cumulativo, compensando-se o

que for devido em cada operação com o montante co
brado nas anteriores;

111 - não incidirá sobre produtos industrializados
destinados ao exterior.

§ 4° O imposto previsto no inciso VI terá suas
alíquotas fixadas de forma a desestimular a manuten
ção de propriedades improdutivas e não incidirá so
bre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando
as explore, só ou com sua família, o proprietário que
não possua outro imóvel.

§ 5° O ouro, quando definido em lei como ativo
financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusi
vamente à incidência do imposto de que trata o inciso
V do caput deste artigo, devido na operação de ori
gem; a alíquota mínima será de um por cento, asse
gurada a transferência do montante da arrecadação
nos seguintes termos:

I - trinta por cento para o Estado, o Distrito Fe
deral ou o Território, conforme a origem;

11 - setenta por cento para o Município de ori
gem.

Art. 154. A União poderá instituir:
I - mediante lei complementar, impostos não

previstos no artigo anterior, desde que sejam não-cu
mulativos e não tenham fato gerador ou base de cál
culo próprios dos discriminados nesta Constituição;

" - na iminência ou no caso de guerra externa,
impostos extraordinários, compreendidos ou não em
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a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento I - do empregador, da empresa e da entidade a
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
Federal; a) a folha de salários e demais rendimentos do

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pes-
a0 Fundo de Participação dos Municípios; soa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo

) • t I' - empregatício'c tres por cen o, para ap Icaçao em programas ' .
de financiamento ao setor produtivo das Regiões Nor- b) a receita ou o faturamento;
te, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas institui- c) o lucro;
ções financeiras de caráter regional, de acordo com * Inciso I com redação dada pela Emenda Cons-
os planos regionais de desenvolvimento, ficando as- titucional n°20, de 15-12-1998.
segurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos 11 - do trabalhador e dos demais segurados da
recursos destinados à Região, na forma que a lei es- previdência social, não incidindo contribuição sobre
tabelecer; aposentadoria e pensão concedidas pelo regime ge-

11 - do produto da arrecadação do imposto sobre ral de previdência social de que trata o art. 201 ;

produtos industrializados, dez por cento aos Estados * inciso 11 com redação dada pela Emenda
e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das Constitucional n020, de 15-12-1998.
respectivas exportações de produtos industrializa- 111 - sobre a receita de concursos de prognósti-
dos. coso

§ 1° Para efeito de cálculo da entrega a ser efe
tuada de acordo com o previsto no inciso I, exclu
ir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda
e proventos de qualquer natureza pertencente aos
Estatlos, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos ter
mos do disposto nos art. 157, I, e 158, I.

§ 2° A nenhuma unidade federada poderá ser
destinada parcela superior a vinte por cento do mon
tante a que se refere o inciso 11, devendo o eventual
excedente ser distribuído entre os demais participan
tes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha
nele estabelecido.

§ 3° Os Estados entregarão aos respectivos Mu
nicípios vinte e cinco por cento dos recursos que re
ceberem nos termos do inciso 11, observados os crité
rios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e 11.

TiTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO 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 ter
mos da lei, mediante recursos provenientes dos orça
mentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

§ 1°As receitas dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios destinadas à seguridade social
constarão dos respectivos orçamentos, não integran
do o orçamento da União.

§ 2° A proposta de orçamento da seguridade so
cial será elaborada de forma integrada pelos órgãos
responsáveis pela saúde, previdência social e assis
tência social, tendo em vista as metas e prioridades
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, as
segurada a cada área a gestão de seus recursos.

§ 3° A pessoa jurídica em débito com o sistema
da seguridade social, como estabelecido em lei, não
poderá contratar com o Poder Público nem dele rece
ber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

§ 4° A lei poderá instituir outras fontes destina
das a garantir a manutenção ou expansão da seguri
dade social, obedecido o disposto no art. 154, I.

§ 5° Nenhum benefício ou serviço da segurida
de social poderá ser criado, majorado ou estendido
sem a correspondente fonte de custeio total.

§ 6° As contribuições sociais de que trata este
artigo só poderão ser exigidas após decorridos no
venta dias da data da publicação da lei que as houver
instituído ou modificado, não se lhes aplicando o dis
posto no art. 150, 111, b.

§ 7° São isentas de contribuição para a seguri
dade social as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em
lei.

§ 8° O produtor, o parceiro, o meeiro e o arren
datário rurais e o pescador artesanal, bem como os
respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades
em regime de economia familiar, sem empregados



CAPITULO 111
Da Educação, Da Cultura E Do Desporto

SEÇÃO I
Da Educação

*inciso 11 acrescido pela Emenda Constitucional
n°29, de 13-9-2000.

111 - no caso dos Municípios e do Distrito Fede
ral, o produto da arrecadação dos impostos a que se
refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts.
158 e 159, inciso I, alínea b e § 30.

* Inciso If/ acrescido pela Emenda Constitucio
nal n°29, de 13-9-2000.

§ 30 Lei complementar, que será reavaliada pelo
menos a cada cinco anos, estabelecerá:

* § 30 acrescido pela Emenda constitucional no
29, de 13-9-2000.

I - os percentuais de que trata o § 20
;

* Inciso I acrescido pela Emenda constitucional
n" 29, de 13-9-2000.

11- os critérios de rateio dos recursos da União
vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Dis
trito Federal e aos Municípios, e dos Estados destina
dos a seus respectivos Municípios, objetivando a pro
gressiva redução das disparidades regionais;

* Inciso 11 acrescido pela Emenda Constitucional
n°29, de 13-9-2000.

111 - as normas de fiscalização, avaliação e con
trole das despesas com saúde nas esferas federal,
estadual, distrital e municipal;

* Inciso 111 acrescido pela Emenda Constitucio
nal n°29, de 13-9-2000.

IV - as normas de cálculo do montante a ser
aplicado pela União.

* inciso IV acrescido pela Emenda Constitucio
nal nO 29, de 13-9-2000.

SEÇÃO 11
Da Saúde

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo
com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em
cada esfera de governo;

11 - atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços as
sistenciais;

111 - participação da comunidade.
§ 1°- O sistema único de saúde será financiado,

nos termos do art. 195, com recursos do orçamento
da seguridade social, da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

* Primitivo § único renumerado pela Emenda
Constitucional n 0 29, de 13-9-2000.

§ 20 A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios aplicarão, anualmente, em ações e servi
ços públicos de saúde recursos mínimos derivados
da aplicação de percentuais calculados sobre:
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permanentes, contribuirão para a seguridade social * § 2 0 acrescido pela Emenda Constitucional nO
mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resul- 29, de 13-9-2000.
tado da comercialização da produção e farão jus aos I - no caso da União, na forma definida nos ter-
beneficios nos termos da lei. mos da lei complementar prevista no § 30;

* § 8 0 com redação dada pela Emenda Constitu- * inciso I acrescido pela Emenda Constitucional
cional n 0 20, de 15-12-1998. n 0 29, de 13-9-2000.

§ 90 As contribuições sociais previstas no inciso 11 - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o
I deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cál- produto da arrecadação dos impostos a que se refere
culo diferenciadas, em razão da atividade econômica o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e
ou da utilização intensiva de mão-de-obra. 159, inciso I, alínea a, e inciso 11, deduzidas as parce-

* § 9 0 acrescido pela Emenda Constitucional n° las que forem transferidas aos respectivos Municípi-
20, de 15-12-1998. os;

§ 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 Dis
trito Federal e os Municípios, e dos Estados para os
Municípios, observada a respectiva contrapartida de
recursos.

* § 10 acrescido pela Emenda Constitucional nO
20, de 15-12-1998.

§ 11. E vedada a concessão de remissão ou
anistia das contribuições sociais de que tratam os in
cisos I, a, e 11 deste artigo, para débitos em montante
superior ao fixado em lei complementar.

* § 11 acrescido pela Emenda Constitucional n°
20, de 15-12-1998.
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Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da
receita resultante de impostos, compreendida a pro
veniente de transferências, na manutenção e desen
volvimento do ensino.

§ 1° A parcela da arrecadação de impostos
transferida pela União aos Estados, ao Distrito Fede
ral e aos Municípios, ou pelos Estados aos respecti
vos Municípios, não é considerada, para efeito do cál
culo previsto neste artigo, receita do governo que a
transferir.

§ 2° Para efeito do cumprimento do disposto no
caput deste artigo, serão considerados os sistemas
de ensino federal, estadual e municipal e os recursos
aplicados na forma do art. 213.

§ 3° A distribuição dos recursos públicos asse
gurará prioridade ao atendimento das necessidades
do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional
de educação.

§ 4° Os programas suplementares de alimenta
ção e assistência à saúde previstos no art. 208, VII,
serão financiados com recursos provenientes de con
tribuições sociais e outros recursos orçamentários.

§ 5° O ensino fundamental público terá como
fonte adicional de financiamento a contribuição social
do salário-educação, recolhida pelas empresas, na
forma da lei.

*§ 5° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 14, de 12-9-1996.

TíTULO IX
Das Disposições Constitucionais Gerais

Art 239. A arrecadação decorrente das contribu
ições para o Programa de Integração Social, criado
pela lei Complementar n° 7, de 7 de setembro de
1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público, criado pela lei Complementar nO
8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da pro
mulgação desta Constituição, a financiar, nos termos
que a lei dispuser, o programa do seguro desemprego
e o abono de que trata o § 3° deste artigo.

§ 1° Dos recursos mencionados no caput deste
artigo, pelo menos quarenta por cento serão destina
dos a financiar programas de desenvolvimento eco
nômico, através do Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social, com critérios de remune
ração que lhes preservem o valor.

§ 2° 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 pre
vistas nas leis especificas, com exceção da retirada
por motivo de casamento, ficando vedada a distribui
ção da arrecadação de que trata o caput deste artigo,
para depósito nas contas individuais dos participan
tes.

§ 3° Aos empregados que percebam de empre
gadores que contribuem para o Programa de Integra
ção Social ou para o Programa de Formação do Patri
mônio 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.

§ 4° O financiamento do seguro-desemprego re
ceberá uma contribuição adicional da empresa cujo
índice de rotatividade da força de trabalho superar o
índice médio da rotatividade do setor, na forma esta
belecida por lei.

Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art.
195 as atuais contribuições compulsórias dos empre
gadores sobre a folha de salários, destinadas às enti
dades privadas de serviço social e de formação pro
fissional vinculadas ao sistema sindical.

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS

Art. 74. A União poderá instituir contribuição pro
visória sobre movimentação ou transmissão de valo
res e de créditos e direitos de natureza financeira.

*Artigo, caput acrescido pela Emenda Constitu
cional nO 12, de 15-8-1996.

§ 1° A alíquota da contribuição de que trata este
artigo não excederá a vinte e cinco centésimos por
cento, facultado ao Poder Executivo reduzi-Ia ou res
tabelecê-Ia, total ou parcialmente, nas condições e li
mites fixados em lei.

*§ 1° acrescido pela Emenda constitucional nO
12, de 15-8-1996.

§ 2° A contribuição de que trata este artigo não
se aplica o disposto nos artigos 153, § 5°, e 154, I, da
Constituição.

*§ 2° acrescido pela Emenda Constitucional nO
12, de 15-8-1996.
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§ 3° O produto da arrecadação da contribuição
de que trata este artigo será destinado integralmente
ao Fundo Nacional de Saúde, para financiamento das
ações e serviços de saúde.

*§ 3° acrescido pela Emenda Constitucional n°
12, de 15-8-1996.

§ 4° A contribuição de que trata este artigo terá
sua exigibilidade subordinada ao disposto no art. 195,
§ 6°, da Constituição, e não poderá ser cobrada por
prazo superior a dois anos.

*§ 4° acrescido pela Emenda Constitucional n°
12, de 15-8-1996.

Art. 75. É prorrogada, por trinta e seis meses, a
cobrança da contribuição provisória sobre movimenta
ção ou transmissão de valores e de créditos e direitos
de natureza financeira de que trata o art. 74, inst~uída

pela Lei nO 9.311, de 24 de outubro de 1996, modifica
da pela Lei n° 9.539, de 12 de dezembro de 1997, cuja
vigência é também prorrogada por idêntico prazo.

*Artigo, caput acrescido pela Emenda Constitu
cional nO 21, de 18-3-1999.

§ 1° Observado o disposto no § 6° do art. 195 da
Constituição Federal, a alíquota da contribuição será
de trinta e oito centésimos por cento, nos primeiros
doze meses, e de trinta centésimos, nos meses sub
seqüentes, facultado ao Poder Executivo reduzi-Ia to
tal ou parcialmente, nos limites aqui definidos.

*§ 1° acrescido pela Emenda Constitucional n°
21, de 18-3-1999.

§ 2° O resultado do aumento da arrecadação,
decorrente da alteração da alíquota, nos exercícios fi
nanceiros de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao
custeio da previdência social.

*§ 2° acrescido pela Emenda Constitucional n°
21, de 18-3-1999.

§ 3° É a União autorizada a emitir títulos da divi
da pública interna, cujos recursos serão destinados
ao custeio da saúde e da previdência social, em mon
tante equivalente ao produto da arrecadação da con
tribuição, prevista e não realizada em 1999.

*§ 3° acrescido pela Emenda Constitucional n°
21, de 18-3-1999.

Art. 80. Compõem o Fundo de Combate e Erra
dicação da Pobreza:

I - a parcela do produto da arrecadação corres
pondente a um adicional de o~o centésimos por cento,
aplicável de 18 de junho de 2000 a 17 de junho de 2002,
na alíquota da contribuição social de que trata o art. 75
do Ato das Disposições Const~ucionais Transitórias;

11 - a parcela do produto da arrecadação corres
pondente a um adicional de cinco pontos percentuais
na alíquota do imposto sobre Produtos Industrializa
dos - IPI, ou do imposto que vier a substituí-lo, inci
dente sobre produtos supérfluos e aplicável até a ex
tinção do Fundo;

111 - o produto da arrecadação do imposto de
que trata o art. 153, inciso VII, da Constituição;

IV - dotações orçamentárias;
V - doações, de qualquer natureza, de pessoas

físicas ou jurídicas do País ou do exterior;
VI - outras receitas, a serem definidas na regu

lamentação do referido Fundo.
§ 1° Aos recursos integrantes do Fundo de que

trata este artigo não se aplica o disposto nos arts. 159
e 167, inciso IV, da Constituição, assim como qual
quer desvinculação de recursos orçamentários.

§ 2° A arrecadação decorrente do disposto no
inciso I deste artigo, no período compreendido entre
18 de junho de 2000 e o início da vigência da lei com
plementar a que se refere o art. 79, será integralmen
te repassada ao Fundo, preservado o seu valor real,
em títulos públicos federais, progressivamente resga
táveis após 18 de junho de 2002, na forma da lei.

*Artigo acrescido pela Emenda Constitucional
n031, de 14-12-2000.

Art. 82. Os Estados, o Distrito Federal e os Muni
cípios devem instituir Fundos de Combate à Pobreza,
com os recursos de que trata este artigo e outros que
vierem a destinar, devendo os referidos Fundos ser
geridos por entidades que contem com a participação
da sociedade civil.

§ 1° Para o financiamento dos Fundos Estadua
is e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois
pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Cir
culação de Mercadorias e Serviços - ICMS, ou do im
posto que vier a substituilo, sobre os produtos e servi
ços supérfluos, não se aplicando, sobre este adicio
nai, o disposto no art. 158, inciso IV, da Constituição.

§ 2° Para o financiamento dos Fundos Municipais,
poderá ser criado adicional de até meio ponto percentu
al na alíquota do Imposto sobre Serviços ou do imposto
que vier a.substituHo, sobre serviços supérfluos.

*Artigo acrescido pela Emenda Constitucional
n031, de 14-12-2000.

Art. 83. Lei federal definirá os produtos e servi
ços supérfluos a que se referem os arts. 80, inciso 11, e
82, §§ 1° e 2°.

* Artigo acrescido pela Emenda constitucional
n031, de 14-12-2000.

·Vide Emenda Constitucional n° 34, de 13 de
dezembro de 2001.



c) organização do Poder Judiciário e do Minis
tério Público, a carreira e a garantia de seus mem
bros;

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3°;

11 - que vise a detenção ou seqüestro de bens,
de poupança popular ou qualquer outro ativo finan
ceiro;

Art. 1° Os arts. 48, 57, 61,62,64, 66, 84, 88 e
246 da Constituição Federal passam a vigorar com
as seguintes alterações:

"Art. 48 .
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EMENDA CONSTITUCIONAL a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos,
N° 32, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001 partidos políticos e direito eleitoral;

Altera Dispositivos dos Arts. 48, 57, b) direito penal, processual penal e processual
61, 62, 64, 66, 84, 88 e 246 da Constitui- civil;
ção Federal, e dá outras providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen
da ao texto constitucional;

x - criação, transformação e extinção de car
gos, empregos e funções públicas, observado o que
estabelece o art. 84, VI, b;

XI - criação e extinção de Ministérios e órgãos
da administração pública;

...................................................................(NR)
"Art. 57 ..

§ ]O Na sessão legislativa extraordinária, o
Congresso Nacional somente deliberará sobre a
matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hi
pótese do § 8°, vedado o pagamento de parcela in
denizatória em valor superior ao subsídio mensal.

§ 8° Havendo medidas provisórias em vigor na
data de convocação extraordinária do Congresso
Nacional, serão elas automaticamente incluídas na
pauta da convocação." (NR)

"Art.61 ..
§ 21° ..

111 - reservada a lei complementar;

IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado
pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou
veto do Presidente da República.

§ 2° Medida provisória que implique instituição
ou majoração de impostos, exceto os previstos nos
arts. 153, I, 11, IV, V, e 154, 11, só produzirá efeitos
no exercício financeiro seguinte se houver sido con
vertida em lei até o último dia daquele em que foi
editada. § 3° As medidas provisórias, ressalvado o
disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a
edição, se não forem convertidas em lei no prazo de
sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7°, uma
vez por igual período, devendo o Congresso Nacio
nal disciplinar, por decreto legislativo, as relações ju
rídicas delas decorrentes.

§ 4° O prazo a que se refere o § 3° contar-se-á
da publicação da medida provisória, suspendendo-se
durante os períodos de recesso do Congresso Nacio
nal.

11 - ..

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública, observado o disposto no art.
84, VI;

..................................................................(NR)

"Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o
Presidente da República poderá adotar medidas pro
visórias, com força de lei, devendo submetê-Ias de
imediato ao Congresso Nacional.

§ 1° É vedada a edição de medidas provisórias
sobre matéria:

I - relativa a:

§ 5° A deliberação de cada uma das Casas do
Congresso Nacional sobre o mérito das medidas
provisórias dependerá de juízo prévio sobre o aten
dimento de seus pressupostos constitucionais.

§ 6° Se a medida provisória não for apreciada
em até quarenta e cinco dias contados de sua publi
cação, entrará em regime de urgência, subseqüen
temente, em cada uma das Casas do Congresso
Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a
votação, todas as demais deliberações legislativas
da Casa em que estiver tramitando.

§ 7° Prorrogar-se-á urna única vez por igual
período a vigência de medida provisória que, no
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"Art. 246. É vedada a adoção de medida provi
sória na regulamentação de artigo da Constituição
cuja redação tenha sido alterada por meio de emen
da promulgada entre 1° de janeiro de 1995 até a
promulgação desta emenda, inclusive."(NR)

Art. 2° As medidas provisórias editadas em
data anterior à da publicação desta emenda continu
am em vigor até que medida provisória ulterior as
revogue explicitamente ou até deliberação definitiva
do Congresso Nacional.

Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 11 de setembro de 2001

Mesa da Câmara dos Deputados

Deputado Aécio Neves, Presidente - Deputa
do Efraim Morais, 1° Vice-Presidente - Deputado
Barbosa Neto, 2° Vice-Presidente - Deputado Nilton
Capixaba, 2° Secretário - Deputado Paulo Rocha,
3° Secretário - Deputado Ciro Nogueira, 4° Secretá
rio

§ 8° As medidas provisórias terão sua votação
iniciada na Câmara dos Deputados.

§ 9° Caberá à comissão mista de Deputados e
Senadores examinar as medidas provisórias e sobre
elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em
sessão separada, pelo plenário de cada uma das
Casas do Congresso Nacional.

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão
legislativa, de medida provisória que tenha sido reje
itada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso
de prazo.

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que
se refere o § 3° até sessenta dias após a rejeição ou
perda de eficácia de medida provisória, as relações
jurídicas constituídas e decorrentes de atos pratica
dos durante sua vigência conservar-se-ão por ela
regidas.

prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, b) extinção de funções ou cargos públicos,
não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas quando vagos;
do Congresso Nacional. - ---- "(NR)

"Art. 88. A lei disporá sobre a criação e extinção
de Ministérios e órgãos da administração pública.
"(NR)

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão al
terando o texto original da medida provisória, esta
manter-se-á integralmente em vigor até que seja
sancionado ou vetado o projeto. "(NR)

"Art.64 .

§ 2° Se, no caso do § 1°, a Câmara dos Deputa
dos e o Senado Federal não se manifestarem sobre a
proposição, cada qual sucessivamente, em até qua
renta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais
deliberações legislativas da respectiva Casa, com ex
ceção das que tenham prazo constitucional determi
nado, até que se ultime a votação.

.................................................................. "(NR)
"Art.66 ..

§ 6° Esgotado sem deliberação o prazo esta
belecido no § 4° o veto será colocado na ordem do
dia da sessão imediata, sobrestadas as demais pro
posições, até sua votação final.

.................................................................. (NR)
"Art. 84 ..

VI - dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administra

ção federal, quando não implicar aumento de despe
sa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

Mesa do Senado Federal

Senador Edison Lobão, Presidente, Interino 
Senador Antonio Carlos Valadares, 2° Vice-Presi
dente - Senador Carlos Wilson, 1° Secretário - Se
nador Antero Paes de Barros, 2° Secretário - Sena
dor Ronaldo Cunha Lima, 3° Secretário - Senador
Mozarildo Cavalcanti, 4° Secretário

EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 34, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2001

Dá nova redação à Alínea c do inci
so XVI do art. 37 da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen
da ao texto constitucional:

Art. 1° A alínea c do inciso XVI do art. 37 da
Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 37 ..
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XVI- .

c) a de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais de saúde, com profissões regulamenta
das; (NR)

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de dezembro de 2001.
Mesa da Câmara dos Deputados

Deputado Aécio Neves, Presidente - Deputa
do Barbosa Neto, 2° Vice-Presidente - Deputado
Nilton Capixaba, 2° Secretário - Deputado Paulo
Rocha, ~ Secretário.

Mesa do Senado Federal

Senador Ramez Tebet, Presidente - Senador
Edison Lobão, 1° Vice-Presidente - Senador Anto
nio Carlos Valadares, 2° Vice-Presidente - Senador
Carlos Wilson, 1° Secretário - Senador Antero Paes
de Barros, 2° Secretário - Senador Ronaldo Cunha
Lima, ~ Secretário - Senador Mozarildo Cavalcanti,
4° Secretário

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUiÇÃO
~ 475, DE 2001
(Do Sr. Dr. Hélio)

Dá nova redação ao inciso XXIX do
art. 7° da Constituição Federal, estabele
cendo prazo prescricional de 10 anos
para reivindicação dos direitos trabalhis
tas.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Artigo único. O inciso XXIX do art. 7° da Cons
tituição Federal passa a viger com a seguinte reda
ção:

"Art. 7° ..
XXIX - ação, quanto aos créditos re

sultantes das relações de trabalho, com pra
zo prescricional de dez anos para os traba
lhadores urbanos e rurais, até o limite de
dois anos após a extinção do contrato de
trabalho".

Justificação

A atual redação do inciso XXIX do art. ]O da
Constituição Federal contempla o prazo prescricional
de cinco anos para que o trabalhador, tanto urbano
quanto rural, possa reivindicar direitos oriundos da re
lação de trabalho.

Entendemos que esse prazo é por demais exí
guo, razão pela qual deve ser estendido para 10 (dez)
anos. É do conhecimento de todos que, durante a vi
gência da relação de trabalho, o trabalhador, quando
tem algum direito trabalhista violado, não o pleiteia de
plano, com receio de perder o seu emprego.

Assim, muitas injustiças são cometidas e o tra
balhador, quando busca seus direitos perante a Justi
ça do Trabalho, geralmente na condição de desem
pregado, vê-se obrigado a pleitear, tão-somente, o úl
timo qüinqüênio, tendo, ainda, de observar o biênio
após a extinção do contrato de trabalho como mais
um limite. São dois prazos prescricionais a serem
obedecidos.

A Emenda Constitucional n° 28, de 2000, unifi
cou os prazos prescricionais para trabalhadores urba
nos e rurais. Antes, estes poderiam pleitear seus dire
itos até o limite de dois anos após a extinção do con
trato de trabalho, não importando o período trabalha
do, já para aqueles as regras permaneceram inaltera
das.

É plenamente justificável a ampliação do prazo
prescricional de direitos trabalhistas, por se tratar de
justiça social. Não estamos propondo que se possa
pleitear direitos por todo e qualquer período trabalha
do e quando bem se entenda, mas, somente, por uma
década e até o limite de dois anos, findo o contrato de
trabalho.

Dessa forma, fica preservada a segurança das
relações jurídicas firmadas entre capital e trabalho, ao
mesmo tempo em que se faz justiça com a classe tra
balhadora, que pode pleitear seus direitos trabalhis
tas, pelo menos, por uma década, observado o Iim~e

de até dois anos após o término do vínculo emprega
tício.

Convém destacar que os créditos trabalhistas,
inequivocamente, têm natureza alimentar, não sendo
razoável permitir-se que prescrevam no exíguo perío
do de cinco anos.

Esperamos contar com o necessário apoio de
nossos ilustres Pares na aprovação desta proposição,
que permitirá um melhor equacionamento do prazo
de prescrição de direitos trabalhistas.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2001. _
Dr. Hélio, Deputado Federal PDT/SP
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26 CLOVIS IlGENFRITZ PT RS
27 CLOVIS VOLPI PV SP
28 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
29 CORIOLANO SAlES PMDB BA
30 DIVALDO SURUAGY PST AL
31 DJALMAPAES PSB PE
32 DOMICIANO CABRAl PSDB PB
33 DR. ANTONIO CRUZ PMDB MS
34 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
35 DR. HÉLIO POT SP
36 EDINHO BEZ PMDB SC
37 EDIR OLIVEIRA PTB RS
38 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
39 EDUARDO CAMPOS PSB PE
40 ELIAS MURA0 PSDB MG
41 ELlSEU MOURA PPB MA
42 EMERSON KAPAZ PPS SP
43 ENIOBACCI POT RS
44 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
45 ESTHER GROSSI PT RS
46 EUJÁCIO SIMOES PL BA
47 EULER RIBEIRO PFL PNl
48 EUNíCIO OLIVEIRA PMDB CE
49 EURlpEDES MIRANDA POT RO
50 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
51 EXPEDITO JÚNIOR PSDB RO
52 EZIDIO PINHEIRO PSB RS
53 FERNANDO CORUJA POT SC
54 FERNANDO DINIZ PMDB MG
55 FERNANDO GABE1RA PT RJ
56 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
57 FERNANDO ZUPPO PSDC SP
58 FEU ROSA PSDB ES
59 FIORAVANTE PT RS
60 FRANCISCO GARCIA PFL AM
61 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR
62 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
63 GERMANO RIGonO PMDB RS
64 GIOVANNI QUEIROZ POT PA
65 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG
66 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
67 HAROLDO BEZERRA PSDB PA
(;8 HAROLDO LIMA PCdoB BA
69 HELENILDO RIBEIRO PSDB AL
70 IARA BERNARDI PT SP
71 IBER~ FERREIRA PTB RN
72 IÉDIDROSA PFL RJ
73 ILDEFONÇO CORDEIRO PSDB AC
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74 INALDO LEITÃO PSDB PB
75 IRIS SIMÓES PTS PR
76 IVANPAlxAo PPS SE
77 JAIME MARTINS PFL MG
78 JAIR MENEGUELlI PT SP
79 JAQUES WAGNER PT BA
80 JOÃO GRANDÃO PT MS
81 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
82 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
83 JOÃO SAMPAIO PDT RJ
84 JONIVAL LUCAS JUNIOR PMDB BA
85 JORGEBITIAR PT RJ
86 JORGE PINHEIRO PMDB DF
87 JOSÉ ALEKSANDRO PSL AC
88 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB MA
89 JOSÉ CARLOS ELIAS PTB ES
90 JOSÉ GENOíNO PT SP
91 JOSÉ PIMENTEL PT CE
92 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO PDT SP
93 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
94 JUQUINHA PL GO
95 KINCAS MATIOS PSB SP
96 LAíRE ROSADO PMDB RN
97 LAURA CARNEIRO PFL RJ
98 LÉO ALCÂNTARA PSDB CE
99 UNO ROSSI PSDB MT
100 LÚCIA VÂNIA PSDB GO
101 LUCIANO CASTRO PFL RR
102 LUCIANO ZICA PT SP
103 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
104 LUISINHO PPB RJ
105 LUIZ ALBERTO PT BA
106 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
107 LUIZ BITIENCOURT PMDB GO
108 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ
109 LUIZ SÉRGIO PT RJ
110 MANOEL VITÓRIO PT MS
111 MARCELO BARBIERI PMDB SP
112 MARCELO TEIXEIRA PMDB CE
113 MÁRCIO BITIAR PPS AC
114 MÁRCIO MATOS PTB PR
115 MARCOS AFONSO PT AC
116 MARCOS CINTRA PFL SP
117 MARCOS LIMA PMOB MG
118 MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL MG
119 MAURILlO FERREIRA LIMA PMDB PE
120 MAURO LOPES PMOB MG
121 MEDEIROS PL SP
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122 MOACIR MICHELETIO
123 MURILO DOMINGOS
124 NELO ROOOLFO
125 NELSON MEURER
126 NEUTON LIMA
127 NILSON MOURÃO
128 NILTON CAPIXABA
129 NORBERTO TEIXEIRA
130 OllMPIO PIRES •

131 OLIVEIRA FILHO
132 ORLANDO DESCONSI
133 ORLANDO FANTAZZINI
134 OSMÂNIO PEREIRA
135 OSVALDO BIOLCHI
136 PADRE ROQUE
137 PAULO BALTAZAR
138 PAULO KOBAYASHI
139 PAULO PAIM
140 PAULO ROCHA
141 PEDRO CHAVES
142 PEDRO NOVAIS
143 PHILEMON RODRIGUES
144 PIMENTEL GOMES
145 PINHEIRO LANDIM
146 POMPEO DE MATTOS
147 RAIMUNDO SANTOS
148 REGIS CAVALCANTE
149 REINALDO GRIPP
150 RICARDO BERZOINI
151 ROBÉRIO ARAÚJO
152 ROBERTO PESSOA
153 ROMEU QUEIROZ
154 RUBENS BUENO
155 RUBENS FURLAN
156 SALOMÃO CRUZ
157 SALVADOR ZIMBALDI
158 SANTOS FILHO
159 SAULO COELHO
160 SAULO PEDROSA
161 SEBASTIÃO MADEIRA
162 SÉRGIO MIRANDA
163 SEVERINO CAVALCANTI
164 TELMA DE SOUZA
165 VALDECI PAIVA
166 VALDEMAR COSTA NETO
167 VIRGíLIO GUIMARÃES
168 VIVALDO BARBOSA
169 WAGNER SAlUSTIANQ

PMDB
PTB
PMDB
PPB
PFL
PT
PTB
PMDB
PDT
PL
PT
PT
PSDB
PMDB
PT
PSB
PSDB
PT
PT
PMD8
PMDB
PL
PPS
PMDB
PDT
PL
PPS
PL
PT
PL
PFl
PTB
PPS
PPS
PFL
PSOB
PFL
PSDB
PSOB
PSOB
PCdoB
PPB
PT
PSL
PL
PT
POT
PPB

PR
MT
SP
PR
SP
AC
RO
GO
MG
PR
RS
SP
MG
RS
PR
RJ
SP
RS
PA
GO
MA
MG
CE
CE
RS
PA
AL
RJ
SP
RR
CE
MG
PR
SP
RR
SP
PR
MG
BA
MA
MG
PE
SP
RJ
SP
MG
RJ
SP
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170 WALFRIDO MARES GUIA PTB MG
171 WANDERLEY MARTINS PSB RJ
172 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
173 YEDA CRUSIUS PSDB RS
174 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO
175 ZULAIÊ COBRA PSDB SP

Assinaturas que Não Conferem
1 ALEX CANZIANI PSDS PR

2 JURANDIL JUAREZ PMDB AP

3 LAVOISIER MAIA PFL RN

4 WILSON BRAGA PFL PB

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 ALMERINDA DE CARVALHO PPB RJ

2 DARCI COELHO PFL TO

Assinaturas Repetidas
1 ALCESTE ALMEIDA PL RR

2 ANTONIO JORGE PTB TO

3 CONFÚCIO MOURA PMDB RO

4 CORIOLANO SALES PMDB BA

5 DJALMAPAES PSB PE

6 FERNANDO CORUJA PDT SC

7 FERNANDO CORUJA POT SC

8 FERNANDO ZUPPO PSDC SP

9 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR

10 INALDO LEITÁO PSDS PB

11 JUaUINHA PL GO

12 LAIRE ROSADO PMDB RN

13 UNO ROSSI PSDB MT
14 LUCIANO ZICA PT SP

15 LUIZ BITIENCOURT PMDB GO

16 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ

17 MARCOS AFONSO PT AC

18 OSMÂNIO PEREIRA PSDB MG

19 PADRE ROQUE PT PR

20 PAULO ROCHA PT PA

21 PEDRO CHAVES PMDB GO

22 PINHEIRO LANDIM PMDB CE

23 REGIS CAVALCANTE PPS AL

24 VALOECI PAIVA PSL RJ



Ofício na 260/2001

Fevereiro de 2002 mARIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS Sábado 23 02491

SEÇÃO DE REGISTRO E CONTROLE lei complementar, que preverá indenização compen-
E DE ANÁLISE DE PROPOSiÇÕES satória, dentre outros direitos;

11 - seguro-desemprego, em caso de desem
prego involuntário;

Brasília, 21 de dezembro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

Senhor Secretário-Geral,

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta
de Emenda à Constituição do Sr. Deputado Dr. Hé
lio e Outros, que dá nova redação ao inciso XXIX do
art. ]O da Constituição Federal, estabelecendo prazo
prescricional de 10 anos para reivindicação dos dire
itos trabalhistas", contém número suficiente de sig
natários, constando a referida proposição de:

175 assinaturas confirmadas;

4 assinaturas não confirmadas;

2 deputados licenciados;

24 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, Cláudio Neves C. de Souza,

Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil

TíTULO 11
Dos Direitos E Garantias Fundamentais

CAPíTULO II
Dos Direitos Sociais

Art. 70 São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem á melhoria de
sua condição social:

I - relação de emprego protegida contra des
pedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes
das relações de trabalho, com prazo prescricional
de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rura
is, até o limite de dois anos após a extinção do con
trato de trabalho;

* Inciso XXIX com redação dada pela Emenda
Constitucional na 28, de 25/05/2000.

a) (Revogada pela Emenda Constitucional na
28, de 25-5-2000).

b) (Revogada pela Emenda Constitucional na
28, de 25-5-2000).

XXX - proibição de diferença de salários, de
exercício de funções e de critério de admissão por
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

XXXI - proibição de qualquer discriminação no
tocante a salário e critérios de admissão do traba
lhador portador de deficiência;

XXXII - proibição de distinção entre trabalho
manual, técnico e intelectual ou entre os profissiona
is respectivos;

TíTULO IV
Da Organização Dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;

111 - de mais da metade das Assembléias le
gislativas das Unidades da Federação, manifestan-
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"Art 57 .

§ 4° Cada uma das Casas reunir-se-á em ses
sões preparatórias, a partir de 1° de janeiro, no pri
meiro ano da legislatura, que coincidirá com o início
do mandato do Presidente da República, para a
posse de seus membros e eleição das respectivas
Mesas, para mandato de dois anos, vedada a re
condução para o mesmo cargo na eleição imediata
mente subsequente."

Art. 3° Fica acrescido ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias o seguinte art. 76:

"Art. 76. As coincidências previstas no § 1° do
art. 27 e no § 4° do art. 57 somente terão vigência
após as eleições de 2000 e 2002."

maioria relativa de sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remu
neração, perda de mandato, licença, impedimentos
e incorporação às Forças Armadas."

Art. 2° O § 4° do art. 57 da Constituição Fede
ral passa a vigorar com a seguinte redação:

do-se, cada urna delas, pela
seus membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de de
fesa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos,
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos,
três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

1- a forma federativa de Estado;

11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;

111 - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5° A matéria constante de proposta de emen
da reje~ada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

Justificação

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N" 4n, DE 2001

(Do Sr Wellington Dias e outros)

Altera a posse dos Legislativos es
tadual e federal para a mesma data da
posse do Executivo do mesmo nível de
governo.

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

As Mesas da Câmara dos Deputados e do se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° O § 1° do art. 27 da Constituição Fede
ral passa a vigorar com a seguinte redação:

A presente proposta de emenda à Constituição
tem como objetivo transferir a posse dos Legislati
vos estadual e federal para a mesma data da posse
do Executivo do mesmo nível de governo.

A utilidade prática desta medida é óbvia, pois
possibilitará aos Governadores recém-eleitos inicia
rem suas administrações com o respaldo que uma
assembléia legislativa oriunda do mesmo pleito, ou
seja, que reflita a mesma vontade eleitoral que os
elegeu. Governar com assembléias em meio de
mandato geralmente impossibilita o início das admi
nistrações, pois faz com que a vontade eleitoral tri
unfante na escolha do Governador empaque com
posicionamento eleitoral já ultrapassado, existente
na composição das assembléias legislativas.

Assim sendo, espero contar com a colabora
ções de meus pares na aprovação da presente
PEC, cujo escopo único é facilitar a administração
do país.

"Art. 27 .

§ 1° Será de quatro anos o mandato dos Depu
tados Estaduais, cujo início coincidirá com o manda
to do Governador e Vice-Governador de Estado,
aplicando-se-Ihes as regras da Constituição sobre

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001. 
Wellington Dias, Deputado Federal - PT/PI - Ri
cardo Berzoini, Deputado Federal - PT/SP - José
Pimentel, Deputado Federal - PT/CE.
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Assinaturas Confirmadas
1 ADÃO PREITO
2 AGNALDO MUNIZ
3 AGNELO QUEIROZ
4 AIRTON DIPP
5 ALBÉRICO FILHO
6 ALBERTO FRAGA
7 ALCEU COLLARES
8 ALOIZIO MERCADANTE
9 ANGELA GUADAGNIN
10 ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS
11 ANTONIO FEIJÃO
12 ANTÔNIO JORGE
13 ASDRUBAL BENTES
14 ÁTILA LIRA
15 AUGUSTO NARDES
16 AVENZOAR ARRUDA
17 BABÁ
18 CANDINHO MATIOS
19 CARLlTO MERSS
20 CARLOS DUNGA
21 CELCITA PINHEIRO
22 CHICO DA PRINCESA
23 CHICO SARDELLI
24 CLEMENTINO COELHO
25 CLOVIS ILGENFRITZ
26 CONFÚCIO MOURA

27 CORIOLANO SALES
28 CORNÉLlO RIBEIRO
29 CUSTÓDIO MATTOS
30 DAMIÃO FELlCIANO
31 DE VELASCO
32 DJALMA PAES
33 DR ANTONIO CRUZ
34 DR BENEDITO DIAS

PT
PPS
PCdoB
PDl
PMDB
PMDB
PDT
PT
PT
PFL
PSDB
PTB
PMDB
PSDB
PPB
PT
PT
PSDB
PT
PTB
PFL
PSDB
PFL
PPS
PT
PMDB

PMDB
PL
PSOB
PMDB
PSL
PSB
PMDB
PPB

RS
RO
DF
RS
MA
DF
RS
SP
SP
SC
AP
TO
PA
PI
RS
PB
PA
RJ
se
PB
MT
PR
SP
PE
RS
RO

BA
RJ
MG
PB
SP
PE
MS
AP



02494 Sábado 23 OIARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

35 DR. HELIO PDT SP
36 DR. ROSINHA PT PR

37 DUllIO PISANESCHI PTB SP
38 EBERSIl.VA PST RJ
39 EDINHO BEZ PMDB SC
40 EDIR OLIVEIRA PTB RS

41 EDUARDO CAMPOS PSB PE

42 ELlSEUMOURA PPB MA

43 ENIVAl.DO RIBEIRO PPB PB

44 EUl.ER RIBEIRO PFL AM

45 EURípEDES MIRANDA PDT RO

46 EVANDRO MILHOMEN PSB AP

47 EXPEDITO JÚNIOR PSDB RO

48 FÉLIX MENDONÇA PTB BA

49 FERNANDO DlNIZ PMDB MG

50 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ

51 FIORAVANTE PT RS

52 FRANCISCO GARCIA PFL AM

53 GIOVANNI QUEIROZ POT PA

54 GIVALDO CARIMBA0 PSB AL

55 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

56 GUSTAVO FRUET PMDB PR

57 HELENILDO RIBEIRO PSDB AL

58 HENRIQUE FONTANA PT RS

59 IARA BERNARDI PT SP

60 lÉOIOROSA PFL RJ

61 ILDEFONÇO CORDEIRO PSOB AC

62 IRISSIMOES PTB PR

63 IVAN PAIXÃO PPS SE

64 IVAN10 GUERRA PFL PR

65 JAIME MARTINS PFL MG

66 JAIR BOLSONARO PPB RJ

67 JAIR MENEGUELLI PT SP

68 JAQUES WAGNER PT BA

69 JOÃO COSER PT ES

70 JOÃO GRANDÃO PT MS

71 JOÃO HENRIQUE PMOB PI

72 JOÃO HERRMANN NETO PPS SP

73 JOÃO MAGNO PT MG

74 JOÃO PAULO PT SP

75 JOÃO SAMPAIO PDT RJ

76 JORGEBITIAR PT RJ

77 JOSÉ DE ABREU PTN SP

78 JOSÉ DIRCEU PT SP

79 JOSÉ GENOíNO PT SP

80 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PSDB PE

81 JOSÉ PIMENTEL PT CE

82 JOSUÉ BENGTSON PTB PA

83 JUQUINHA PL GO

84 KINCAS MATIOS PSB SP

85 LAURA CARNEIRO PFL RJ

86 LAVOISIER MAIA PFL RN

87 L1NCOLN PORTELA PSL MG

88 LUCI CHOINACKI PT SC

89 LUCIANO BIVAR PSL PE
90 LUCIANO CASTRO PFL RR

91 LUCIANO ZICA PT SP

92 LUIS BARBOSA PFL RR

93 LUISINHO PPB RJ

94 LUIZ ALBERTO PT BA
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95 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP

96 LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT SP

97 LUIZ PIAUHYUNO PSDa PE

98 LUIZ SÉRGIO PT RJ

99 MANOEL VITÓRIO PT MS

100 MARCIO BITTAR PPS AC

101 MÁRCIO MATOS PTS PR

102 MARCOS AFONSO PT AC

103 MARCOS ROLlM PT RS

104 MARIA DO CARMO lARA PT MG

105 MAURIUO FERREIRA UMA PMDB PE

106 MAURO BENEVIDES PMDB CE
107 MEDEIROS PL SP

108 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS

109 MILTON TEMER PT RJ

110 MORONI TORGAN PFL CE
111 MURILO DOMINGOS PTB MT

112 NEIVA MOREIRA PDT MA

113 NELSON MARQUEZELLI PTS SP

114 NELSON MEURER PPB PR

115 NELSON PELLEGRINO PT BA

116 NElSONTRAO PTS MS

117 NILMÁRIO MIRANDA PT MG

118 NILSON MOURÃO PT AC

119 NILTON CAPIXABA PTB RO

120 NORBERTO TEIXEIRA PMDS GO

121 OUMPIO PIRES PDT MG

122 OLIVEIRA FILHO PL PR

123 ORLANDO DESCONSI PT RS
124 ORLANDO FANTAZZINI PT SP
125 OSMÂNIO PEREIRA PSDB MG
126 OSMARSERRAGLlO PMDB PR
127 PADRE ROQUE PT PR
128 PAULO BALTAZAR PSB RJ
129 PAULO JOSÉ GOUVt=A PL RS
130 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
131 PAULO PAIM PT RS
132 PAULO ROCHA PT PA
133 PEDRO CELSO PT DF
134 PEDRO CHAVES PMDB GO
135 PEDRO NOVAIS PMDB MA

136 PHILEMON RODRIGUES PL MG
137 POMPEO DE MAnOS PDT RS
138 PROFESSOR lUlZINHO PT SP
139 REGIS CAVALCANTE PPS AL
140 RENATO VIANNA PMDB SC
141 RICARDO BERZOINI PT SP
142 ROBERTO ARGENTA PHS RS
143 ROBERTO BALESTRA PPB GO
144 ROBERTO PESSOA PFL CE
145 RONALDO VASCONCELLOS PL MG
146 RUBENS BUENO PPS PR



02496 Sábado 23 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

147 RUBENS FURLAN
148 SALOMÃO CRUZ

149 SAULO COELHO
150 SAULO PEDROSA

151 SERAF\M VENZON
152 SÉRGIO NOVAIS
153 SÉRGIO REIS
154 SILAS BRASILEIRO
155 SILVIO TORRES
156 TÂNIA SOARES

157 TElMA DE SOUZA
158 TILDEN SANTIAGO

159 URSIC\NO aUEIROZ
160 VAlDECI PAIVA

161 VALDEMAR COSTA NETO

162 VANESSA GRAZZIOTIN

163 VILMAR ROCHA
164 VIRGíLIO GUIMARÃES

165 VIVALDO BARBOSA
166 WALTER PINHEIRO
167 WANDERLEY MARTINS

168 WELUNGTON DIAS

169 WILSON BRAGA
170 WOLNEY aUEIROZ

171 ZÉ GOMES DA ROCHA
172 ZENALOO COUTINHO

PPS
PFL

PSOB
PSDB
POT
PSB
PTB

PMDB
PSOB
PCdoS
PT
PT

PFl
PSL
PL
pedoS
PFL

PT
POT
PT

PSB
PT
PFL
PDT

PMOB
PSDS

SP
RR

MG
BA

se
CE
SE
MG
SP
SE
SP
MG
BA
RJ

SP
AM
GO
MG
RJ
BA
RJ
PI
PB
PE

GO
PA

Assinaturas que Não Conferem
1 FERNANDO CORUJA POT se
2 MARCELO TEIXEIRA PMOB CE

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 ALBERTO MOURÃO
2 ANTÔNIO JOSÉ MOlA
3 JOSÉ MACHADO
4 MARIA ABADIA
5 VALDECr OLIVEIRA

PMDB
PMDB
PT
PSOB
PT

SP
CE
SP
DF
RS
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Assinaturas Repetidas
1 BABÁ PT PA
2 BABÁ PT PA
3 CANDINHO MAnos PSDS RJ
4 CORNÉLlO RIBEIRO PL RJ
5 DE VELASCO PSL SP
6 DJALMA PAES PSB PE
7 DR. HÉLIO PDT SP
8 EBER SILVA PST RJ
9 EDIR OLIVEIRA PTB RS

10 FERNANDO CORUJA PDT SC
11 FIORAVANTE PT RS
12 FRANCISCO GARCIA PFL AM
13 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
14 IÉDIO ROSA PFL RJ
15 IÉDIO ROSA PFL RJ
16 ILDEFONÇO CORDEIRO PSOB AC
17 JAQUES WAGNER PT BA
18 JOÃO COSER PT ES
19 JOÃO COSER PT ES
20 JOÃO MAGNO PT MG
21 JOSÉ DIRCEU PT SP
22 JOSÉ PIMENTEL PT CE
23 JOSÉ PIMENTEL PT CE
24 JOSÉ PIMENTEL PT CE
25 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
26 L1NCOLN PORTELA PSL MG
27 LUCIANO ZICA PT SP
28 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
29 MARCOS ROllM PT RS
30 MARIA 00 CARMO LARA PT MG
31 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
32 MILTON TEMER PT RJ
33 MILTON TEMER PT RJ
34 MURllO DOMINGOS PTB MT
35 NELSON MEURER PPB PR
36 NELSON PELLEGRINO PT BA
37 PAULO ROCHA PT PA
38 PEDRO NOVAIS PMDB MA
39 PEDRO NOVAIS PMDB MA
40 PROFESSOR LUIZINHO PT SP
41 RUBENS FURLAN PPS SP
42 SALOMÃO CRUZ PFl RR
43 ZENAlDO COUTINHO PSOB PA

Sábado 23 02497
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Ofício n° 262 / 2001

Brasília, 26 de dezembro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAlVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA
Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Wellington
Dias e outros, que "Altera a posse dos legislativos,
estadual e federal para a mesma data da posse do
Executivo do mesmo nível de governo", contém nú
mero suficiente de signatários, constando a referida
proposição de:

172 assinaturas confirmadas;
2 assinaturas não confirmadas;
5 deputados licenciados;

43 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, Cláudia Neves C de Souza,

Chefe

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO 111
Da Organização Do Estado

CAPíTULO 111
Dos Estados Federados

Art. 27. O número de Deputados à Assembléia
legislativa corresponderá ao triplo da representação
do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o nú
mero de trinta e seis, será acrescido de tantos quan
tos forem os Deputados Federais acima de doze.

§ 1° Será de quatro anos o mandato dos Depu
tados Estaduais, aplicando-se-Ihes as regras desta
Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade,
imunidades, remuneração, perda de mandato, licen
ça, impedimentos e incorporação às Forças Arma
das.

§ 2° O subsídio dos Deputados Estaduais será
fixado por lei de iniciativa da Assembléia legislativa,
na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento da
quele estabelecido, em espécie, para os Deputados

Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4°,
57, § r, 150, 11, 153,111, e 153, § 2°, I.

* § 2° com redação dada pela Emenda Constitu
cionaI nO 19, de 4-6-19981

§ 3° Compete às Assembléias legislativas dis
por sobre seu regimento interno, policia e serviços
administrativos de sua secretaria, e prover os respec
tivos cargos.

§ 4° A lei disporá sobre a iniciativa popular no
processo legislativo estadual.

TíTULO IV
Da Organização Dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VI
Das Reuniões

Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anu
almente, na Capital Federal, de 15 de fevereiro a 30
de junho e de 1° de agosto a 15 de dezembro.

§ \0 As reuniões marcadas para essas datas se
rão transferidas para o primeiro dia útil subseqüente,
quando recairem em sábados, domingos ou feriados.

§ 2° A sessão legislativa não será interrompida
sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orça
mentárias.

§ 3° Além de outros casos previstos nesta Cons
tituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Fede
ral reunir-se-ão em sessão conjunta para:

1- inaugurar a sessão legislativa;
11- elaborar o regimento comum e regular a cria

ção de serviços comuns às duas Casas;
111 - receber o compromisso do Presidente e do

Vice-Presidente da República;
IV - conhecer do veto e sobre ele deliberar.
§ 4° Cada uma das Casas reunir-se-á em ses

sões preparatórias, a partir de 1° de fevereiro, no pri
meiro ano da legislatura, para a posse de seus mem
bros e eleição das respectivas Mesas, para mandato
de dois anos, vedada a recondução para o mesmo
cargo na eleição imediatamente subseqüente.

§ 5° A Mesa do Congresso Nacional será presi
dida pelo Presidente do Senado Federal, e os demais
cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocu
pantes de cargos equivalentes na Câmara dos Depu
tados e no Senado Federal.

§ 6° A convocação extraordinária do Congresso
Nacional far-se-á:
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1- pelo Presidente do Senado Federal, em caso
de decretação de estado de defesa ou de intervenção
federal, de pedido de autorização para a decretação
de estado de sítio e para o compromisso e a posse do
Presidente e do Vice-Presidente da República;

11 - pelo Presidente da República, pelos Presi
dentes da Câmara dos Deputados e do Senado Fede
ral, ou a requerimento da maioria dos membros de
ambas as Casas, em caso de urgência ou interesse
público relevante.

§ 7° Na sessão legislativa extraordinária, o Con
gresso Nacional somente deliberará sobre a matéria
para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do
valor do § 8°, vedado o pagamento de parcela indeni
zatória em valor superior ao do subsidio mensal.

* § 7° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 32, de 11-9-2001.

§ 8° Havendo medidas provisórias em vigor na
data de convocação extraordinária do Congresso Na
cional, serão elas automaticamente incluídas na pau
ta da convocação.

* 8° acrescido pela Emenda Constitucional n°
32, de 11-9-2001.

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;

111 - de mais da metade das Assembléias Legis
lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

J - a forma federativa de Estado,

11- o voto direto, secreto, universal e periódico;
111- a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emen

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS

Art. 1° O Presidente da República, o Presidente
do Supremo Tribunal Federal e os membros do Con
gresso Nacional prestarão o compromisso de manter,
defender e cumprir a Constituição, no ato e na data de
sua promulgação.

Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo ou des
pesa, no período de 2000 a 2003, vinte por cento da
arrecadação de impostos e contribuições sociais da
União, já instituídos ou que vierem a ser criados no re
ferido período, seus adicionais e respectivos acrésci
mos legais.

* Artigo. caput com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 27 de 21-3-2000.

§ 1° O disposto no caput deste artigo não redu
zirá a base de cálculo das transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios na forma dos arts. 153, §
5°; 157, I; 158, I e 11; e 159, I, a e b, e 11, da Constitui
ção, bem como a base de cálculo das aplicações em
programas de financiamento ao setor produtivo das
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste a que se re
fere o art. 159, I, c, da Constituição.

* § 1° acrescido pela Emenda Constitucional n°
27, de 21-3-2000.

§ 2° Excetua-se da desvinculação de que trata o
caput deste artigo a arrecadação da contribuição so
cial do salário-educação a que se refere o, art. 212, §
5°, da Constituição.

* § 2° acrescido pela Emenda Constitucional n°
27 de 21-3-2000.

Art. 77. Até o exercício financeiro de 2004, os re
cursos mínimos aplicados nas ações e serviços públi
cos de saúde serão equivalentes:

I - no caso da União:

a} no ano 2000, o montante empenhado em
ações e serviços públicos de saúde no exercício fi-
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nanceiro de 1999 acrescido de, no mínimo, cinco por
cento;

b) do ano 2001 ao ano 2004, o valor apurado no
ano anterior, corrigido pela variação nominal do Pro
duto Interno Bruto - PIB;

11 - no caso dos Estados e do Distrito Federal,
doze por cento do produto da arrecadação dos impos
tos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que
tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso 11,
deduzidas as parcelas que forem transferidas aos
respectivos Municípios; e

111 - no caso dos Municípios e do Distrito Fede
ral, quinze por cento do produto da arrecadação dos
impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de
que tratam os arts. 158 e 159, inciso 1, alínea b e § 3°.

* Artigo caput e incisos acrescidos pela Emen
da Constitucional n° 29, de 13-9-2000.

§ 1° Os Estados, o Distrito Federal e os Municí
pios que apliquem percentuais inferiores aos fixados
nos incisos 11 e 111 deverão elevá-los gradualmente,
até o exercício financeiro de 2004, reduzida a dijeren
ça à razão de, pelo menos, um quinto por ano, sendo
que, a partir de 2000, a aplicação será de pelo menos
sete por cento.

* § 1°acrescido pela Emenda Constitucional n°
29, de 13-9-2000.

§ 2° Dos recursos da União apurados nos ter
mos deste artigo, quinze por cento, no mínimo, serão
aplicados nos Municípios, segundo o critério popula
cional, em ações e serviços básicos de saúde, na for
ma da lei.

* § 2° acrescido pela Emenda Constitucional n°
29, de 13-9-2000.

§ 3° Os recursos dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municípios destinados às ações e serviços
públicos de saúde e os transferidos pela União para a
mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo
de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por
Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art.
74 da Constituição Federal.

* § 3° acrescido pela Emenda Constitucional nO
29, de 13-9-2000.

§ 4° Na ausência da lei complementar a que se
refere o art. 198, § 3° a partir do exercício financeiro
de 2005, aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distri
to Federal e aos Municípios o disposto neste artigo.

* 4° acrescido pela Emenda Constitucional n°
29, de 13-9-2000.

Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei
como de pequeno valor, os de natureza alimentícia,
os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias e suas complementa
ções e os que já tiverem os seus respectivos recursos
liberados ou depositados em juízo, os precatórios
pendentes na data de promulgação desta Emenda 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 crédi
tos.

*Artigo, caput, acrescido pela Emenda Consti
tucional n030, de 13-9-2000.

§ 1° É permitida a decomposição de parcelas, a
critério do credor.

* § 1° acrescido pela Emenda Constitucional n°
30 de 13-9-2000.

§ 2° As prestações anuais a que se refere o ca
put deste artigo terão, se não liquidadas até o final do
exercício a que se referem, poder liberatório do paga
mento de tributos da entidade devedora.

* § 2° acrescido pela Emenda Constitucional n°
30, de 13-9-2000.

§ 3° O prazo referido no caput deste artigo fica
reduzido para dois anos, nos casos de precatórios ju
diciais originários de desapropriação de imóvel resi
dencial do credor, desde que comprovadamente úni
co à época da imissão na posse.

* § 3° acrescido pela Emenda Constitucional n°
30, de 13-9-2000.

§ 4° O Presidente do Tribunal competente deve
rá, vencido o prazo ou em caso de omissão no orça
mento, ou preterição ao direito de precedência, a re
querimento do credor, requisitar ou determinar o se
qüestro de recursos financeiros da entidade executa
da, suficientes à satisfação da prestação.

* § 4° acrescido pela Emenda Constitucional nO
30, de 13-9-2000.

Art. 79. E instituído, para vigorar até o ano de
2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo
de Combate a Erradicação da Pobreza, a ser regula
do por lei complementar com o objetivo de viabilizar a
todos os brasileiros acesso em níveis dignos de sub
sistência, cujos recursos serão aplicados em ações
suplementares de nutrição, habitação, educação, sa
úde, reforço de renda familiar e outros programas de
relevante interesse social voltados para melhoria da
qualidade de vida

Parágrafo único. O Fundo previsto neste artigo
terá Conselho Consultivo e de Acompanhamento que
conte com a participação de representantes da socie
dade civil, nos termos da lei.
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* Artigo acrescido pela Emenda Constitucional
n° 31, de 14-12-2000.

Art. 8° Compõem o Fundo de Combate e Erradi
cação da Pobreza:

I - a parcela do produto da arrecadação corres
pondente a um adicional de oito centésimos por cen
to, aplicável de 18 de junho de 2000 a 17 de junho de
2002, na alíquota da contribuição social de que trata o
art. 75 do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias;

11 - a parcela do produto da arrecadação corres
pondente a um adicional de cinco pontos percentuais
na alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos - IPI, ou do imposto que vier a substitui-lo, inci
dente sobre produtos supérfluos e aplicável até a ex
tinção do Fundo;

111 - o produto da arrecadação do imposto de
que trata o art. 153, inciso VII, da Constituição;

IV - dotações orçamentárias;
V - doações, de qualquer natureza, de pessoas

físicas ou jurídicas do País ou do exterior;
VI- outras receitas, a serem definidas na regu

lamentação do referido Fundo.
§ 1° Aos recursos integrantes do Fundo de que

trata este artigo não se aplica o disposto nos arts. 159
e 167, inciso IV, da Constituição, assim como qual
quer desvinculação de recursos orçamentários.

§ 2° A arrecadação decorrente do disposto no
inciso I deste artigo, no período compreendido entre
18 de junho de 2000 e o início da vigência da lei com
plementar a que se refere o art. 79, será integralmen
te repassada ao Fundo, preservado o seu valor real,
em títulos públicos federais, progressivamente resga
táveis após 18 de junho de 2002, na forma da lei.

* Artigo acrescido pela Emenda Constitucional
n° 31, de 14-12-2000.

Art. 81. É instuído Fundo constituído pelos re
cursos recebidos pela União em decorrência da de
sestatização de sociedades de economia mista ou
empresas públicas por ela controladas, direta ou indi
retamente, quando a operação envolver a alienação
do respectivo controle acionário a pessoa ou entidade
não integrante da Administração Pública, ou de parti
cipação societária remanescente após a alienação,
cujos rendimentos, gerados a partir de 18 de junho de
2002, reverterão ao Fundo de Combate e Erradica
ção da Pobreza.

§ 1° Caso o montante anual previsto nos rendi
mentos transferidos ao Fundo de Combate e Erradi
cação da Pobreza, na forma deste artigo, não alcance
o valor de quatro bilhões de reais, far-se-á comple-

mentação na forma do art. 80, inciso IV, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 2° Sem prejuízo do disposto no § 1°, o Poder
Executivo poderá destinar ao Fundo a que se refere
este artigo outras receitas decorrentes da alienação
de bens da União.

§ 3° A constituição do Fundo a que se refere o
caput, a transferência de recursos ao Fundo de Com
bate e Erradicação da Pobreza e as demais disposi
ções referentes ao § 1°deste artigo serão disciplina
das em lei, não se aplicando o disposto no art. 165, §
90, inciso 11, da Constituição.

* Artigo acrescido pela Emenda Constitucional
n° 31, de 14-12-2000.

Art. 82. Os Estados, o Distrito Federal e os Muni
cípios devem instituir Fundos de Combate à Pobreza,
com os recursos de que trata este artigo e outros que
vierem a destinar, devendo os referidos Fundos ser
geridos por entidades que contem com a participação
da sociedade civil.

§ 1°Para o financiamento dos Fundos Estadua
is e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois
pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Cir
culação de Mercadorias e Serviços -ICMS, ou do im
posto que vier a substitui-lo, sobre os produtos e ser
viços supérfluos, não se aplicando, sobre este adicio
nai, o disposto no art. 158, inciso IV, da Constituição.

§ 2° Para o financiamento dos Fundos Municipa
is, poderá ser criado adicional de até meio ponto per
centual na alíquota do Imposto sobre Serviços ou do
imposto que vier a substituí-lo, sobre serviços supér
fluos.

* Artigo acrescido pela Emenda Constitucional
n° 31, de 14-12-2000.

Art. 83. Lei federal definirá os produtos e servi
ços supérfluos a que se referem os arts. 80, inciso 11, e
82, §§ 1° e 2°.

* Artigo acrescido pela Emenda Constitucional
n031, de 14-12-2000.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 478, DE 2001

(Da Sra. Maria Lúcia e outros)

Altera os arts 49 e 84 da Constitui
ção Federal, a respeito da apreciação e
celebração de Tratados Internacionais.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
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Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 10 Ao inciso I do art. 49 da Constituição Fe
deral, in fine acrescente-se expressão nos seguintes
termos:

"Art.49 .

I - resolver definitivamente sobre trata-
dos, gravados ao patrimônio nacional, ou
que representem risco à soberania nacional;"

Art. 20 Ao inciso VIII do art. 84 da Constituição
Federal in fine acrescente-se expressão nos se
guintes termos:

"Art. 84 .
VIII - celebrar tratados, convenções e

atos internacionais, sujeitos a referendo do
Congresso Nacional, ou mediante diretrizes
prévias do mesmo, quando se tratar de alie
nação provisória de bens dopatrimônio naci
onal ou risco de adoção de valores culturais
e sociais diferenciados dos nacionais.

Sala das sessões, 19 de dezembro de 2001 .

Justificação

Todas as vezes que vem à pauta da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, um trata
do que não seja apenas de relações culturais temos
um engarrafamento a pauta. As vezes mesmo es
tes, quando avançam no intercâmbio tecnológico de
áreas sensíveis encontram grande dificuldade para
sua aprovação.

No plenário, com freqüência tratados com a
OMC, OMS e OMT tem servido como instrumento
de obstrução. O Governo às vezes precisa regulari
zar a situação desses tratados para fazer novas ne
gociações no exterior e, sabendo disso a oposição
usa a oportunidade para obstrução.

Na verdade, por trás dessas dificuldades está o
fato de que a forma de elaborar e emitir os atos inter
nacionais não foi, na Constituição, tratada com um
consenso ou ao menos com a suficiente coalizão de
forças políticas capazes de aceitá-Ia com mais tran
qüilidade. Ajustes que têm sido fe~os tão constante
mente na Constituição de 1988 demonstram que á
exceção dos seus princípios fundamentais, toda ela
sofre dessa insuficiência de apoio político ou de in
consistência entre muitas de suas provisões.

Os tratados do Mercosul, por exemplo, pene
traram fundo na vida nacional, pretendem integra-

ção de valores nacionais com os valores de outras
nações ainda que amiga e alteraram formas de rela
cionamento e interação entre grupos de interesse.
Tudo isso tem sido feito sem que o Congresso faça
mais que eventualmente debater o assunto em uma
mera representação de uma Comissão supranacio
nal, a CPCM. Sequer essa tem qualquer poder deci
sório no cenário do Mercosul, em que órgãos do
Executivo estão encarregados de praticamente to
das as decisões, implementação, julgamento e ava
liação.

Esses problemas tendem a crescer porque a
globalização em tomado um ritmo que antes era
desconhecida. Está atingindo nações de cultura e
valores sociais muito diferenciados dos nosso. A in
tensificação de relações internacionais, inclusive
com tendências à integração, como no caso do Mer
cosul, demonstra que muito do que era legislado a
nível nacional está agora sendo regulamentado por
tratados se atos derivados dos mesmos.

Não podemos aceitar que esta regulamenta
ção fuja das prerrogativas do Congresso, até mes
mo porque logo estarão surgindo foros internaciona
is, regionais e globais que precisam interagir com a
representação legitimamente eleita e não com a Bu
rocracia do Executivo. Impossível continuarmos à
margem das negociações de nível global ou regio
nal. Enquanto, não temos um Parlamento do Merco
sul, ajustes que permitam que os atos internacionais
passem mais profundamente no Congresso são in
dispensáveis à nossa Constituição.

Na Europa, dado que existe já um Parlamento
Europeu, observa-se que mesmos os países onde
ainda há um déficit democrático há instâncias de inte
ração entre ele e o Legislativo Nacional. Ente nós de
senvolveu-se a cultura de que ao Congresso cabe
apenas homologar, ou referendar os atos do Executi
vo na área internacional. Se foi assim no passado não
pode continuar sendo. Esses tratados, protocolos e
atos estão, de fato, substituindo o que se torna, uma
legislação ampla e cada vez mais profunda. Está ocu
pando o espaço do que seriam normas da integração
regional e global, sem nossa percepção dos efeitos,
tanto positivos quanto negativos, em nível nacional.

Nossa proposta é a de que se integre ao Con
gresso a apreciação prévia e não apenas avaliativa
ex-post do processo de integração de nossos valo
res, inclusive nossa legislação ao processo de globa
lização a que estamos submetidos e sobre o qual já
não resta opção.

Esta a nossa Justificativa.
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40 DUILlO PISANESCHI PTB SP
41 EBERSILVA PST RJ
42 EolR OLIVEIRA PTB RS
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45 EDUARDO CAMPOS PSB PE

46 ELCIONE BARBAlHO PMDB PA

47 EUASMURAD PSDa MG

46 EULER MORAIS PMDB GO

49 EURICO MIRANDA PPB RJ

50 EUR[PEDES MIRANDA PoT RO

51 FÉLIX MENDONÇA PTB BA

52 FERNANDO DINIZ PMDB MG
53 FRANCISCO GARCIA PFL AM

54 GERALDO MAGELA PT DF

55 GERSON PERES PPB PA

56 GILBERTO KASSAB . PFl SP

57 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL

56 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

59 GUSTAVO FRUET PMQB PR

60 HAROLDO BEZERRA PSOB PA

61 HAROLDO LIMA PCdaB BA

62 HERCULANO ANGHINETTl PPB MG

63 IARA BERNARDI PT SP

64 IEDlOROSA PFL RJ

65 ILDEFONÇO CORDEIRO PSOB AC

66 INÁCIO ARRUOA PCdoB CE

67 INALDO LEITÃO PSDB PB

68 ITAMAR SERPA PSDB RJ

69 lVANIO GUERRA PFL PR

70 JAIME MARTINS PFL MG

71 JAIR BOLSONARO PPB RJ

72 JOÃO CALDAS PL AL

73 JOÃDCOLAÇO PSDB PE

74 JOÃO COSER PT ES

75 JOÃO EDUARDO DADO por SP

76 JOÃO HENRIQUE PMOB PI

n JOÃOLEÂO PPB BA

78 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
79 JOÃO PIZZOLATTI PPB SC

80 JOEL DE HOLLANDA PFL PE
81 JORGE KHOURY PFL BA

82 JORGE PINHEIRO PMDB DF

83 JOSÉ CARLOS FONSECA JR PFL ES

64 JOSÉ DE ABREU PTN SP
85 JOSÉ íNDIO PMDB SP

86 JOSÉ UNHARES PPB CE
87 JOSÉ LOURENÇO PMDB BA
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88 JOSI: MILlTÃO PTB MG
89 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PSDB PE
90 JOS~ PRIANTE PMDB PA
91 JOSÉ THOMAZ NONO PFL AL
92 JOVAIR ARANTES PSOB GO
93 JULIO SEMEGHINI PSOB SP
94 KINCAS MATIOS PSB SP
95 LAIRE ROSADO PM08 RN
96 LAVOISIER MAIA PFL RN
97 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
98 LUIZ BITIENCOURT PMOB GO
99 LUIZ DANTAS PTS AL

100 LUIZA ERUNDINA PSB SP
101 MARCELO BARBIERI PMDB SP
102 MARCELO CASTRO PMDB PI
103 MARclO MATOS PT8 PR
104 MARCONDES GADELHA PFL P8
105 MARCOS DE JESUS PL PE
106 MARCOS LIMA PMD6 MG
107 MARCOS ROUM PT RS
108 MARCUS VICENTE PPB ES
109 MARIA LÚCIA PMDB MG
110 MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL MG
111 MAURIUO FERREIRA UMA PMDB PE
112 MAURO LOPES PMDB MG
113 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
114 MILTON BARBOSA PFL BA
115 MILTON MONTI PMDB SP
116 MIRIAM REID PSB RJ
117 MUSSA DEMES PFL PI
11B NAIR XAVIER LOBO PMDB GO
119 NELSON MEURER PPB PR
120 NELSON OTOCH PSD8 CE
121 NELSON PROENÇA PPS RS
122 NELSON TRAO PTB MS

123 OD(UO BAlBINOTTI PSDB PR
124 OSCAR ANDRADE PL RO
125 OSMÂNIO PER.EIRA PSDB MG
126 OSMAR SERRAGUQ PMDB PR
127 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
128 OSVALDO REIS PMDB TO
129 PAUDERNEY AVEUNQ PFL AM
130 PAULO BRAGA PFL BA
131 PAULO JOSÉ GQW~A PL RS
132 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
133 PAULO MAGAlHÃES PFL BA
134 PAULO ROCHA PT PA
135 PEDRO CANEDO PSDB GO
136 PEDRO CHAVES PMDB GO
137 PEDRO CORRtA PPB PE

138 PEDRO EUGI::NIO PT PE
139 PEDRO NOVAIS PMDB MA
140 PHILEMON RODRIGUES PL MG
141 RAFAEL GUERRA PSDB MG
142 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
143 RAIMUNDO SANTOS PL PA
144 REGIS CAVAlCANTE PPS AL
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145 RENATO VIANNA PMDB SC

146 RICARDO IZAR PTB SP

147 RICARTE DE FREITAS PSOS MT

148 ROBERTO JEFFERSON PTB RJ

149 ROBERTO PESSOA PFL CE

150 RODRIGO MAIA PFl RJ

151 ROMMEL FEIJÓ psoa CE

152 RONALDO CAIADO PFL GO

153 RONALDO SANTOS PSDB RJ

154 ROSE DE FREITAS PSOB ES

155 RUBEM MEDINA PFl RJ

156 SALATIEL CARVALHO PMDB PE

157 SARAIVA FELIPE PMOB MG

158 SAULO COELHO PSDB MG

159 SAULO PEDROSA PSDB BA

160 SEBASTIÃO MADEIRA PSDS MA

161 SERAFIM VENZON POT SC

162 SÉRGIO BARCELLOS PFl AP

163 SÉRGIO REIS PTS SE

164 SIMÃO SESSIM PPB RJ

165 SOCORRO GOMES PCdoS PA

166 TELMO KIRST PPB RS

167 URSICINO QUEIROZ PFl BA

168 VALDECI PAIVA PSl RJ

169 VANESSA GRAZZIOTIN PCdoS AM

170 WELlNTON FAGUNDES PL MT

171 WELLlNGTON DIAS PT PI

172 WERNER WANDERER PFL PR

173 WOLNEY QUEIROZ PDT PE

174 XICO GRAZIANO PSDB SP

175 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO

176 ZEZÉ PERRElLA PFL MG

Assinaturas que Não Conferem
1 EZIDIO PINHEIRO PSB RS

2 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR

3 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG

4 JOSÉ CHAVES PMOB PE

5 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ

6 MARCELO TEIXEIRA PMDB CE

7 NELSON MARCHEZAN PSDB RS

8 PAULO PAIM PT RS

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 ALMERINDA DE CARVALHO PPB RJ
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Assinaturas Repetidas
1 ALCEU COLLARES PDT RS
2 ALMERINDA DE CARVALHO PPB RJ
3 ÁTILA LIRA PSDB PI
4 CHICO DA PRINCESA PSOB PR

5 DARClslO PERONOI PMDB RS
6 EZIOIO PINHEIRO PSB RS
7 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL.
8 ILOEFONÇO CORDEIRO PSDB AC

9 IVANIO GUERRA PFL PR
10 JOÃO CALDAS PL AL
11 JOEL DE HOLLANDA PFL PE
12 JOSÉ UNHARES PPB CE
13 LUIZ BITIENCOURT PMDB GO
14 LUIZ BITIENCOURT PMDB GO
15 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ
16 MÁRCIO MATOS PTB PR
17 MÁRCIO MATOS PTB PR
18 MARCONDES GADELHA PFL PB
19 MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL MG
20 NELSONTRAD PTB MS
21 OSMARSERRAGLlO PMOB PR
22 RONALDO SANTOS PSOB RJ
23 SEBASTIÃO MADEIRA PSOB MA
24 ZEZÉ PERRELLA PFl MG

Ofício n° 268 / 2001

Brasília, 28 de dezembro de 2001.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição da Sra. Deputada Maria Lúcia
e outros, que "Altera os arts. 49 e 84 da Constituição
Federal, a respeito da apreciação e celebração de
Tratados Internacionais", contém número suficiente
de signatários, constando a referida proposição de:

176 assinaturas confirmadas;
8 assinaturas não confirmadas;

1 deputado licenciado;
24 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza,
Chefe

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO IV
Da Organização Dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres
so Nacional:

1- resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
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11 - autorizar o Presidente da República a decla
rar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças es
trangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, ressalvados os ca
sos previstos em lei complementar;

111 - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
da República a se ausentarem do País, quando a au
sência exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção
federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender
qualquer uma dessas medidas;

V - sustar os atos normativos do Poder Executi
vo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limi
tes de delegação legislativa;

VI- mudar temporariamente sua sede;

VII - fixar idêntico subsidio para os Deputados
Federais e os Senadores, observado o que dispõem
os arts. 37, XI, 39, § 4°, 150,11, 153, 111, e 153, § 2°, I;

* inciso VII com redação dada pela Emenda
Constitucional nO'9, de 4-6-1998.

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do
Vice-Presidente da República e dos Ministros de
Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39,
§ 4°,150,11,153,111, e 153, § 2°, I;

* Inciso VIII com redação dada pela Emenda
Constitucional nO 19, de 4-6-1998.

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo
Presidente da República e apreciar os relatórios so
bre a execução dos planos de governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;

XI - zelar pela preservação de sua competência
legislativa em face da atribuição normativa dos outros
Poderes;

XII - apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;

XIII - escolher dois terços dos membros do Tri
bunal de Contas da União;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo re
ferentes a atividades nucleares;

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;

XVI - autorizar, em terras indígenas, a explora
ção e o aproveitamento de recursos hídricos e a pes
quisa e lavra de riquezas minerais;

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a
dois mil e quinhentos hectares.

CAPíTULO 11
Do Poder Executivo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República

Art.84. Compete privativamente ao Presidente
da República:

1- 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 funciona
mento da administração federal, na forma da lei;

VII - manter relações com Estados estrangei
ros e acreditar seus representantes diplomáticos;

VIII - celebrar tratados, convenções e atos in
ternacionais, sujeitos a referendo do Congresso Na
cional;

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 ses
são legislativa, expondo a situação do País e solici
tando as providências que julgar necessárias;

XII - conceder indulto e comutar penas, com au
diência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

XIII - exercer o comando supremo das Forças
Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-ge
nerais e nomeá-los para os cargos que lhes são priva
tivos;

* inciso XIII com redação dada pela Emenda
Constitucional n023, de 2-9-1999.

XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Fe
deral, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios,
o Procurador-Geral da República, o presidente e os
diretores do Banco Central e outros servidores, quan
do determinado em lei;



Altera dispositivos dos arts. 48, 57,
61, 62, 64, 66, 84, 88 e 246 da Constitui
ção Federal, e dá outras providências.

"Art.84 .

Art. 1° Os arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66, 84, 88 e
246 da Constituição Federal passam a vigorar com
as seguintes alterações:

VI - dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administra
ção federal, quando não implicar aumento de despe
sa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

b) extinção de funções ou cargos públicos,
quando vagos;

.................................................................."(NR)

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 218, DE 2001
(Da Mesa Diretora)

Altera o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, aprovado pela Re
solução n° 17, de 1989, acrescentan
do-lhe o art. 19-A, dispondo sobre as atri
buições dos Suplentes de Secretário.

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

A Câmara dos Deputados resolve:

Art. 1° Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, aprovado pela Resolução n° 17, de 1989, fica
acrescido do seguinte art. 19-A, a ser inserido imedia
tamente após o art. 19:

"Art. 19-A. São as seguintes as atribui
ções dos Suplentes de Secretário, além de
outras decorrentes da natureza de suas fun
ções:

I - tomar parte nas reuniões da Mesa
e substituir os Secretários, em suas faltas;

11 - substituir temporariamente os Se
cretários, quando licenciados nos termos
previstos no art. 235;

111 - funcionar como Relatores e Rela
tores substitutos nos assuntos que envol-

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen
da ao texto constitucional:

XVIII- convocar e presidir o Conselho da Re
pública e o Conselho de Defesa Nacional;

XIX - declarar guerra, no caso de agressão es
trangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou re
ferendado por ele, quando ocorrida no intervalo das
sessões legislativas, e, nas mesmas condições, de
cretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;

XX - celebrar a paz, autorizado ou com o refe
rendo do Congresso Nacional;

XXI - conferir condecorações e distinções ho
noríficas;

XXII - permitir, nos casos previstos em lei
complementar, que forças estrangeiras transitem
pelo território nacional ou nele permaneçam tempo

rariamente;

XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano
plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentári
as e as propostas de orçamento previstos nesta
Constituição;

XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Na
ciona�' dentro de sessenta dias após a abertura da
sessão legislativa, as contas referentes ao exercício
anterior;

XXV - prover e extinguir os cargos públicos fe
derais, na forma da lei;

XXVI - editar medidas provisórias com força
de lei, nos termos do art. 62;

XXVII- exercer outras atribuições previstas
nesta Constituição.

Parágrafo único. O Presidente da República
poderá delegar as atribuições mencionadas nos inci
sos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de
Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao
Advogado Geral da União, que observarão os limi
tes traçados nas respectivas delegações.

* Ver Emenda Constitucional N° 32, de 11 de
setembro de 2001.
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XV - nomear, observado o disposto no art. 73, EMENDA CONSTITUCIONAL
os Ministros do Tribunal de Contas da União; N° 32, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

XVI - nomear os magistrados, nos casos previs
tos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;

XVII- nomear membros do Conselho da Repú
blica, nos termos do art. 89, VII;



CAPíTULO I
Da Mesa

SEÇÃO 111
Da Secretaria

TíTULO 11
Dos Orgão Da Câmara

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Os nobres pares hão de apoiar a presente in
tenção legislativa, contribuindo nos debates e, en
fim, aprovando-a, assim como está ou com a enu
meração de competências outras que possam vir a
ser consagradas como funções da Suplência da
Mesa.

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2001. 
Aécio Neves, Presidente

Art. 19. Os Secretários terão as designações de
Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto, cabendo ao
primeiro superintender os serviços administrativos da
Câmara e, além das atribuições que decorrem desta
competência:

I - receber convites, representações, petições e
memoriais dirigidos à Câmara;

11 - receber e fazer a correspondência oficial da
Casa, exceto a das Comissões;

111- decidir, em primeira instância, recursos con
tra atos do Diretor-Geral da Câmara;

IV - interpretar e fazer observar o ordenamento
jurídico de pessoal e dos serviços administrativos da
Câmara;

V - dar posse ao Diretor-Geral da Câmara e ao
Secretário-Geral da Mesa.

§ 1° Em sessão, os Secretários e os seus Su
plentes substituir-se-ão conforme sua numeração or
dinal, e assim substituirão o Presidente, na falta dos
Vice-Presidentes; na ausência dos Suplentes, o Pre
sidente convidará quaisquer Deputados para substi
tuirem os Secretários.
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vam matérias não reservadas especifica- e arrojado, afinado com os novos ventos que so-
mente a outros membros da Mesa; pram na Casa.

IV - propor à Mesa medidas destina
das à preservação e à promoção da ima
gem da Câmara dos Deputados e do Poder
legislativo;

V - representar a Mesa, quando a esta
for conveniente, nas suas relações externas
à Casa;

VI - representar a Câmara dos Depu
tados, quando se verificar a impossibilidade
de os Secretários o fazerem, em solenida
des e eventos que ofereçam subsídios para
aprimoramento do processo legislativo, me
diante designação da Presidência;

VII - integrar, sempre que possível, a
juízo do Presidente, as Comissões Externas
criadas na forma do art. 38, e as Comissões
Especiais, nomeadas na forma do art. 17,
inciso I, alínea m.

VIII - integrar grupos de trabalho de
signados pela Presidência para desempe
nhar atividades de aperfeiçoamento do pro
cesso legislativo e administrativo.

Parágrafo único. Os Suplentes sempre
substituirão os Secretários e substituir-se-ão
de acordo com sua numeração ordinal."

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Justificação

A Câmara dos Deputados propõe-se, atual
mente, a realizar suas atividades com mais vigor e
dinamismo, pretendendo firmar a imagem de um Po
der legislativo sério, rápido e eficiente, que traduz,
por meio das normas que edita, os anseios mais im
portantes e urgentes da sociedade.

Harmonizada com esse propósito, a Suplência
da Mesa pretende consubstanciar um órgão da
Casa, dinâmico e atuante, com atribuições próprias
e compatíveis com sua dignidade.

Por isso que é ofertado o presente Projeto de
Resolução, cujo escopo maior é justamente lançar à
discussão a eleição de tarefas a serem desincumbi
das pela Suplência da Mesa.

É esse espírito empreendedor, que hoje anima
a Câmara dos Deputados, sequioso de realizações
concretizadoras dos reclamos sociais, que impele
agora a Suplência da Mesa, nas pessoas de todos
os seus membros, a reivindicar novo perfil, dinâmico
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§ 2° Os Suplentes terão as designações de Pri
meiro, Segundo, Terceiro e Quarto, de acordo com a
ordem decrescente da votação obtida.

§ 3° Os Secretários só poderão usar da palavra,
ao integrarem a Mesa durante a sessão, para chama
da dos Deputados, contagem dos votos ou leitura de
documentos ordenada pelo Presidente.

CAPíTULO 11
Do Colégio De Líderes

Art. 20. Os Líderes da Maioria, da Minoria, dos
Partidos, dos Blocos Parlamentares e do Governo
constituem o Colégio de Líderes.

§ 1° Os Líderes de Partidos que participem de
Bloco Parlamentar e o Líder do Governo terão dire~o

a voz, no Colégio de Líderes, mas não a voto.

§ 2° Sempre que possível, as deliberações do
Colégio de Líderes serão tomadas mediante consen
so entre seus integrantes; quando isto não for possí
vel, prevalecerá o critério da maioria absoluta, ponde
rados os votos dos Líderes em função da expressão
numérica de cada bancada

o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Finda a leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Coriolano
Sales.

O SR. CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, ocupo a tribuna, após o recesso parlamen
tar, primeiramente para cumprimentar todos os cole
gas, especialmente os que se encontram presentes,
e, segundo, para comunicar a V.Exas. que cumpri
com êxito missão de estudo que realizei, em nome da
Casa, na Holanda, Bélgica e França, para conhecer a
atualidade dos bancos cooperativos europeus. Opor
tunamente farei um relatório circunstanciado dos as
pectos mais importantes para o sistema de cooperati
va de crédito do País.

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, quero me
referir à decisão do Comitê de Política Monetária do
Banco Central de redução dos juros. Em verdade, cre
io que vivemos não apenas a tragédia da dengue,
mas também a dos juros e da violência, embora a tra
gédia dos juros seja a mais terrível para o desenvolvi
mento econômico do País.

Nessa viagem à Europa, especialmente à Fran
ça, deparamos com uma realidade constrangedora e

incontornável. O Banco Credit Agricole, banco coope
rativo da França, tem um ativo maior do que o PIB do
Brasil. Ficamos em situação deveras vexatória quan
do constatamos essa realidade.

Particularmente, entendo que os juros estão
matando a economia brasileira. Está na hora de o Go
verno rever essa situação de maneira mais profunda.
Não é possível que os fatos acontecidos na Argentina
debilitem a economia brasileira de modo a não poder
mos impulsionar nossos negócios, base da vida do
País.

O Governo precisa encarar de frente essa ques
tão. Não podemos aceitar esses juros absurdos corro
endo a economia do País. As pequenas e microem
presas não conseguem sobreviver. A tragédia dos ju
ros é tão perversa quanto à da dengue e à da violên
cia. Se a economia não vai bem, a violência prospera,
não há arrecadação para prover as despesas públi
cas nos setores essenciais: Saúde, Educação e a
Assistência Social. Daí essa onda de delinqüência e
seqüestros que toma conta do País como um todo, e
não apenas do Rio de Janeiro e São Paulo, mas tam
bém de Salvador, Recife e outras grandes cidades
brasileiras, onde não há emprego e renda, o que leva
um grande número de pessoas a descambar para a
violência, para a droga e até mesmo para o seqües
tro, em busca de um meio ilícito de sobrevivência.

Sr. Presidente, essa redução da taxa de juros é
ínfima e absolutamente insuficiente para ajudar o pro
cesso econômico do Brasil. Portanto, está na hora de
o Presidente Fernando Henrique Cardoso, juntamen
te com sua equipe econômica, encarar com serieda
de essa questão. A economia brasileira precisa reto
mar o seu caminho e abrir perspectivas de prosperi
dade para o País.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Coriolano
Sales, o Sr. Severino Cavalcanti, 10 Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Themístocles Sampaio, §
2 0 do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Concedo a palavra ao Sr. Deputado Severino Caval
canti, do PPB de Pernambuco, por cinco minutos.
S.Exa. usará da palavra em razão de permutafe~a

com o nobre Deputado Paulo Delgado, do PT de Mi
nas Gerais.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, antes de iniciar meu pronunciamento, so
lidarizo-me com o nobre Deputado Coriolano Sales,
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que sempre age em defesa dos menos favorecidos,
como os que fazem o cooperativismo no Brasil.

Ao longo de toda a minha vida pública, venho lu
tando para implantar e fortalecer o cooperativismo em
todo o País, principalmente entre os pequenos produ
tores e empresários. Com essa determinação, pude
mos comemorar, na noite de quarta-feira, 20 de feve
reiro, a aprovação da Medida Provisória n° 9, de 2001 ,
que, dentre outras conquistas, garantiu a exclusão do
índice Geral de Preços, IGP-DI, da correção das ope
rações de crédito do Programa de Revitalização de
Cooperativas de Produção Agropecuária - RECOOp,
que passam a ser corrigidas por juros fixos de 9,5%
ao ano. Os financiamentos dentro do RECOOP, por
um prazo de até um ano, são uma prova do reconheci
mento da importância do cooperativismo no País e da
necessidade de estimular essa prática.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aprova
mos também, em um trabalho conjunto de todas as
bancadas partidárias e depois de longas negocia
ções, a renegociação da dívida rural, abrangendo os
empréstimos tomados junto aos Fundos Constitucio
nais do Nordeste (FNE), do Norte (FNO) e do Cen
tro-Oeste (FCO). As parcelas de pagamento dessas
dívidas terão bônus de 15% a 35%, que serão reajus
tados separadamente por juros anuais fixos de 3% ao
longo de dez anos, depois dos quais poderão ser pa
gos em cinco anos. O prazo para renegociação foi es
tendido de 28 de fevereiro deste ano para 29 de junho
próximo.

Decidimos ainda que as dívidas contraídas com
recursos oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalha
dor (FAT) também serão renegociadas, embora não
tenham sido agora incluídas na Medida Provisória
que aprovamos na Câmara e que já foi encaminhada,
em regime de urgência, ao Senado Federal, para ser
apreciada pelos Srs. Senadores. Todas as Lideranças
partidárias - e quero aqui destacar a ação firme, coe
rente e séria do Líder do meu partido, o PPB, Deputa
do Odelmo Leão, de Minas Gerais - conseguiram do
Governo o compromisso de continuar a negociar uma
solução para esses débitos na Medida Provisória n°
24, de 2001, que trata da renegociação das dívidas
referentes ao Programa de Reforma Agrária,
PROCERA, e ao Programa de Agricultura Familiar,
PRONAF.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos
cumprindo os compromissos assumidos com aqueles
que nos honraram com o seu voto. Não se trata de
conceder benesses ou privilégios aos agricultores do
nosso País, mas de reparar a grande dívida que o

País tem com os seus agricultores, com todos aque
les que fazem a riqueza desta Nação.

Uma nova política para a nossa agricultura co
meçou a ser desenvolvida e colocada em execução
pelo Ministro da Agricultura, Sr. Pratini de Moraes,
que temos a honra de ter como membro do nosso
partido, o PPB. O trabalho do Ministro Pratini de Mora
es, elogiado por todos os brasileiros, é reconhecido
internacionalmente, nas mesas de grandes acordos
que decidem o destino da economia de muitos paí
ses. O Ministro Pratini é uma voz ativa e respeitada,
aqui e no exterior, e muito tem feito em prol da agricul
tura e do povo brasileiro, reclamando das barreiras
protecionistas colocadas em prática por alguns paí
ses, o que vem inviabilizando as exportações e a ace
itação, no exterior, de produtos do Brasil e de outros
países em desenvolvimento.

Por sua atuação no Governo, seu caráter exem
plar, sua experiência e sua honradez, o Ministro Prati
ni de Moraes teve ontem reafirmada sua candidatura
à Presidência da República pelo PPB, como um nome
realmente capaz de consolidar as conquistas do atual
Governo e fazer com que o País resgate a dívida que
tem para com a maioria de sua população, que ainda
vive em estado de miséria, conquistando um lugar pri
vilegiado dentre as nações que haverão de garantir
aos seus filhos a cobiçada justiça social e o bem-estar
dopavo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as medi
das que acabamos de votar na Câmara dos Deputa
dos atendem aos legítimos e justos interesses dos
nossos agricultores, que, apesar dos avanços no se
tor, sentem-se asfixiados pela política de juros altos,
escorchantes, que sufocam e inviabilizam o setor pro
dutivo, enquanto nossos bancos crescem e se fortale
cem, apresentando lucros exorbitantes em suas ope
rações financeiras.

Esperamos que o espírito de brasilidade que
nos uniu na votação da MP das dívidas do setor agrí
cola volte a estar presente quando da apreciação de
outras matérias e projetos de interesses de setores
tão sacrificados em nosso País, como os agricultores
e os pequenos e microempresários.

Eram essas as considerações, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao Sr. José Antonio Almeida.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA QUE, ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.



Dados do Instituto Nacional de Pesquisa Educa
cionais - INEP, reproduzidos em excelente artigo do
Dr. Antônio Ermírio de Moraes na Folha de S.Paulo,
explicam numericamente o que todos já sabemos: os
pobres estão sub-representados nas universidades
públicas, e os ricos estão super-representados.

De acordo com a pesquisa, 68% da população
economicamente ativa ganha até 540 reais por mês.
Pois bem, apenas 9,7% dos alunos das universidades
públicas são oriundos desse universo de brasileiros.
Repito: menos de 10% de mais de dois terços da po
pulação ativa têm acesso às universidades brasilei
ras. Enquanto isso, os filhos de pais que recebem
mais de 3.600 reais por mês e representam apenas
2,3% da população economicamente ativa ocupam
25% das vagas nas universidades públicas - dados
que podem ser percebidos a olho nu; basta observar
os estacionamentos das universidades públicas e o
resultado do último vestibular da Universidade Públi
ca Federal de Pernambuco: os dez primeiros coloca
dos nos exames cursaram escolas particulares de eli
te, e agora vão cursar a melhor universidade do Nor
deste à custa do contribuinte.

Aos que não passaram no exame vestibular, via
de regra os pobres, aqueles que vêm justamente da
escola pública, muitos deles de poucos recursos, res
tam as faculdades pagas. Essa é uma cruel inversão
de valores da nossa pirâmide social.
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O SRPRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Então, vem a pergunta: é justo que o Estado
Concedo a palavra ao Sr. Clementino Coelho. custeie o estudo daqueles que podem pagar a univer-

O SR. CLEMENTINO COELHO (Bloco/PPS _ sidade?
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Por outro lado, é justo que os recursos do Esta-
Srs. Deputados, em 19 de dezembro de 2001 dei en- do se concentrem no ensino superior, quando se
trada nesta Casa à Proposta de Emenda à Constitui- sabe que sem uma boa preparação no ensino médio
ção n° 479. Não tenho dúvidas de que essa proposta o aluno tem pouca chance de passar no vestibular
vai gerar muita polêmica, porque mexe com privilégi- das universidades públicas?
os já cristalizados na sociedade: proponho que mude- É uma pergunta difícil.
mos o inciso IV do art. 206 da Constituição Federal, Não, não, senhores, não é justo. O correto é me-
de modo a ratificar a obrigatoriedade da gratuidade Ihorar o ensino médio para elevar a possibilidade de o
dos estabelecimentos oficiais de ensino básico para adolescente pobre passar no vestibular. O correto é
todos, e do ensino superior apenas para os estudan- cobrar dos que podem pagar a universidade para co-
tes de baixa renda. brir a ampliação dos gastos no ensino médio.

Ao apresentar essa PEC, pretendo provocar o Na prática, o modelo de financiamento da edu-
debate e questionar o sistema de financiamento do cação assegura uma reserva de vagas nas universi-
ensino público no Brasil. Sabemos que no Brasil se dades públicas para a elite, enquanto exclui na base,
gastam doze vezes e meia mais no ensino superior do o ensino médio, a oportunidade de o estudante pobre
que no ensino fundamental. Dois exemplos mostram ter acesso ao ensino superior.
como essa relação é distorcida em nosso País: no Não se trata de tornar paga a universidade pú-
Chile, ela é de cinco vezes; na Inglaterra, de duas ve- blica. O que defendo é que aqueles que possam pa-

gar pelo ensino de qualidade oferecido pelas universizes.
dades públicas sejam obrigados a fazê-lo, permane-
cendo a gratuidade para os estudantes de baixa ren
da, aqueles que comprovadamente não possam pa
gar.

É verdade que esse modelo, no médio prazo,
não assegura um ingresso maior de estudantes po
bres nas universidades públicas, porque isso exigirá
um esforço concentrado de melhora do ensino médio
público; no entanto, permitiria ao Governo destinar
mais recursos para o aparelhamento e a qualificação
dos docentes do ensino médio, o que provocaria o au
mento do ingresso do número de estudantes pobres
nas universidades públicas brasileiras.

O que não pode acontecer é persistirmos nesse
modelo que reproduz a brutal desigualdade social no
País. Afinal, as pesquisas do IPEA já demonstram
que a escolaridade é o principal fator na determina
ção da renda do trabalhador, justamente na revolução
das desigualdades sociais.

Logo, oferecer oportunidade ao jovem estudan
te pobre de cursar o ensino superior representa uma
maneira estrutural de provocar uma revolução na dis
tribuição de renda do Brasil.

Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os
jornais de hoje destacam que a Previdência apresen
ta um déficit, no início deste ano, 60% maior do que o
do início do ano passado; entretanto, isso não é ver-
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dadeiro. Por isso já pedi ao Tribunal de Contas da
União - e insisto - que faça auditoria nas contas da
seguridade social.

Eu trabalhava com dados de que a seguridade
teria, no fim do ano que passou, um superávit em tor
no de 34 bilhões de reais, mas o relatório oficial que
recebi da ANFIP demonstra que o superávit da segu
ridade social foi de 32 bilhões e 400 milhões de reais.

Sr. Presidente, esta Casa, contra a minha vonta
de, fez a reforma da Previdência e aprovou o fator pre
videnciário, que reduz o valor das aposentadorias em
torno de 30%, no caso da mulher, e de 20%, no caso
de homem. A partir dessa dita reforma, que diminuiu o
direito dos aposentados e dos futuros aposentados,
tudo indicava que o superávit já existente aumentaria,
como efetivamente aconteceu; por isso, não procede
o dado fornecido pelo Ministério da Previdência Soci
al.

No fim do ano passado, o ex-Ministro da Previ
dência, Senador Waldeck Ornélas, disse-me que, se
dependesse do caixa da Previdência, haveria possibi
lidade de assegurar o valor do salário mínimo acima
de 100 dólares, pelas condições em que havia deixa
do aquele Ministério; agora, o Ministério da Previdên
cia Social apresenta esse dado irreal, e, na minha opi
nião, falta com a verdade.

Repete-se a história, e venho denunciando isso
aqui há muito tempo. Sou obrigado, mais uma vez, a
buscar os dados e os fatos para demonstrar efetiva
mente o que está acontecendo: na conta que faz, o
Ministério analisa somente o que é arrecadado de
empregado e de empregador. É claro que, com o atu
ai nível de desemprego, há menos carteiras assina
das e menos arrecadações nessa rubrica. Mas no
que se refere à tributação sobre o lucro, à COFINS, à
CPMF e aos jogos lotéricos, os chamados jogos de
azar, a contribuição para a Previdência Social aumen
tou. Por isso existe esse superávit de mais de 32 bi
lhões de reais.

O que não pode continuar acontecendo é o Te
souro Nacional desviar os recursos da rubrica da se
guridade social para outros fins e depois alegar falta
de verba para pagar os aposentados. Isso sempre
ocorre nesta época de fevereiro e março, justamente
o período que antecede o de reajuste do salário míni
mo e dos vencimentos dos aposentados e pensionis
tas.

Se o Governo novamente fizer terrorismo e não
assegurar o mesmo reajuste dado ao salário mínimo
aos 20 milhões de aposentados e pensionistas, repito
o que já adiantava ontem: nós, junto com a COBAP, a
CNBB e a OAB, entraremos com ação no Supremo

Tribunal Federal para que o aposentado brasileiro re
ceba pelo menos o mesmo percentual de reajuste
concedido ao salário mínimo, que espero não seja de
apenas 11 %; o salário mínimo deveria estar em pelo
menos 250 reais, e não nos 200 reais propostos pelo
Governo.

Gostaria de dizer também que nosso projeto,
que tramita em urgência urgentíssima, está pronto
para ser aprovado. Esperamos que o projeto do salá
rio mínimo e o do Estatuto do Idoso, ambos tramitan
do em regime de urgência urgentíssima, sejam vota
dos ainda no mês de fevereiro, no mais tardar no mês
de março, para que possamos atender às justas rei
vindicações dos nossos 20 milhões de aposentados e
das cerca de 30 milhões de pessoas que recebem sa
lário mínimo.

Sr. Presidente, repito há muito tempo esse dado,
e parece que agora começaram a reconhecer que ele
é correto, ao verificarem que no Brasil cerca de 60 mi
lhões de pessoas têm renda per capita inferior a 1
dólar diário, o que corresponde a 30 dólares mensais.
Isso é praticamente a metade do salário mínimo. Ora,
se 60 milhões de pessoas recebem metade do salário
mínimo, é totalmente procedente o que venho dizen
do há muito tempo. Podia dar a impressão de que eu
estava no mínimo faltando com a verdade quando di
zia que neste País cerca de 100 milhões de pessoas
dependem do salário mínimo, mas agora os dados
oficiais mostram que 60 milhões de brasileiros rece
bem no máximo meio salário mínimo. Vamos convir
que no mínimo mais 40 milhões estão entre aqueles
incluídos na faixa de um salário mínimo.

Portanto, a melhor forma de combater a violên
cia neste País, embora pareça que ninguém mais
goste de falar nisso, é fazer a distribuição de renda e a
justiça social, buscando gerar emprego, investindo na
educação, na saúde, na habitação e no saneamento
básico, apontando perspectivas de uma vida melhor
para a nossa juventude. Não basta aumentar o rigor
da pena nem a quantidade de presídios. Se este País
não investir no social, não pensem que estará resol
vendo a questão da violência; pelo contrário, se não
investirmos no social e não fizermos distribuição de
renda, estaremos com toda a certeza caminhando
para a convulsão social.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, a Igreja Católica abre mais uma Campanha da
Fraternidade destinada a aprofundar a questão indí
gena, trazendo o tema "Fraternidade e Povos Indíge
nas" e o lema "Por uma terra sem males". Resgata,
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assim, a idéia essencial de construirmos uma socie- tem a contribuir para a conscientização do povo brasi-
dade fraterna, de respeito mútuo, e recupera um ve- leiro, no sentido do respeito ao índio e às culturas in-
lho mito dos povos indígenas que habitavam a costa dígenas, para que elas sejam de fato reconhecidas e
brasileira, o mito de Maíra, o mito da terra sem males. incorporadas como um grande patrimônio cultural,

A experiência e as relações da Igreja Católica que muito enriquece a cultura do povo brasileiro como
com os povos indígenas da América são antigas. Vie- um todo.
ram com os portugueses e eram parte constitutiva do Era o que tinha a dizer.
Império português. Quando os pioneiros aqui chega- O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pro-
ram, os índios eram em milhões. Eles conquistaram a nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
terra com a espada em uma mão e a cruz na outra. Srs. Deputados, o sentimento de fé e religiosidade do
Trouxeram doenças, dizimaram os povos, destruíram povo nordestino contribui para que mais se arraigue
culturas seculares. na consciência dos mais variados segmentos sociais

É verdade que em alguns momentos defende- a expectativa de que o Padre Cícero Romão Batista
ram os índios contra a sanha, a ganância e a violência venha a ser beatificado pela Santa Sé, em razão de
de outros aventureiros e conquistadores. Não pode- suas virtudes, exuberantemente postas em evidência
mos esquecer a ação humanista e protetora, ainda ao longo de fecunda existência a serviço dos ideais
que cheia de contradições, dos jesuítas, de Bartolo- cristãos.
meu de Las Casas e tantos outros que se empenha- Nas Sessões Legislativas de 2000 e 2001, des-
ram na defesa da questão indígena. Os jesuítas des- taquei desta tribuna a preocupação dos habitantes de
tacaram-se na educação, ainda que em meio a um Juazeiro do Norte e de toda a região do Cariri quanto
processo muito turbulento e contraditório. ao andamento do processo respectivo, fazendo che-

Recentemente, a Igreja Católica fez uma auto- gar ao Núncio Apostólico, D. Alfio Rapizarda, apelos
crítica de sua ação, reconhecendo que sua prática que me chegaram dos Municípios que se situam no
não tinha quase nada a ver com o Evangelho, e murto sul do Ceará, acompanhados de documentos valio-
a ver com a cultura ocidental eurocêntrica. Tudo que sos, para encaminhamento à Secretaria do Vaticano.
não era exatamente a cultura européia, a cultura dos Se embargos ainda persistiam para a concreti-
povos dominadores, era exterminado. zação daquele justo anseio de meus coestaduanos,

Hoje, porém, a Igreja considera os povos indíge- coube agora ao Bispo da Diocese do Crato, D. Fer-
nas como sujeitos de uma cultura singular que pode e nando Penido, nomear comissão de alto nível para
deve ser respeitada. Aliás, seu modo de vida aproxi- examinar documentos valiosos, através dos quais se
ma-se muito dos valores pregados no Evangelho, aguarda a ultrapassagem de interpretações equivo-
como os da austeridade, do respeito aos diferentes e cadas, o que propiciaria a definitiva formalização do
da comunhão entre as culturas. Esse é o caminho a pedido para tornar beato o saudoso sacerdote, faleci-
seguir. do em 1934, cujo trabalho apostólico haverá de real-

A partir dessa descoberta, parte da Igreja Cató- çar entre testemunhos de extraordinária expressivi-
lica hoje alia-se aos índios e tem contribuído murto dade.
para que as culturas indígenas se desenvolvam e Em janeiro último, ao visitar o Padre Murilo de
continuem servindo de exemplo, como culturas secu- Sá Barreto, na companhia do ex-Deputado Federal
lares com as quais muito temos a aprender. Por conta Mauro Sampaio e do Vereador José de Amelia, dele
dessa prática, tendo à frente religiosos e bispos, e so- ouvi um relato das providências postas em prática
bretudo a ação do Conselho Indigenista Missionário, pelo aludido antístite visando à completa elucidação
o CIMI, a Igreja atraiu sobre si o ódio de fazendeiros, de fatos vinculados à vida e à obra do Padre Cícero
madeireiros, mineradores, aventureiros e pessoas Romão Batista.
que, a todo custo, desrespeitam os povos indígenas, No ano anterior, em promoção para apontar o
querendo apropriar-se de suas terras plenas de rique- Cearense do Século, o Sistema Verdes Mares de Co-
zas naturais, da madeira e dos minérios existentes municação recolheu a manifestação explícita de mais
em suas reservas. E o Governo brasileiro tem sido de 600 mil votantes favoráveis à eleição daquele que
muito moroso no tratamento dessa questão; até hoje, se transformou num símbolo de esperança para al-
apenas parte das terras indígenas estão demarca- guns milhares de conterrâneos.
das. Confia-se em que, agora, redirecionada correta-

Por isso, Sr. Presidente, adotando esse tema na mente a prévia reabilitação do patriarca de Juazeiro, a
Campanha da Fraternidade, a Igreja Católica murto beatificação seja o passo seguinte, dentro dos rigoro-
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Sabemos que, no período eleitoral, praticamen
te a Justiça Comum fica paralisada por que todos os
juízes eleitorais também a ela pertencem. Dessa for
ma, passa a ser inócua a existência de uma Justiça
especializada em matéria eleitoral, que, repito, é um
luxo para um país pobre como o Brasil, e resulta em
muitos custos para o contribuinte e para os cofres pú
blicos.

Chego a imaginar a necessidade de se discutir
objetivamente, no âmbito da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação - que imagino ser o fórum
adequado para convocar-se o Ministro Nelson Jobim

sos critérios que antecedem à sua solene proclama- eram as mesmas que vigoraram nas eleições de
ção por Sua Santidade, o Papa. 1998.

Depois de Frei Galvão e dos protomártires do Agora, surpreendentemente, há uma tendência
Rio Grande do Norte, no pontificado glorioso de João do próprio Tribunal Superior Eleitoral no sentido de
Paulo 11, ainda esperamos assistir, na Praça de São verticalizar as alianças, o que constitui afronta ao
Pedro, em Roma, à auspiciosa deliberação que con- Congresso Nacional e à Constituição Federal. Ao
sagrará, definitivamente, o Padre Cícero Romão Ba - Congresso Nacional, porque ao TSE não cabe legis-
tista como beato, o passo inicial para vê-lo alçar-se à lar, não é o seu papel. Essa é uma atribuição específi-
santificação. ca da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

D. Fernando Penido, aliás, em homilia recente, Mesmo admitindo que o TSE queira interpretar
na Matriz de Juazeiro, exteriorizou, de maneira implí- a norma jurídica, terá de usar a seguinte máxima do
cita, a sua intenção de ir ao encontro de uma aspira- Direito: onde a lei não distingue, não cabe ao intérpre-
ção obsessivamente acalentada pelos fiéis, o que avi- te distinguir. Não há como o TSE inovar, criar direito
gorou o anseio latente por entre a imensa legião dos novo na legislação eleitoral, estabelecendo algo que
devotos ali presentes. pode ser comparado com a vinculação geral de votos

O Jornal Nacional, da Rede Globo, abordou o da época da ditadura militar.
palpitante tema numa retrospectiva que, mesmo su- Além disso, se o TSE manifestar-se pela vertica-
cinta, alcançou intensa repercussão no Ceará e nas lização dessas coligações, haverá ofensa gritante ao
demais Unidades do chamado Polígono das Secas. art. 16 da Constituição Federal, que estabelece, pe-

Caminha, portanto, para um deslinde favorável remptoriamente, que qualquer norma eleitoral deve
a rumorosa temática da beatificação do santo de Jua- vigorar até um ano antes das eleições. Ora, estamos
zeiro, multiplicando-se tiragens de cordéis, disputa- há menos de um ano da eleição. Como pode o TSE
das por parte dos que crêem numa breve solução servir de instrumento de desestabilização do proces-
para aquele ardente desejo, acalentado já por algu- so eleitoral, criando nova norma jurídica que nós pró-
mas gerações de nordestinos. prios, do Congresso Nacional, não criamos?

As romarias - ali registradas permanentemente Desse modo, venho aqui deixar essa minha pre-
- acham-se reestimuladas pela convicção de que, afi- ocupação e dizer que não podemos aceitar a ameaça
nal, se fará justiça a um homem que soube tão bem de inovação que está sendo feita pelo Tribunal Superi-
identificar-se com as mais sentidas aspiração popula- or Eleitoral. Até comungo da opinião do Procura-
res. dor-Geral Eleitoral da República, Dr. Geraldo Brindei-

Os nossos aplausos ao bispo do Crato por seu ro, que declara textualmente no jornal O Globo: "TSE
corajoso posicionamento, de intensa ressonância em não pode mudar lei". É com esse pensamento que
todo o País. nós evidentemente concordamos.

O SR. INALDO LEITÃO (PSDB - PB. Sem revi- Voltando um pouco à época da reforma do Po-
são do orador.) - Sr. Presidente, trago à tribuna uma der Judiciário, o hoje Ministro Aloysio Nunes Ferreira
preocupação de todos os partidos políticos constituí- pontificava no seu relatório a necessidade da extin-
dos no País. Na próxima semana, o Tribunal Superior ção da Justiça Eleitoral, objeto de luxo para um país
Eleitoral responderá a uma consulta formulada pelo pobre como o Brasil. Devemos pensar sobre o papel
Deputado Miro Teixeira a respeito da necessidade ou da Justiça Eleitoral e se sua existência é relevante ou
não da verticalização das alianças partidárias do pia - não.
no nacional para o plano regional.

Lembro-me de que, ano passado, juntamente
com o Deputado José Roberto Batochio, tive um en
contro com o Presidente do Tribunal Superior Eleito
ral, Ministro Nelson Jobim. Naquela oportunidade,
discutimos esse assunto, que já era objeto de preocu
pação da bancada do PDI. O próprio Deputado Bato
chio convidou-me para subscrever consulta ao TSE a
fim de esclarecer dúvidas a respeito das regras eleito
rais no tocante às coligações partidárias. Disse-lhe
que não faria a consulta, porque não tinha a menor
dúvida de que as regras que iriam valer para 2002
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- essa questão, a fim de evitar que haja ofensa ao
Congresso Nacional, a quem cabe legislar sobre Di
reito Eleitoral.

Não houve nenhuma alteração na legislação
eleitoral desde 1998. Assim, valerão as regras esta
belecidas para as eleições de 1998, respeitando-se
inclusive o princípio federativo ao dar-se autonomia
aos Estados federados para que façam as coligações
que são fruto da realidade local.

Deixo aqui nosso registro, na certeza de que o
TSE não terá a ousadia de afrontar o Congresso Na
cional e a Constituição Federal. (Palmas.)

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a Associação dos Servidores do IPEA faz pu
blicar hoje, no Correio Braziliense, nota sobre a dis
cussão da pobreza no meu Estado, Maranhão. No afã
de ser uma nota equilibrada, torna-se confusa e prati
camente acusa a Governadora do Maranhão de usar
o IPEA para se defender ou ao Estado, freqüente
mente apontado como o detentor dos piores índices
de pobreza do País. Lamento dizer que a verdade é
outra.

A Governadora Roseana Sarney nada mais faz
do que prestigiar o IPEA. Trata-se do único Governo
do País que contratou esse instituto para aprofundar
os estudos e alternativas de combate à pobreza no
Estado. E o fez com o Dr. Ricardo Barros, considerado
o maior especialista brasileiro na questão da pobreza;
e o IPEA reconhece isso porque esse senhor é diretor
do IPEA no Rio de Janeiro.

Portanto, tenta-se confundir a opinião pública. A
Governadora é pré-candidata. Não foi ela que trans
formou a questão da pobreza do Maranhão no prato
principal da discussão sobre se ela tem ou não legiti
midade para ser candidata à Presidência da Repúbli
ca.

Estou esperando, e assim continuarei fazendo,
que essa Associação de Servidores publique nota di
zendo que seu trabalho técnico está sendo utilizado
para fins políticos.

Todos os dias, pré-candidatos a presidente, lí
deres partidários e jornalistas os mais diversos usam
os dados do IPEA para torpedear a candidatura da
Governadora Roseana Sarney. Por que esse instituto
também não se manifesta? Por que o entendimento
não é o de que seus dados também estão sendo utili
zados para fins políticos?

Sr. Presidente, o Governo do Maranhão fez um
contrato com o IPEA. Ele quer conhecer de forma
mais profunda e objetiva as alternativas de que pode
dispor para lançar amplo programa de combate à po-

breza no Estado. Antes dessa discussão do Mara
nhão, antes do Fundo de Combate à Pobreza aprova
do nesta Casa e no Senado, numa Comissão Mista
da qual fiz parte, não havia referência jornalística ex
plícita aos trabalhos do IPEA. O IPEA aparece exata
mente como um grande produtor do pensamento bra
sileiro, na questão da exclusão social, da miséria, dos
desequilíbrios sociais, quando começa a publicar
seus dados sobre a pobreza.

Mas, se ideologicamente é interessante di
zer-se que o povo do Maranhão passa fome, como o
povo do Piauí, por que não é interessante tecnica
mente o IPEA mostrar que meu Estado, por exemplo,
é pobre mas com boa distribuição de renda? É uma
distribuição de renda ruim, porque a renda é muito ba
ixa, porque não há atividade econômica que permita
renda maior. Mas as pessoas dizem que todos lá são
pobres e passam fome. Qual o órgão que deve emba
sar essa discussão? É o IPEA.

Portanto, lamento, Sr. Presidente, que a Associ
ação dos Servidores do IPEA - até a confusão da
nota mostra - não saiba perfeitamente o que está
ocorrendo. O Governo do Maranhão contratou o
IPEA, e a Governadora apenas se defende dos ata
ques sucessivos que são feitos contra sua candidatu
ra, tomando-se como pano de fundo a questão da po
breza do meu Estado.

Era este o esclarecimento e meu protesto.
O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, hoje, quero retomar um tema por demais
debatido na sociedade e já investigado. Refiro-me ao
episódio do DNER.

Denunciei uma série de irregularidades no pa
gamento de precatórios pelo DNER em novembro de
1999, e em relação ao caso o Congresso Nacional
pôde mostrar seu extraordinário papel fiscalizador.

Muitas pessoas pensam que as atribuições des
ta Casa se restringem à atividade de elaboração de
leis, mas igualmente importante é sua atividade fisca
lizadora.

A Folha de S.Paulo foi o primeiro jornal a publi
car matérias sobre o caso do DNER, que depois foi
amplamente noticiado.

A partir dessa nossa denúncia de superfatura
mento no pagamento de precatórios e desrespeito à
lista para pagamento desses títulos, técnicos da
Advocacia-Geral da União fizeram uma investigação
extremamente competente e comprovaram todas as
irregularidades. Além disso, descobriram outros tan
tos pagamentos indevidos, em desrespeito à Consti
tuição Federal.
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Concedo a palavra ao Sr. Deputado Sérgio No
vais, do PSB.

O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, povo brasileiro que nos assiste pela TV Câ
mara, venho a esta tribuna analisar os aspectos da
legislação trabalhista encaminhada a esta Casa em
regime de urgência pelo Presidente Fernando Henri
que Cardoso. A matéria, que retira direitos históricos
da classe trabalhadora, tramita hoje no Senado Fede
ral, também em regime de urgência.

Pretendo neste pronunciamento tratar das ra
zões da remessa da matéria em regime de urgência e
das repercussões da sua aprovação para a classe tra
balhadora brasileira, que vê neste momento afronta
dos seus direitos.

Sr. Presidente, esta era neoliberal capitalista
que vivemos, em que a lógica do mercado, do sistema
impõe-se a tudo e a todos, faz com que haja no Brasil
uma sucessiva retirada das mínimas proteções do
trabalho, o que facilita a superexploração da
mão-de-obra pelo capital.

Essa determinação foi consagrada no acordo
assinado em 1988 entre o Governo brasileiro e o FMI,
cujo art. 34 prevê a modernização da legislação tra
balhista no País. Desde então, o FMI condiciona seus
empréstimos e apoios ao interesse do grande capital
liberal e à lógica da superexploração dos países peri
féricos, gerando um processo de concentração de
renda absurda, que deixa levas de trabalhadores em
situação de miséria, com pouquíssimos direitos.

Os executivos das multinacionais instaladas no
Brasil classificam nossa legislação trabalhista como
satisfatória, segundo informa o relatório do Fórum
Econômico Mundial de Davos.

Como todos sabemos, o Fórum Econômico
Mundial, que acontece todos os anos na Suíça, este
ano foi sediado em Nova Iorque. O Fórum Social Mun
dial é um contraponto a esse encontro e se realiza há
dois anos em Porto Alegre.

Os relatórios do Fórum Econômico Mundial ser
vem de base para as diretrizes internacionais do sis
tema capitalista. Éa um desses relatórios que farei re
ferência neste momento. Temos de estar atentos a
como o mundo capitalista vê as relações trabalhistas
no Brasil.
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Em conseqüência do trabalho da Advoca- É o que tenho a dizer, Sr. Presidente.
cia-G.eral d~ U~ião, o Min,istério Público também fez O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
uma Investlgaçao, conclUlda agora, e encaminhou à - Passa-se ao
Justiça os resultados obtidos, mais uma vez confir
mando a existência de superfaturamento.

Sr. Presidente, os pagamentos efetuados resul
taram num prejuízo de 122 milhões de reais para os
cofres públicos.

Depois das denúncias, o pagamento de novos
precatórios foi suspenso. Graças à atuação da Advo
cacia-Gerai da União e do Ministério Público, impe
diu-se que cerca de 1 bilhão de reais fossem usados
pelo esquema de corrupção instalado no DNER.

Infelizmente, porém, Sr. Presidente, o Advoga
do-Gerai da União não cumpriu rigorosamente seu
papel constitucional. Segurou o relatório dos seus
técnicos durante dez meses, deixando de enviá-lo ao
Congresso Nacional. Provou assim sua intenção de
omitir a corrupção. Também não tomou a providência
de encaminhar o estudo ao Ministério Público, para
que o dinheiro fosse reavido.

As últimas declarações do ex-Procurador-Geral
do DNER, o Sr. Elói Soares, revelam claramente que
todos os pagamentos foram feitos por ordem da cúpu
la do Ministério dos Transportes, então sob o coman
do do Sr. Eliseu Padilha. Ao menos esse esquema de
corrupção nós conseguimos debelar, ainda que não
tenhamos podido contar com a simpatia do Presiden
te da República, que não agiu em tempo algum; ape
nas mudou o nome do órgão para Departamento Na
ciona� de Infra-Estrutura de Transportes, mantendo
na direção o mesmo grupo político.

Ou seja, o povo brasileiro sofre enormes trans
tornos, com estradas destruídas, um sistema viário
precário que põe em risco a vida das pessoas, en
quanto milhões e milhões de reais escoam pelo ralo,
num brutal esquema de corrupção, agora interrompi
do graças à fiscalização do Congresso Nacional, feita
com base em dados oficiais e levantamentos criterio
sos, sem nenhum tipo de passionalismo ou disputa
político-partidária.

Cumprimos nosso papel - alguns dizem que
porque somos contra o partido "a" ou o partido "b",
contra o Governo, mas não importa; agora o escânda
lo está rigorosamente comprovado pelo Ministério
Público, que já acionou a Justiça para que sejam to
madas providências para a devolução do dinheiro.
Nossa ação de fiscalização possibilitou o desmonte
da quadrilha e impediu que mais de 1 bilhão de reais
fossem também pelo ralo.

O Congresso Nacional cumpriu o seu papel.
Espero que a Justiça e o Executivo façam o mesmo.
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o relatório das multinacionais instaladas no
Brasil foi preparado a partir de opiniões colhidas das
59 economias importantes do mundo. Na classifica
ção geral do item Custos e Encargos Trabalhistas, o
Brasil alcançou em 2000 a trigésima sexta colocação,
à frente da China, de Hong Kong, da Tailândia e de
Singapura - países internacionalmente conhecidos
pela pouca proteção que oferecem a seus trabalhado
res -, e atrás de potências européias corno França,
Alemanha e Itália, campeãs na rigidez trabalhista. A
Argentina aparece em trigésimo quarto lugar, mesmo
com todas as reformas trabalhistas adotadas, tam
bém seguindo a lógica liberal. Está, portanto, um pou
co melhor que o Brasil na proteção aos trabalhadores.

Análises dos próprios capitalistas apontam que
o ponto frágil do Brasil em relação ao mercado está
nas mãos do Governo: baixa qualificação da
mão-de-obra, em razão da baixa taxa de escolarida
de, do alto índice de analfabetismo, do pouco treina
mento e da precária qualidade do nosso sistema de
ensino.

A análise aponta que as regulamentações não
são grandes entraves à flexibilidade do mercado. O
Fórum Econômico Mundial, portanto, Davos, diz que
o Brasil paga o quarto pior salário do mundo, à frente
somente do Equador, das Filipinas e do México. Se
compararmos o que as empresas desembolsam e a
produtividade dos trabalhadores, somos o segundo
pior salário do mundo, perdendo somente para Zim
babwe. O salário-hora do Brasil, acrescidos dos en
cargos sociais, corresponde a 2,79 dólares, menos de
8 reais, enquanto na Alemanha é de 21 dólares, na
Suécia 20 dólares, na França 15 dólares, nos Estados
Unjdos 14 dólares e no Japão 12 dólares. E na Coréia
do Sul, onde se diz que os salários são baixíssimos,
vale 4,16 dólares. Portanto, na Coréia paga-se quase
o dobro do que no Brasil.

O argumento de que temos mão-de-obra cara e
leis enrijecidas é mentira propalada ao povo brasileiro
e que nesta Casa está sendo demonstrada com da
dos do Fórum Econômico de Davos, que se reúne
anualmente. Não estou falando dos dados do Fórum
Social Mundial, nem da Central Única dos Trabalha
dores.

A informalidade do mercado do Brasil que se li
mitava a 40%, em meados dos anos 70, chegou a
55% em 2000. Os níveis de desemprego são crescen
tes, fruto dos baixos índices de desenvolvimento do
País nas décadas de 80 e 90. O ambiente de revolu
ção tecnológica e científica que vivemos, vinculada à
idéia perversa da prioridade de pagamento das dívi
das interna e externa, tem levado a uma explosão so-

cial neste País, cuja expressão mais cruel é a violên
cia, que conduz o Governo a propor iniciativas como a
retirada dos direitos trabalhistas.

O Governo, acuado por esse desastre social,
busca algumas iniciativas, mesmo que elas aprofun
dem ainda mais o problema do País. Mas, dessa for
ma, dá demonstração à sociedade brasileira de que
está se mexendo, buscando caminhos, mesmo que
eles sejam perversos como estamos aqui a constatar.

Essas iniciativas agradam ao grande capital in
ternacional, que tem os Estados Unidos como super
potência. Apresentam-se como medidas que rompem
o imobilismo do Governo Federal e, mais recente
mente, são apresentadas como compensação junto
ao empresariado brasileiro pelo aumento da contribu
ição do Fundo de Garantia em virtude do pagamento
da defasagem gerada pelos Planos Verão e Collor.

Portanto, o que se sabe nos meios sindicais e
empresarias é que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, na medida em que contou com a participa
ção dos empresários para pagar aquele rombo de 40
bilhões reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal,
deu em contrapartida a flexibilidade dos direitos tra
ba�histas no Brasil.

Dessa forma, o empresariado, que foi punido
pelas novas cobranças, seria compensado com uma
legislação mais flexível. Num acordo que prevê a de
volução de 40 bilhões de reais do saldo devedor do
Fundo de Garantia, as empresas contribuirão com 16
bilhões.

Outro argumento usado pelos defensores do
projeto é o de que as leis trabalhistas oneram a produ
ção. Isso é extremamente falso. O que vem prejudi
cando profundamente o setor produtivo do País é a
carga tributária em cascata, votada, inclusive, na últi
ma quarta-feira, nesta Casa.

Tivemos a votação da prorrogação da CPMF,
que sabemos ser um imposto progressivo, com des
dobramentos fortes em toda a cadeia produtiva, de
saguando no preço ao consumidor. E esta Casa refe
rendou, com nosso voto contrário - é claro. Nós, do
Bloco PSB/PCdoB, votamos contrariamente à CPMF.

São graves as repercussões dessa PECo Prime
iro, pelo fato de a CPMF ter sido anunciada como pro
visória e vir se tornando permanente ao longo da his
tória. Segundo, porque não serve para os Municípios
e Estados, portanto, não redistribui renda na cadeia
da Federação. E, mais grave ainda, porque causa
todo um processo de acúmulo de impostos que vai
desaguar na inviabilidade dos nossos produtos.

O questionamento que fazemos nesta Casa so
bre a necessidade da reforma tributária é fundamen-



02520 Sábado 23 DIARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

tal para evitar exatamente esse argumento que o Go
verno Federal tem usado agora. Não conseguem mi
nimizar o dito Custo Brasil pelo lado dos impostos e
apenam a sociedade brasileira pelo lado da reforma
trabalhista. É isso que estamos vivendo. E por que o
Governo não reforma tributariamente este País?

Ora, porque está numa sanha arrecadadora mu
ito forte, para cumprir esses compromissos com o
grande capital financeiro - internacional e nacional.
Os balanços dos bancos nas últimas semanas são
muito claros sobre 2001. Os bancos representam o
setor econômico que teve a maior lucratividade, che
gando a 70% de lucratividade em 2001.

Portanto, esse compromisso com o capital fi
nanceiro faz com que o Governo não altere de forma
alguma a estrutura tributária, reforçando essa inviabi
lidade do setor produtivo.

Temos de levar em conta isso, Srs. Deputados,
povo brasileiro. Esses impostos não servem ao povo
brasileiro. Se esse volume de impostos, que aumenta
o Custo Brasil, servisse ao povo brasileiro, podería
mos aqui ficar calados ou dizer: "vamos arrecadar
mais impostos, porque virão serviços de saneamento,
educação, saúde". Que nada! Algo em torno de 140
bilhões de reais no ano de 2001 foram utilizados para
pagamento das dívidas interna e externa, o superávit
primário imposto pelo FMI.

Portanto, toda essa lógica faz desaguar aqui a
reforma trabalhista, que afeta o lado mais fraco da
corda, os trabalhadores, que terão de pagar a conta
com a redução dos seus direitos.

Concedo um aparte ao nobre Deputado Mauro
Benevides.

O Sr. Mauro Benevides - Permita-me, nobre
Deputado Sérgio Novais. Estou absolutamente tran
qüilo para aparteá-Io nessa matéria porque, quando
se apreciou a chamada flexibilização da Consolida
ção das Leis do Trabalho, o meu voto foi contra essa
alteração procedida em nossa CLT. Portanto, tenho
coerência e, naturalmente, autoridade para me recor
dar desse tema no momento em que VExa. o aborda
da tribuna da Câmara dos Deputados. Como VExa.
bem destacou, essa matéria acha-se pendente de
apreciação pelo Senado Federal. A sugestão que
faço é que VExa. faça chegar ao Relator da matéria,
no Senado Federal, esse parecer lúcido e abalizado
que acaba de ser lido da tribuna, a fim de que ele se
capacite da importância dessa decisão e, quem sabe,
busque fundamentação adequada para lastrear o pa
recer que terá de emitir em torno da matéria que sus
citou tanto debate aqui no plenário da Câmara dos
Deputados. É a sugestão que submeto a VExa.

O SR. SÉRGIO NOVAIS - Muito obrigado, De
putado Mauro Benevides, eterno Senador. Acato a
sugestão de V Exa. e encaminharei ao Senado Fede
ral e ao Relator da matéria cópia do parecer.

O que vem prejudicando o setor produtivo nacio
nal é uma carga tributária em cascata, votada inclusi
ve nesta semana com a prorrogação da CPMF, o im
posto provisório que passou a ser permanente e cu
mulativo na cadeia produtiva. Há consenso de que as
empresas brasileiras precisam ganhar produtividade.
Isso só pode ser conseguido tanto por meio de uma
reforma tributária que desonere o custo da produção,
quanto pelo esmagamento dos direitos trabalhistas.
Como o Estado continua a celebrar recordes de arre
cadação para cumprir o pagamento das dívidas inter
na e externa, a corda tem de quebrar do lado dos dire
itos trabalhistas.

Quanto aos impactos, os direitos ameaçados
pelo projeto do Governo, que sobrepõe as negocia
ções entre patrões e empregados ao que está previs
to na CLT, são o décimo terceiro salário, que poderá
ser pago em até doze parcelas, a rescisão contratual,
que pode ser severamente reduzida, o piso salarial, a
insalubridade, a licença maternidade e a licença pa
ternidade, a estabilidade da gestante, o salário-famí
lia, o adicional noturno, entre outros.

O projeto aponta ainda para o fim da Justiça do
Trabalho, já tentado pelo Governo Fernando Henrique
Cardoso na reforma do Judiciário, e do Ministério PÚ
blico do Trabalho, que cumpre importantíssimo papel.

Sr. Presidente, essa falsa e perigosa flexibiliza
ção faz com que as ditas cooperativas do trabalho,
que não assinam carteiras e servem de base da in
dustrialização do Nordeste, desempreguem 4 mi
lhões de trabalhadores com carteira assinada.

Portanto, o grande capital está querendo dar
como vantagem comparativa a não-assinatura da
carteira, o não-reconhecimento dos direitos trabalhis
tas.

Travamos neste momento grande disputa políti
ca em todo o Brasil. O Presidente FHC, apoiado pelos
partidos que lhe dão sustentação no Congresso 
PSDB, PFL, PPB, PTB - apresentou o Projeto de Lei
n° 5.483, que retira direitos trabalhistas, em regime de
urgência constitucional, isto é, para ser votado em 45
dias, tempo insuficiente para matéria dessa natureza
ser trabalhada e muito mais escasso ainda para ser
discutida num país com essa vastidão.

Portanto, é uma forma de impossibilitar qual
quer discussão mais aprofundada da matéria.

É bom que se diga, para que o povo brasileiro
tenha dimensão do problema, o pesado jogo de bar-
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ganha existente nesta Casa. Para aprovação da ree
leição, Deputados e Senadores foram corrompidos
pelo então Ministro Sergio Motta com a liberação de
verbas orçamentárias na véspera da votação da ma
téria. O Presidente Fernando Henrique usou esse
mecanismo perverso do "toma lá, dá cá" para facilitar
a aprovação da emenda da reeleição.

Também, na véspera da votação, a chamada
Força Sindical, que de defesa do trabalhador não tem
nada, recebeu recursos federais, originários do Fun
do de Amparo ao Trabalhador para fazer lobby nesta
Casa pela reforma trabalhista. Foram 785 mil reais
obtidos pela Força Sindical, cujos líderes agora estão
na televisão, no rádio e nos jornais fazendo propagan
da a favor dessa reforma trabalhista. Tudo isso tem a
lógica, Deputado Agnelo Queiroz e Deputado José
Antonio Almeida, de tentar ludibriar a opinião pública
brasileira na questão dos direitos do trabalhador bra
si�eiro.

Ouço, com prazer, o Deputado Agnelo Queiroz.
O Sr. Agnelo Queiroz - Deputado Sérgio Nova

is, cumprimento V.Exa., um dos representantes mais
atuantes do povo do Ceará e do nosso Brasil nesta
Casa, pelo pronunciamento que traz essa denúncia
contundente. Já está provado que o projeto da CLT é
contra os interesses dos trabalhadores do nosso País.
Recentemente, num acordo feito entre um sindicato
de trabalhadores de processamento de dados do Rio
Grande do Sul e os patrões, consentiu-se a retirada
de direitos garantidos pela Constituição, agora revo
gado pelo Supremo Tribunal Federal. Com a lei em vi
gor garantindo os direitos do trabalhador, já se faz
acordos retirando direitos. Imagine o que não aconte
cerá com uma lei possibilitando um acordo ser superi
or à própria CLT? Na primeira rodada de acordos co
letivos, inevitavelmente, serão retirados direitos dos
trabalhadores do nosso País. Espero que o Senado
Federal tenha atitude mais altiva e corresponda ao
sentimento do povo brasileiro de manter os direitos
trabalhistas conquistados há quarenta anos.

O SR. SÉRGIO NOVAIS - Agradeço ao Deputa
do Agnelo Queiroz o aparte.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado José Anto
nio Almeida, Líder do PSB.

O Sr. José Antonio Almeida - Deputado Sér
gio Novais, é com muito prazer que venho aparteá-Io,
para me colocar, assim como o Deputado Agnelo Qu
eiroz, ao lado da manifestação de V.Exa. Qualquer lei
que regule direitos e obrigações, como o Código Civil,
a Lei das Sociedades Anônimas, o Código de Defesa
do Consumidor, não admitiria jamais o artigo que
querem inserir na CLT, o qual inviabiliza os demais ar-

tigos da lei. Não se admitiria no Código Civil, que se
votou há pouco aqui, que um artigo dissesse que to
dos os acordos firmados entre partes capazes preva
lecesse sobre o que está escrito na lei. E é isso que se
quer fazer com a CLT. O pior é o verdadeiro desvio de
finalidade no uso dos recursos públicos através da
queles que se transvestem de representantes dos tra
balhadores, mas que, na realidade, são, na origem,
na sua prática cotidiana, representantes de patrões,
do capital. Utilizando essas figuras, o Governo Fede
ral está bancando uma campanha de opinião pública
para pressionar o Congresso Nacional a votar contra
os trabalhadores. Certamente, não serão vencedores.
O alerta de V.Exa. será levado em consideração para
a vitória dos trabalhadores nessa questão.

O SR. SÉRGIO NOVAIS - Muito obrigado, De
putado José Antonio Almeida.

Quero finalizar, Sr. Presidente, fazendo um aler
ta sobre tudo isso que está ocorrendo no Brasil. A me
mória do povo precisa ser reavivada. Fizeram uma
campanha intensa no Brasil - o Sr. Fernando Henri
que Cardoso e o Sr. Fernando Collor - de que as pri
vatizações seriam uma verdadeira panacéia para o
Estado brasileiro.

O que representam as privatizações no nosso
País? Um processo de aprofundamento da explora
ção da mão-de-obra, demissão em massa dos traba
lhadores, serviços de péssima qualidade, expansão
do grande capital sem nenhum compromisso do pon
to de vista estratégico. O racionamento de energia,
que acabará no dia 10 de março, é reflexo dessa irres
ponsabilidade, que é a política de privatização dos se
tores estratégicos. Figuras importantes foram à televi
são dizer que a privatização era a solução para o País
e agora, da mesma forma desavergonhada, líderes
sindicais vêm a público fazer o mesmo com o dinheiro
público.

Isso está sendo questionado. A Central Única
dos Trabalhadores está promovendo ação no sentido
de que o Governo Federal suste imediatamente essa
propaganda caluniosa e inventiva, que nenhuma rela
ção tem com a realidade da Argentina e de outros paí
ses da América Latina que tiveram a tal flexibilidade.

Sr. Presidente, estamos preparando um grande
movimento. Convoco os trabalhadores, as donas de
casa, os aposentados, a sociedade brasileira como
um todo para, no dia 21 de março, participar da greve
geral, a exemplo do povo argentino, que não suporta
mais ver seu país nessa situação. No final do século
XIX, a Argentina era uma das seis potências do mun
do, e agora, no início do século XXI, seu povo não tem
o que comer. É a isto que querem levar o nosso País:
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um desastre social sem precedentes na nossa histó- autêntica, inspirada no desejo permanente de servir à
ria. sua terra e à sua gente.

Vamos fazer essa greve geral para mostrar prin- Nascido em 22 de fevereiro de 1902, iniciou sua
cipalmente ao Governo Fernando Henrique Cardoso, vida partidária no ano de 1936, como secretário do
em um ano eleitoral, em um ano de decisões políticas então Partido Republicano, que naquela comuna era
importantes no Brasil, que ele não pode tirar direitos comandado pelo Prefeito Paulo Campos Teles.
históricos conquistados pela classe trabalhadora. Por suas qualidades pessoais e sobretudo pela

Querem, com uma canetada inconstitucional, rara sensibilidade que evidenciava no trato com seus
acabar com mais de sessenta anos de direitos con- semelhantes, José Fernandes Vieira assumiu, pela
quistados por nós, por nossos antepassados. Num primeira vez, em maio de 1938, a Prefeitura Municipal
ambiente de desemprego, em que a massa de traba- daquela próspera cidade, situada na área metropoli-
Ihadores encontra-se completamente sem possibili- tana de Fortaleza, demonstrando inequívoca vocação
dade de acessar o mercado de trabalho e, conse- para administrar a coisa publica, o que esteve patente
qüentemente, com um movimento sindical debilitado, nos vários períodos em que foi chamado a gerir os
querem impor acordos entre patrões e empregados. destinos maranguapenses.

Portanto, vamos preparar a movimentação para Entre 28 de fevereiro de 1947 e janeiro de 1948,
o dia 21 de março e olhar com atenção o Senado Fe- esteve ele à frente da Edilidade local, revelando, por
deral, onde, em 2001, houve muitas cenas tristes. No seus atos e decisões, comprovadas aptidões para o
início deste ano, vamos observar o Senado Federal, múnus público, o que lhe garantiu em seguida o de-
como se relaciona com a sociedade brasileira, princi- sempenho do cargo de Vereador, com consagradora
palmente porque dois terços daquela Casa serão re- votação para aquela época, demonstrando à sacieda-
novados. de a estimulante aceitação de que desfrutava junto a

No Ceará, por exemplo, dois Senadores irão à todos os segmentos populacionais.
eleição. Vamos ver como o Senador Lúcio Alcântara _ Pelo respeito que granjeara e pelos serviços
capacho do Presidente Fernando Henrique Cardoso prestados à comunidade, José Fernandes Vieira,
e do Governador Tasso Jereissati -, votará a matéria e pela unanimidade de seus pares, foi eleito Presidente
se vai ser candidato ao Governado do Estado. Vere- da Câmara Municipal, portando-se sempre democra-
mos como vai se portar o Senador Sérgio Machado, ticamente, na postl.1ra de magistrado, permitindo que
aliado do Presidente Fernando Henrique Cardoso. o debate ali se processasse dentro das inflexíveis

Espero que o PMDB, partido de V.Exa., Sr. Pre- normas regimentais.
sidente, mantenha a posição que teve na Casa, e que Integrante do Partido Social Progressista, que ti-
a sociedade, organizada politicamente e informada nha como dirigente maior o ex-Governador Adhemar
corretamente, faça pressão no sentido de impedir a de Barros, manteve-se fiel à sua sigla, cujo comando
revogação da CLT, barrando esse perverso projeto. no Ceará fora confiado ao saudoso Senador Olavo

Espero também que, em outubro de 2002, o Oliveira, que compunha a bancada cearense no Con-
povo brasileiro possa dizer à América Latina convulsi- gresso Nacional, juntamente com seu colega Plínio
onada - à Colômbia em guerra, ao Equador, à Argen- Pompeu de Sabóia Magalhães.
tina e ao México em dificuldades - que o Brasil vai sair Em abril de 1953, Fernandes Vieira foi convoca-
da trama criada pelo modelo neoliberal e capitalista. do mais uma vez para presidir o Legislativo de Maran-

guape, em razão de seus atributos de cidadão inata
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. cável, assim considerado, indistintamente, pelos seus
O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente, conterrâneos.

peço a palavra pela ordem. Amigo pessoal do então Coronel Severino Som-
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - bra, Vieira conclamou o eleitorado de sua terra a su-

Tem V.Exa. a palavra. fragar a candidatura do prestigioso militar, considera-
o SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela do um dos maiores oradores de sua época, que che-

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- gou a ocupar esta tribuna, quando exerceu o mandato
dente, Sras. e Srs. Deputados, o Município de Maran- de Deputado Federal e para aqui trouxe a debate
guape, no meu Estado, estará em festa hoje para co- questões relevantes, ligadas ao nosso progresso e
memorar o centenário de nascimento do líder político bem-estar social.
José Fernandes Vieira, que em vida se destacou di- Identificado com os setores empresariais de
ante de seus conterrâneos, projetando uma liderança Maranguape, Fernandes Vieira foi guindado à condi-
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ção de um dos principais dirigentes da tradicional
União das Classes Produtoras, à época sob a Presi
dência estadual do ex-Senador José Afonso Sancho,
tendo como líderes da maior expressão José Leite
Martins e Eliseu de Sousa Pereira.

Com a visão desenvolvimentista que habitual
mente demonstrou, José Fernandes Vieira empe
nhou-se pela localização, em seu berço natal, de uma
usina de pasteurização de leite, reclamando o apoio
do então Secretário da Agricultura Coronel Brito Pas
sos, integrante do Governo do saudoso José Parsifal
Barroso, de quem fui Secretário do Interior e Justiça.

Ao falecer, em 9 de março de 1975, o saudoso lí
der cearense legou aos seus coestaduanos e à sua
família exemplos de dignidade e honradez, herdados
por seus descendentes, entre os quais o médico Se
bastião Fernandes Vieira, um dos grandes profissio
nais da classe a que pertence, a ponto de exercer,
presentemente, a Presidência da Federação Nacio
nal dos Estabelecimentos dos Serviços de Saúde, na
qual cumpre nobre missão, indiscrepantemente con
siderada pelos que acompanham de perto sua traje
tória à frente da prestigiosa instituição.

Homenageio, pois, na passagem de sua data
centenária, a memória de José Fernandes Vieira, ce
arense dos mais distinguidos, a quem Maranguape
deve os mais assinalados serviços.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado Armando
AbíIio, para uma Comunicação de Liderança, pelo
PSDB. S.Exa. dispõe de até dez minutos.

O SR. ARMANDO ABíLlO (PSDB - PB. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Parlamentares, em primeiro lugar, comunico
com alegria que assistimos ontem à posse do novo
Ministro da Saúde, o ex-Secretário-Executivo Dr. Bar
jas Negri. A solenidade contou com a presença de re
presentantes de vários partidos que fazem parte da
base de sustentação do Governo.

No pronunciamento de posse, o Ministro assu
miu o compromisso de continuar a luta pela diminui
ção da mortalidade infantil. Já se avançou muito: em
passado recente, de cada 1.000 crianças nascidas vi
vas, 60 morriam antes de completarem o primeiro ano
de vida; o Ministério da Saúde baixou esse índice
para 30, e continuará a luta para diminuir para 20 o ín
dice de mortalidade infantil.

O Dr. Barjas Negri assumiu outros compromis
sos também. Atualmente, existem em torno de 14 mil
equipes de saúde familiar; até o final do ano, este nú-

mero chegará a 20 mil, o suficiente para atender a 60
milhões de pessoas.

Em função de sua história e desempenho no
serviço público, tenho certeza de que o novo Ministro
tem condições de continuar o trabalho iniciado pelo
Senador José Serra.

Comunico ainda que no próximo domingo o
PSDB fará sua pré-convenção no Hotel Nacional,
quando apresentará o nome do Senador José Serra
como candidato à Presidência da República. Os dele
gados do meu Estado, a Paraíba, já se encontram em
Brasília para participar desse ritual partidário. Logo
após, haverá um encontro das mulheres tucanas, co
mandado pelas Deputadas Marisa Serrano e Veda
Crusius, quando serão discutidos os problemas rela
cionados à atuação política da mulher.

Feito este registro partidário, quero falar sobre
algumas situações do meu Estado, que dizem respei
to a ações estruturais.

O Governo Federal tem feito várias obras para
solucionar o problema hídrico; ainda existe, porém,
uma frustração do povo, no que diz respeito à trans
posição das águas do São Francisco, não só na Para
íba, mas também no Rio Grande do Norte e no Ceará,
cujo representante, o ex-Senador e Deputado Federal
Mauro Benevides, aqui se encontra. Essa frustração é
conseqüência da oposição ao projeto, principalmente
por parte da bancada da Bahia. Mas hoje estamos
conscientes de que ele só terá condições de se reali
zar se incluir a transposição do Rio Tocantins.

Vamos continuar essa luta, pois a Região ne
cessita de água potável. O Governo Federal atual
mente está construindo algumas adutoras no nosso
Estado, mas o paraibano costuma dizer, em sua re
signação e esperança, que a principal delas é a Adu
tora de Deus. Têm havido uma boa precipitação pluvi
ométrica; inclusive o Açude Coremas, um dos princi
pais fornecedores de água para várias cidades do
sertão paraibano, já se encontra com 80% a 85% de
sua capacidade. O volume total gira em torno de 1 bi
lhão e 400 milhões de metros cúbicos de água. O
Complexo Coremas-Mãe D'água hoje já se encontra
com a sua capacidade total, em torno de 1 bilhão de
metros cúbicos.

Como membro do partido de oposição ao Go
verno do Estado, gostaria de aproveitar a ocasião
para fazer um pleito ao Governo estadual, principal
mente à Secretaria de Agricultura. Apesar das chu
vas, há uma frustração, Sr. Presidente: existe invemo,
mas não há sementes para o plantio. Se as sementes
chegarem fora de época não se resolverá o problema.
Registro esta reivindicação para que o Governo de
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Estado da Paraíba, por intermédio da Secretaria de
Agricultura, distribua as sementes para que o peque
no agricultor tenha condição de plantar.

Sr. Presidente, antes de ontem esta Casa votou
e aprovou o novo perfil do endividamento rural, e in
clusive estendeu os prazos para quitação das dívidas.
Apelo para os bancos no sentido de que facilitem a
negociação. É fato que não existe boa vontade dos
bancos credores na renegociação dos débitos; ao
contrário, seu único objetivo é recebê-los. Mas houve
quatro anos de seca, que frustaram as culturas, e
conseqüentemente o pequeno agricultor não tem
condições de saldar suas dívidas.

Durante o recesso, tive oportunidade de partici
par de alguns encontros, em associações e sindica
tos, e verifiquei que há um ambiente de preocupação,
e até de revolta, no que diz respeito ao atendimento
dispensado pelos bancos aos pequenos agricultores.
Faço, então, um apelo à direção dos bancos credores,
no sentido de facilitarem a renegociação.

É o que tenho a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado Agnelo Que
iroz.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, trago hoje a esta tribuna tema da maior
relevância, pouco tratado tanto no Congresso Nacio
nal quanto na sociedade.

A lógica dessa sociedade de consumo base
ia-se na contínua criação de necessidades artificiais
para o indivíduo, com o objetivo de manipular o com
portamento coletivo, induzindo-o à aquisição de bens
e serviços supostamente concebidos para melhorar a
qualidade de vida de todos.

Trago hoje a esta Casa exemplo completo desse
famigerado processo que resulta da convergência de
iniciativas escusas bem trabalhadas na aparência, ar
ticuladas com o Poder Público, tramando flagrante as
salto ao Erário em nome de boas intenções, tais como
aquelas de que o inferno anda repleto.

Esse princípio, que vem regendo o funciona
mento da economia brasileira, gera constantes desvi
os dos recursos originariamente destinados às reais
prioridades do País, para cobrir gastos supérfluos
que terminam por esgotar as fontes orçamentárias
criadas para reduzir a pobreza e a miséria que sacrifi
cam o potencial de gerações inteiras do nosso povo.
Trata-se de violência ética contra os fundamentos da
cidadania que atinge, de forma crescente e difusa, to
das as práticas e relações sociais, convertendo o ci-

dadão em mero consumidor a serviço de interesses
que jamais se identificam com os seus.

Constrói-se, por meio desse medonho mecanis
mo, uma estrutura econômica marcada pelo desper
dício, incapaz de subordinar a dinâmica das forças
produtivas à soberana determinação de promover o
bem-estar da coletividade. Instala-se, assim, a supre
macia do luxo, a primazia do supérfluo, a assimilação
do desnecessário, a preponderância do dispensável,
a exaltação, enfim, da irresponsabilidade na aplica
ção dos recursos públicos.

Refiro-me, Sras. e Srs. Deputados, ao desvio de
vultosa soma de recursos do Reforço à Reorganiza
ção do Sistema Único de Saúde - REFORSUS, a se
rem utilizados, com a conivência do Ministério da Sa
úde, para pagar fornecimento e montagem de siste
ma de tratamento térmico de resíduos de serviço de
saúde. Em outras palavras, para a compra de incine
radores de lixo hospitalar.

A investida atual das instituições e empresas in
teressadas nessa gigantesca transação vem sendo
facilitada pela promiscuidade que o Governo Federal
permitiu que se estabelecesse entre a voracidade do
setor privado e a complacência de quem administra o
Estado brasileiro. A permissividade dós órgãos públi
cos desperta o apetite e satisfaz a gula das empresas
que se agigantam à custa da cumplicidade vergonho
sa dos governantes.

Sr. Presidente Deputado Mauro Benevides, que
muito nos honra presidindo os trabalhos neste mo
mento, V.Exa. muito lutou para introduzir instrumentos
de fiscalização no Congresso Nacional quando o pre
sidia. Desde 1983, o Congresso Nacional tem sido o
estuário em que desembocam poderosas pressões
de grupos econômicos na tentativa de forçar a apro
vação de instrumento legal que obrigue a incineração
dos resíduos das instituições de saúde, conhecidos
mais popularmente como lixo hospitalar.

Os interessados sustentam, invariavelmente, a
mesma tese arcaica e ultrapassada do século XIX de
que todo esse material encerra elevada periculosida
de infecciosa, representando risco à saúde. Já são
mais de setenta projetos de lei sobre a matéria trami
tando pelas distintas instâncias desta Casa, todos
eles fundados em argumentos mais dogmáticos do
que científicos, mais preconceituosos do que raciona
is. Todos eles dirigidos no sentido de caracterizar a
necessidade de tratamento diferenciado para o lixo
hospitalar, buscando, a qualquer preço, introduzir a
obrigatoriedade de sua incineração.

Como o Poder Legislativo brasileiro não se mos
trou vulnerável à pressão de tais interesses, a Associ-
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ação Brasileira de Normas Técnicas - ABTN cometeu
a ousadia de elaborar as chamadas Normas Brasilei
ras Registradas, visando à classificação, condiciona
mento, coleta, transporte e destinação final dos resí
duos sólidos dos serviços de saúde. Pretende essa
Associação impor-nos, por meio desse instrumento
espúrio, a necessidade de incineração do lixo hospi
talar, valendo-se uma vez mais da desacreditada teo
ria da periculosidade infecciosa desses resíduos.

Trata-se de evidente ousadia, porquanto entida
de privada não pode ter a prerrogativa de criar nor
mas gerais para a sociedade. E, ademais, da inaceitá
vel ousadia, há, no âmago dessa iniciativa, um irrepa
rável desrespeito a todo o setor de saúde do País. De
fato, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o comitê
da ABNT, que formulou o conjunto de normas, é inte
grado por um engenheiro, uma economista, um advo
gado e uma tecnóloga em saúde. Ninguém com a for
mação em epidemiologia, macrobiologia clínica e in
fectologia. Ninguém com domínio de conhecimentos
científicos indispensáveis à seriedade de que não se
pode prescindir na discussão e na formulação de re
gulamento relativo ao assunto.

Precipita-se, portanto, o Ministério da Saúde,
quando parece encampar o princípio da periculosida
de infecciosa do lixo hospitalar - até então o Ministé
rio não se havia curvado a essa ofensiva -, autorizan
do a abertura de editais de licitação para compra de
incineradores em todo o território nacional, com a uti
lização de parcela importante das dotações do
REFORSUS.

Estou aqui com o edital, e segunda-feira será
aberta a licitação para a compra de incinerador, com o
dinheiro do Ministério da Saúde, dinheiro do
REFORSUS, dinheiro do nosso povo, quando esta
mos vivendo situação dramática. Talvez, a exemplo
do que acontece com a Associação Brasileira de Nor
mas Técnicas, também no Ministério da Saúde deci
dam sempre pessoas que não têm conhecimento téc
nico sobre saúde.

Pelo montante dos recursos financeiros a serem
gastos, não há corno deixar de lançar suspeitas sobre
a lisura do negócio, sobretudo, se levadas em consi
deração as manifestações de autoridades científicas,
pesquisadores e entidades nacionais e internacionais
que apontam para a absoluta improcedência dos ar
gumentos com os quais querem justificar a compra de
incineradores para resíduos hospitalares. E não bas
tassem as evidências fartamente colecionadas pela
bibliografia especializada, o elevado custo do equipa
mento já seria suficiente para a adoção de alternati-

vas mais econômicas que assegurem o mesmo resul
tado sem onerar o orçamento da saúde brasileira.

Salta aos olhos, Sr. Presidente, a extraordinária
dimensão do desvio de recursos financeiros do setor
Saúde, que se prepara por meio dessa inescrupulosa
manobra. Conforme o correspondente Edital de Con
corrência Pública Internacional que aqui apresentei,
já publicado pela Fundação para o Desenvolvimento
Médico e Hospitalar, da Faculdade de Medicina de
Botucatu, o preço do incinerador, cuja aquisição se
pretende tornar obrigatória para todos os serviços de
saúde do Brasil, é de 120 mil dólares, equivalentes a
300 mil reais.

Para que se tenha a exata percepção do crimi
noso rombo que se pretende produzir, é preciso es
clarecer que cada Município deverá, além de contar
com esse equipamento ou cada unidade de saúde,
cumprir o que hoje determina a Associação Brasileira
de Normas Técnicas, pagar, conseqüentemente, ta
xas especiais para a coleta e transporte do lixo hospi
talar, que deverá ser acondicionado em recipientes
com embalagens padronizadas, significando custos
adicionais para os serviços de saúde. Há que se com
putar, ainda, os gastos com a construção de área físi
ca e infra-estrutura necessárias para o funcionamen
to do incinerador, o que torna sem limites os investi
mentos vinculados à execução desse projeto tão am
bicioso quanto desnecessário.

No Município de Belo Horizonte, onde as articu
lações encontram-se mais avançadas, o Presidente
da Associação de Hospitais de Minas Gerais já lan
çou oficialmente projeto de instalação da Usina de
Tratamento de Resíduos de Saúde. Segundo estima
tivas divulgadas pela imprensa, só as obras de cons
trução previstas custarão 15 milhões de dólares, boa
parte dos quais deverão ser fornecidos pela Caixa
Econômica Federal.

Segundo matéria publicada pela Gazeta Mer~

cantil, em 6 de novembro 1990, um incinerador apro
priado para um Município de 20 mil habitantes custa
entre 120 e 200 mil dólares. Já o preço dos equipa
mentos de maior capacidade de incineração pode
chegar a 20 milhões de dólares, não incluídos os cus
tos de instalação. Esse incinerador seria necessário
para um Município atender a todo o seu serviço de sa
úde. Como no Brasil há cerca de 30 mil estabeleci
mentos de saúde e mais de 5.500 Municípios,
pode-se depreender facilmente a magnitude do lucro
financeiro que se vislumbra com a instalação, no Bra
sil inteiro, desses equipamentos, que não são neces
sários e onerarão brutalmente o setor Saúde.
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Em última análise, é o Estado bancando a ga
nância da iniciativa privada sob o enganoso pretexto
de proteger a população contra os riscos infecciosos
contidos nos resíduos hospitalares.

E mesmo que a disponibilidade de recursos or
çamentários para projetos dessa natureza fosse um
fato, a justificativa de sua execução seria absoluta
mente insustentável diante da contundência da argu
mentação científica que desfaz, por completo, a pre
tensa sustentação técnica em que se apóiam.

É por isso que tenho grande quantidade de arti
gos de vários países - Brasil, Estados Unidos, Ingla
terra -, comprovando justamente que essa argumen
tação é completamente descabida, e não se sustenta,
já que o lixo hospitalar não oferece risco diferente, por
exemplo, do doméstico.

Com efeito, Sr. Presidente, a periculosidade do
lixo hospitalar não passa de um mito impregnado por
preconceitos culturais de que se servem os autores
do projeto para disseminar o medo e o pânico na po
pulação, no intuito de fazer com que os cidadãos pas
sem a entender a incineração dos resíduos hospitala
res como uma necessidade real e, desta forma, ve
nham até a reivindicá-Ia como se fosse um benefício
indispensável à sua qualidade de vida.

Na verdade, Sras. e Srs. Deputados, o princípio
da periculosidade infecciosa remonta ao final do sé
culo XIX, quando a teoria astro-miasmática dominava
o cenário de uma pseudociência que atribuía a causa
das moléstias infecciosas aos gases e emanações
dos charcos e depósitos de lixo e propunha que se
disparassem tiros de canhão e se acendessem gran
des fogueiras para evitá-los.

O Brasil do século XXI não pode digerir tama
nho obscurantismo para justificar a efetuação de tão
pesados investimentos públicos num projeto cujo re
sultado único será o enriquecimento ainda maior de
empresários nacionais, principalmente estrangeiros,
em troca de uma mistificação tecnológica.

É hoje de conhecimento científico elementar o
fato de serem os microorganismos presentes nos
chamados resíduos domésticos ou hospitalares ori
undos dos próprios seres humanos, dos animais, dos
vegetais em decomposição e do solo. São espécies
biológicas que constituem a chamada flora bacteria
na normal, a microbiota do homem e dos animais. Re
feridos microorganismos só causam infecção quando
o hospedeiro revela suscetibilidade capaz de alterar a
relação de equilíbrio dinâmico mantido com a flora
bacteriana em condições normais de saúde.

O Prof. Urie' Zanon, eminente pesquisador de
Santa Catarina, doutor em Medicina Tropical, incan-

sável estudioso das infecções hospitalares, tem-se
manifestado, com a clareza e objetividade inerentes a
um homem da ciência, para mostrar o absurdo que se
pretende oficializar com o projeto da incineração dos
resíduos hospitalares em nome da qualidade de vida
das populações.

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado
Mauro Benevides.

O Sr. Mauro Benevides - Deputado Agnelo
Queiroz, V.Exa. realmente traz a debate, sob angula
ções mais amplas, a questão do lixo hospitalar, e se
dispõe a derrogar o mito da periculosidade infecciosa
do lixo hospitalar. Portanto, V.Exa. traz inestimável
contribuição aos administradores públicos, aos Prefe
itos e aos Governadores. Espero que o discurso de
V.Exa. repercuta intensamente e possa induzir os res
ponsáveis pelos Governos Estaduais e Municipais a
terem uma concepção exata dos perigos conseqüen
tes do chamado lixo hospitalar. V.Exa., no curso da ar
gumentação expendida, alega que possui documen
tos comprobatórios da tese, originários dos Estados
Unidos e dos países da Europa, comprovando que
esse mito da periculosidade infecciosa praticamente
já se desfez nos outros países.

Portanto, é uma tese que V. Exa. assume a res
ponsabilidade de defender e o faz naturalmente las
treado em argumentos que foram agora tornados pú
blicos na tribuna da Câmara dos Deputados. O discur
so de V.Exa. é da maior importância.

O SR. AGNELO QUEIROZ - Agradeço a V.Exa.
o aparte e o incorporo ao meu pronunciamento. Para
mim, é uma grande honra, sobretudo quando se trata
do aparte do ex-Presidente do Congresso Nacional,
Deputado Mauro Benevides.

Justamente fundado nessa argumentação cien
tífica e com a contribuição de professores e estudio
sos brasileiros, como o Prof. Uriel Zanon, que tem vá
rios estudos mostrando claramente que não há essa
diferença entre o lixo hospitalar e o lixo doméstico, é
muito mais simples tratar esse lixo hospitalar com me
didas a respeito de áreas, como são os materiais per
furocortantes, que deve ter um destino específico.
Fora isso, o tratamento não apresenta diferença do
lixo doméstico. Ninguém que defenda o incinerador
ou o Ministério da Saúde prova com estudos - não há
estudo sério, importante - que há periculosidade no
lixo hospitalar. Essa é a diferença básica.

Como eu estava dizendo, o Prof. Uriel Zanon,
eminente pesquisador brasileiro, doutor em medicina
tropical, incansável estudioso das infecções hospita
lares, tem-se manifestado com clareza e objetividade
inerentes a um homem da ciência para mostrar o ab-
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surdo que se pretende oficializar com o projeto de in
cineração dos resíduos hospitalares em nome da
qualidade de vida das populações.

Em precioso documento publicado pela Acade
mia Nacional de Medicina, o emérito docente mencio
na qualificadas fontes bibliográficas para definir algu
mas verdades que têm sido sonegadas da opinião pú
blica com o claro intuito de eliminar resistências à ins
talação dos incineradores. Exsurge patente da análi
se daquele documento que o lixo doméstico é mais
contaminado que o hospitalar. Os mesmos microrga
nismos presentes no lixo hospitalar são encontrados
em panos de prato, panos de chão e outros resíduos
domiciliares.

Por outro lado, reforça ainda o Prof. Uriel Zanon,
não há nenhuma evidência de aumento da freqüência
de infecções no pessoal que manipula o lixo hospita
lar ou o da comunidade. Vale lembrar, além disso, que
os resíduos dos serviços de saúde constituem, no
máximo, 2% do total de lixo gerado em uma cidade.

Trata-se, efetivamente, de um problema menor
quando confrontado com a constatação de que cerca
de 30% do lixo doméstico no Brasil não são coletados
e que 90% dos resíduos coletados recebem trata
mento e destinação inadequados.

A propósito, já em 1991, o Departamento de Sa
úde e Serviços Humanos da Sociedade Americana
de Epidemiologistas Hospitalares assinalava, em arti
go publicado por importante periódico científico, a fal
ta de qualquer evidência de que o lixo hospitalar seja
uma fonte infecciosa. Registrava, além do mais, que
apenas os resíduos perfurocortantes merecem cuida
dos, destacando o fato de que são muito mais fre
qüentemente encontrados no lixo doméstico do que
no hospitalar. Estabelecia, também, que a probabili
dade de contaminação pelo HIV por meio de picada
de agulha perdida no lixo varia entre 1/15 bilhões e
1/390 trilhões. Concluía, finalmente, o importante arti
go que, à luz de todas as evidências científicas reuni
das, o lixo hospitalar não oferece risco para o público.
Igualmente significativa foi a revelação derivada dos
estudos feitos por essa mesma entidade provando
que a implementação do processo de incineração dos
resíduos hospitalares nos Estados Unidos resultou
em aumento extraordinário dos custos dos hospitais,
sem qualquer benefício para o meio ambiente ou para
a saúde pública.

Ademais, de todas as incontestáveis comprova
ções da inexistência da propalada periculosidade in
fecciosa dos resíduos hospitalares, as pesquisas ci
entíficas que analisam as conseqüências da sua inci-

neração reconhecem que o processo comporta riscos
e ameaças para a saúde coletiva.

Investigações realizadas na Universidade de
Londres identificaram a presença de bactérias vivas
no fluxo liberado por um incinerador hospitalar que
opera em elevadas temperaturas. Vale dizer que tal
procedimento técnico está longe de ser o método ri
gorosamente seguro para a esterilização do lixo hos
pitalar.

A literatura científica especializada atesta que o
incinerador polui a atmosfera e produz, em cinzas, o
equivalente a 30% dos resíduos incinerados. Tratan
do da questão, o Prof. Uriel Zanon estima que um
equipamento de médio porte, concebido para quei
mar resíduos metálicos em concentração média, libe
ra no ar, durante um ano de operação, 408 toneladas,
e deposita no solo, sob forma de cinzas e líquido,
1.340 toneladas de compostos metálicos mais peri
gosos do que os originais.

Como se sabe há muito tempo, o chumbo, o
mercúrio e o zinco, elementos químicos presentes
nas cinzas, podem causar lesões pulmonares, neuro
lógicas, hepáticas, renais e pancreáticas. Em reforço
a esses conhecimentos, testemunham as pesquisas
realizadas pelo Departamento de Meio Ambiente do
Reino Unido, ao concluírem que todos os incinerado
res de lixo, independentemente do seu tipo e da com
posição dos resíduos, produzem alguma das subs
tãncias pertencentes ao grupo das dioxinas, cujos
efeitos cancerígenos e teratogênicos já foram ampla
mente descritos e comprovados em inúmeros traba
lhos de investigação epidemiológica.

Sr. Presidente, como se pode inferir de tantas
evidências científicas, o lixo hospitalar não represen
ta ameaça à saúde pública, contrariamente ao que
pretendem caracterizar os defensores da necessida
de de sua incineração. Tampouco remanesce qual
quer dúvida quanto ao fato de que os incineradores
são equipamentos de custo insustentável, a par de
não se constituírem método seguro de esterilização
do material incinerado e de poluírem a atmosfera e o
solo com gases e outras substâncias químicas extre
mamente nocivas à saúde dos indivíduos expostos.

Ressalte-se, por último, colegas Deputados,
que o atual projeto de liberação de verbas do
REFORSUS para a aquisição dessa aparelhagem
padece de alicerce legal e de substância ética, valo
res indeclináveis quando se cogita da aplicação de re
cursos públicos. Uma entidade privada, como a Asso
ciação Brasileira de Normas Técnicas, não pode go
zar do poder normativo em matéria de responsabili
dade do Estado, sob pena de subordinarmos o inte-



o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado Regis Caval
cante pelo prazo de 25 minutos.

O SR. REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, senti ontem, como representante do
Estado de Alagoas, uma emoção cívica que não po
deria deixar de compartilhar com o mundo político e
com a opinião pública nacional, ainda que se refira a
fatos de ordem partidária, ligados ao processo da su
cessão presidencial.

Refiro-me, Sr. Presidente Themístocles Sampa
io, ao ato público que quatro partidos - PPS, POT,
PTB e PTN - realizaram ontem para expressar ao
País que pretendem apresentar ao povo brasileiro um
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resse ~~Ietivo à .voracidade selvagem de grupos em- diagnóstica e terapêutica de que carecem para cum-
presarrals que vivem às expensas das finanças públi- prir a missão de tratar das imensas multidões de do-
cas. entes produzidos pela omissão de governos compro-

Não, a incineração do lixo hospitalar não é uma metidos unicamente com as exigências das elites e
necessidade ditada pelos conhecimentos atuais. Bem do sistema financeiro. Prioritária é a iniciativa dirigida
ao contrário. Por isso, é inaceitável, sob qualquer pre- no sentido de garantir condições dignas de vida a to-
texto, a iniciativa do Ministério da Saúde, que, sem dos os brasileiros, a fim de que nunca mais se vejam
discussão aberta à opinião pública, resolve canalizar seres humanos miseráveis revolvendo o lixo urbano
expressivas somas de dinheiro para ceder à pressão na busca das sobras dos ricos que possam saciar a
da iniciativa privada. fome dos pobres. Prioritário é o correto tratamento do

Diante da contundência das provas oferecidas lixo industrial, este, sim, responsável por severa polui-
pela comunidade científica internacional, só se pode ção ambiental, com efeitos danosos à saúde das po-
classificar a decisão ministerial como ingênua ou pulações atingidas. Prioritária, enfim, é a criação de
comprometida com o assalto que se quer fazer aos mecanismos políticos, legislativos, jurídicos e sociais
cofres da Nação brasileira. capazes de abortar transações escandalosas feitas

Se ingênua ou desinformada, a atitude do Minis- em nome dos interesses do povo, tais como a que ora
tério é absolutamente condenável. Se comprometida venho denunciar desta tribuna.
com o ilícito que se pretende cometer, é execrável. Termino, Sr. Presidente, dando ciência a esta
Nos dois casos, cumpre apurar responsabilidades e Casa das diligências que estou desenvolvendo junto
aplicar as sanções cabíveis. ao Ministério Público Federal na busca de uma inter-

Esta Casa, onde tramitam as inúmeras tentati- venção imediata que embargue a decisão do Ministé-
vas de arrancar legislação destinada a validar o ver- rio da Saúde e torne, assim, sem efeito a trama des-
dadeiro golpe que se anuncia contra a saúde da po- ses empresários que nunca se interessaram pelo
pulação e o equilíbrio das finanças no setor, deve tra- destino do lixo industrial- este, sim, merece cuidado
zer o assunto à pauta, a fim de que as discussões le- - ou comunitário e querem agora fazer fortuna com
gítimas sejam feitas à exaustão, para impedir que se recursos públicos à custa da exploração escandalosa
execute esse ato lesivo aos interesses nacionais, ur- do lixo hospitalar, que deve ter, obviamente, um desti-
dido silenciosamente nos gabinetes do Ministério da no que está ao nosso alcance, não necessariamente
Saúde. através da compra de incineradores.

As alternativas disponíveis no Brasil para o cor- Era o que tinha a dizer.
reto tratamento dos resíduos hospitalares devem pre- Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.

valecer sobre a cupidez dos que querem impor o mé- Durante o discurso do Sr. Agnelo Que-
todo da incineração e criar um fabuloso mercado para iroz, assumem sucessivamente a presidên-
a expansão de seus lucros e o crescimento de suas cia os Srs. Mauro Benevides e Themístocles
empresas, em detrimento da saúde coletiva. O aterro Sampaio, § 2° do art. 18 do Regimento
sanitário e mesmo a autoclavagem dos resíduos hos- Interno.
pitalares antes da sua coleta, que são factíveis, sem
acréscimos de custos, pela enorme maioria das insti
tuições de saúde do País, são suficientes para resol
ver o problema na justa dimensão que possui.

Como se vê, Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputa
dos, comprar incineradores de lixo hospitalar não é
prioridade para a saúde brasileira. Prioritário é o com
bate à dengue, doença que tem matado grande nú
mero de brasileiros, problema que esse Governo in
competente não consegue resolver. Prioritário é ga
rantir aos serviços públicos de saúde a política de re
cursos humanos que estão a merecer e a reivindicar
há tantos anos às autoridades de saúde, que lhes res
pondem com indiferença, às vezes com ironia e até
com escárnio. Prioritário é modernizar a rede de hos
pitais públicos do País, dotando-os da infra-estrutura
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projeto nacional de Governo, a ser encabeçado pelo
ex-Ministro Ciro Gomes, nas eleições presidenciais
que se aproximam.

A principal emoção, Sr. Presidente, essa que
quero compartilhar com tantos quantos eu tiver a feli
cidade de fazer ouvirem-me, decorre, em primeiro lu
gar, do fato de o ato público a que me referi ter sido re
alizado no Espaço Cultural Zumbi dos Palmares, na
Câmara Federal, e, em segundo lugar, do fato de que
esse ato público da maior importância política para
esta Nação marcou o reencontro histórico das forças
do trabalhismo e do socialismo democrático no Brasil.

Como Deputado de Alagoas, terra que imortali
zou a epopéia libertária dos quilombos, quero ressal
tar que ninguém melhor do que Zumbi dos Palmares
poderia inspirar, em hora política tão solene, o reen
contro dessas forças que, como ressaltou o Presiden
te do meu partido, Senador Roberto Freire, todas as
vezes que se uniram em um projeto de poder muda
ram o curso da História e deram ao Brasil algumas de
suas principais épocas de rupturas modernizantes,
de prosperidade e, sobretudo, de afirmação da nossa
identidade nacional, da nossa soberania e dos direi
tos sociais e políticos do povo e dos trabalhadores.

Não por acaso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, trabalhistas e socialistas encontram-se no
vamente. Quem se der ao trabalho de revisitar nossa
História verá que sempre que a Nação esteve sob o
perigo de ver diminuída a sua independência, sempre
que a Nação brasileira esteve ameaçada em sua inte
gridade civil pelo aprofundamento das desigualdades
sociais, e sempre que o Brasil se viu ante o desafio de
fazer transformações estruturais para enfrentar épo
cas de transição no mundo, trabalhistas e socialistas
souberam superar suas naturais e históricas diferen
ças político-ideológicas para, em nome dos destinos
da Pátria, apresentar novos caminhos para o povo
brasileiro.

O reencontro histórico dos próprios trabalhistas
entre si e dos trabalhistas com o socialismo democrá
tico dá-se, entretanto, sob novos condicionantes.
Como bem ressaltou o ex-Governador Leonel Brizola,
legenda viva do trabalhismo e exemplo de dignidade
e honradez da classe política brasileira, esse novo re
encontro faz-se, a esta altura da História do nosso
País, com líderes trabalhistas e socialistas que sou
beram tirar as melhores lições dos seus antepassa
dos políticos e hoje apresentam-se ao País mais ex
perientes' mais maduros e, portanto, absolutamente
preparados para dar novamente ao Brasil um projeto
nacional de desenvolvimento, consentâneo com as
características e a complexidade do novo ciclo de in-

ternacionalização que experimenta a economia e a
geopolítica mundiais.

Ficou claro, ontem, nas fisionomias tranqüilas e
sóbrias de Brizola, Roberto Freire, José Carlos Marti
nez e todas as lideranças do PDT, do PTB, do PPS e
do PTN, que socialistas e trabalhistas não se estão
reunindo para afirmar nossa soberania nacional con
tra ninguém, tampouco estão animados pelo espírito
chauvinista e belicoso que explode em diversas par
tes do mundo.

O Sr. Mauro Benevides - Concede-me V.Exa.
um aparte, Deputado Regis Cavalcante?

O SR. REGIS CAVALCANTE - Com muita hon
ra, Deputado Mauro Benevides.

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Deputado Re
gis Cavalcante, por volta das 14h de ontem, quando
chegava para o expediente da tarde nesta Casa e
para me encontrar com representantes da Assem
bléia Legislativa do Ceará, que vieram participar do
encontro nacional entre o seu partido, o PPS, o PTB e
o PDT, pude pressentir a euforia, extravasada tanto
por Leonel Brizola, a quem cumprimentei na hora e a
quem respeito pela tradição de luta, como por Ciro
Gomes, que já pertenceu ao meu partido, tendo sido
eleito Prefeito de Fortaleza e Governador do Ceará
pela legenda do PMDB, e que agora integra, como
candidato à Presidência da República, o quadro do
PPS. Então, diria que o que nos foi transmitido, um
quadro de euforia, é o que V.Exa. tenta muito bem,
com o brilho habitual, espelhar da tribuna neste mo
mento. Ao aparteá-Io, desejo que essa conjunção de
forças que congrega seu partido e três outras siglas
signifique sobretudo o avigoramento da estrutura de
mocrática brasileira. É o que desejo, sinceramente,
neste instante, no momento em que V.Exa. se reporta
àquele evento de ontem. Minha expectativa é de que
isso seja uma contribuição para fortificar o arcabouço
democrático em nosso País.

O SR. REGIS CAVALCANTE - Deputado Mau
ro Benevides, V.Exa., que já foi Presidente deste Con
gresso Nacional, para a honra do povo brasileiro, de
todos os Parlamentares e das forças políticas desta
Nação, em muito boa hora vem demonstrar, com seu
aparte, a preocupação de reforçar a causa democráti
ca. O Brasil caminha para solidificar sua democracia,
e, mais do que nunca, neste momento é fundamental
que as forças políticas responsáveis deste País pas
sem a discutir a sucessão política nacional não consi
derando a apresentação de nomes como a apresen
tação de um produto, como se fosse um sabonete à
venda, mas sim sabendo quem é cada pessoa, cada
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elemento designado por suas forças políticas para re
presentar um projeto nacional de programa.

Deputado Mauro Benevides, V. Exa. vê como é
importante a questão do reforço da causa democráti
ca neste País. Que as forças políticas possam, sim,
nessa representação e no debate das suas idéias e
dos programas que defenderão para o Brasil no próxi
mo Governo, aprofundar e discutir os enormes desafi
os por que passa e passará o povo brasileiro a partir
deste momento.

Agradeço enormemente a V. Exa. o aparte, no
vamente dizendo que ele abrilhanta minha interven
ção, hoje, nesta Casa.

Eu dizia que a questão da soberania nacional
não vai contra ninguém, tampouco é animada pelo
espírito chauvinista ou belicoso que explode em di
versas partes do mundo. Ao contrário desses senti
mentos negativos, o que anima trabalhistas e socialis
tas é a reafirmação da soberania brasileira em favor
do povo brasileiro, cujo destino histórico - e aqui re
produzo Ciro Gomes - não pode, como acontece hoje
sob a égide do Governo Fernando Henrique, ficar à
mercê da agiotagem internacional.

E ficou claro também, nos discursos emociona
dos que ouvimos ontem, que socialistas e trabalhistas
não foram ao Espaço Cultural Zumbi dos Palmares
apenas para anunciar a intenção de articular uma
simples coligação eleitoral, mas sim para fazer dife
rença e dizer à Nação que temos um País com enor
me potencial para garantir ao seu povo a justiça soci
al, uma economia mais eficaz, um meio ambiente pre
servado e sobretudo uma democracia muito mais
avançada.

Socialistas e trabalhistas não chegaram ontem,
para frustração da velha cultura política deste País,
com um pacote político já pronto a ser imposto à soci
edade, mas sim com um grande chamamento a todas
as forças vivas que acreditam no Brasil para que nos
acompanhem e contribuam na formulação do novo
caminho, o caminho que, ao tempo em que assegura
a inserção do Brasil nas dramáticas realidades atuais,
assegura também que essa inserção não se faça à
custa da felicidade do povo brasileiro.

Socialistas e trabalhistas não aceitam mais, em
nome de qualquer que seja o argumento tecnocrático,
que um país como o Brasil, pujante, abençoado pela
natureza, com enorme peso na economia mundial,
seja condenado a conviver com a miséria de dezenas
e dezenas de milhões de pessoas, submetidas a to
dos os tipos de violência e de exclusão.

Há poucos instantes, ouvimos questionamentos
acerca da área de saúde. Lamentavelmente, estamos

assistindo, sem nenhuma necessidade, ao afasta
mento do Ministro da Saúde para se candidatar à Pre
sidência da República fora dos prazos que determina
a legislação eleitoral. Gostaria de ter visto o Ministro
da Saúde, em face das dificuldades em que se encon
tra o setor, principalmente com o problema da den
gue, que atinge boa parte dos Estados brasileiros, so
bretudo o Rio de Janeiro, convocar não só o Exército
- pois o ponto a que chegamos comprova a gravidade
da situação do País -, mas a Nação, como foi feito na
ocasião do racionamento de energia, para que partici
pe dessa enorme tarefa, conclamar a população para
participar, e reconhecer que a Saúde neste País ain
da precisa de muito da intervenção governamental,
sobretudo do funcionamento eficiente do Ministério
da Saúde. Aí, sim, feito isso, o Ministro poderia ter dei
xado tranqüilamente o Ministério para representar
seu partido e as forças políticas que o rodeiam como
candidato a Presidente da República. Mas não deve
ria tê-lo feito num momento tão grave para a saúde
pública neste País.

Ademais, quando nos referimos a esses milha
res de brasileiros que estão completamente fora do
processo social, gostaria de lembrar aqui o desem
prego, a falta de perspectiva. Hoje, um cidadão em
São Paulo, tendo perdido um posto de trabalho, passa
cinqüenta semanas para conseguir outro. Há maior vi
olência do que essa, para a família, para as crianças,
os filhos desse trabalhador? E isso não ocorre so
mente em São Paulo, mas em todo o Brasil. Há maior
violência do que um trabalhador passar cinqüenta se
manas, segundo dados de instituições que monito
ram o trabalho no País, sem trabalhar? Essa é a maior
preocupação que têm hoje o povo brasileiro e as for
ças políticas que querem discutir novo modelo para
este País.

O Sr. Severino Cavalcanti - Deputado Regis,
permite-me V.Exa. um aparte?

O SR. REGIS CAVALCANTE - Com muito pra
zer, Deputado Severino Cavalcanti, do nosso Nordes
te, com "s", como canta a Mangueira.

O Sr. Severino Cavalcanti - Tive a audácia de
interromper o pronunciamento de V.Exa. porque é re
almente um dia de festa, já que vemos a democracia
consolidando-se no País. Três partidos ontem uni
ram-se para formar uma frente e apresentar um can
didato à Presidência da República. Esse foi um passo
muito importante para a consolidação da democracia.
As intenções são as melhores possíveis, e o candida
to é excelente, um rapaz que prestou serviço ao País
como Ministro da Fazenda e como Governador do
Ceará. Nós sabemos que sua intenção é mudar a fisi-



o SR. REGIS CAVALCANTE - Obrigado, De
putado Severino Cavalcanti. Agradeço a VExa. a
oportunidade e a importância do aparte. Quero regis
trar a forma cortês como VExa. me acolheu quando
cheguei a esta Casa, como Deputado de primeiro
mandato, e também a amizade que construímos nes
tes últimos três anos de participação neste Parlamen
to, além da dedicação de VExa. no dia-a-dia do traba
lho. Deputado Severino Cavalcanti, seu aparte foi fun
damentai para lembrar a necessidade do pluralismo
político, essencial em toda sociedade do mundo, e a
importância da participação de todos na discussão
dos programas nacionais e regionais. Parabéns pela
iniciativa de seu partido de lançar candidato próprio à
sucessão presidencial, abrindo assim um grande de
bate para a sociedade brasileira.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, socialis
tas e trabalhistas não aceitam também que, em nome
de urna falsa modernidade, o Brasil renuncie ao desti
no internacional que pode desempenhar, como futuro
exemplo de desenvolvimento sustentável, para amar
gar humilhante papel de colônia dos tempos atuais.
Como disse Brizola, temos tudo para afirmar esta
grande Nação. E, ainda como disse Brizola, trabalhis
tas e socialistas têm hoje o mais preparado político
brasileiro para encabeçar o projeto da esperança.
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onomia do País. Anteontem foi lançada a candidatura Esse grande brasileiro chama-se Ciro Gomes,
do Ministro Pratini de Moraes pelo meu partido, o cujo discurso emocionado provou ontem ao Brasil
PPB, uma das maiores revelações públicas do Brasil. que os tempos produziram as lideranças certas: ho-
Esse Ministro mudou a fisionomia do Ministério, fa- mens comedidos, porém determinados; cosmopoli-
zendo com que levássemos a agricultura em conside- tas, mas não colonizados; acadêmicos, mas não pro-
ração talvez pela primeira vez aqui. A agricultura está fessorais; estudiosos da realidade brasileira, mas, ao
tomando realmente seu devido lugar, graças à iniciati- mesmo tempo, políticos perfeitamente sintonizados
va do Ministro Pratini de Moraes, que prega não ape- com o clamor das nossas ruas.

nas o incentivo à produção, mas também à comercia- A História do Brasil viveu ontem mais um grande
lização, e, em relação a isso, o Ministro tem garantido momento. Um momento que nos faz acreditar neste
espaço ao País em todos os reca~tosdo mundo. Q.ue- País. Um momento de afirmação, propositivo, bem
ro, meu prezado Deputado Regls Cavalcante, dizer humorado, mas absolutamente firme como expres-
da satisfa~ão'por ver que dois grupos, uma coliga~ão são da convicção, que a cada dia ganha mais mentes
e u~ partl~o ~sol.ado, o PP~, I~nçaram seus cand~da- e corações, de que nós somos capazes de enfrentar
tos a Presldencla da Repubhca. Vamos ter opçoes. os grandes desafios que angustiam milhões e mi-
Vamos procurar fazer com que a democracia real- Ihões de compatriotas nossos.
mente se consolide. Para isso, estamos apresentando T b Ih' t . r t -
o que tínhamos de melhor, tanto VExa., na coligação ra a, .IS as e so.cla IS as propoem uma no~a

d rt 'd PPS t b . PPB agenda polltlca, que sala do terreno das pequenas In-
o seu pa I o, ,como am em o , que esco- t . f f I' . -

Ih d f
· . d t d . ngas e o ocas pa aClanas, para situar a sucessao

eu uma as Iguras mais es aca as e com maior .. .
. t d P' . M" t P t' . d presidencial no plano de um grande debate nacional,serviço pres a o ao aiS, que e o InlS ro ra Inl e .

M P rt t ' t d b' t t um debate sobre modelos de desenvolvimento, um
oraes. o an o, nos es amos e para ens, an o d b t bit' d' _. . I

V Ex t Pod t
. h d d'f e a e so re a terna Ivas e Inserçao Internaclona,

. a. quan o eu. emos er uma camln a a I e- d b t b' I - . I d b b. . um e a e so re mc usao SOCla, um e ate so re
rente, mas, ao final, chegaremos Juntos, na defesa da rf . . t't' I d d .
d

. P b . V E ape elçoamento InS I uClona a emocracla e tantos
emocracla. ara ens a . xa. "

outros temas apalxonantes e verdadeiramente atuais.

A sucessão presidencial não pode ser reduzida
a uma farsa publicitária. A sucessão presidencial não
pode ser violentada por regras cartoriais de inspira
ção autoritária. A sucessão presidencial não pode ser
falsificada por espertezas de marketing. Não pode
ser amesquinhada por manobras imperiais dos que
se encastelam no poder. A sucessão tem de ser enca
minhada para se transformar num grande momento
de efervescência das idéias, de livre exercício das po
tencialidades políticas do País.

Por isso mesmo, é grande a responsabilidade
da mídia brasileira neste processo, para que não se
repitam disputas maniqueístas de outras épocas e
seja dada aos brasileiros e brasileiras a oportunidade
de compartilhar com os candidatos à Presidência a
escolha pluralista daquilo que o povo julgar melhor
neste momento.

Estou feliz, Sr. Presidente, porque assisti ontem
a uma aula de democracia e de tolerância, dada por
forças políticas que estão avançando sem açodamen
to na construção de uma nova proposta para o País, a
proposta da esperança, que, sob o comando de Ciro
Gomes, vai alimentar o imaginário da esmagadora
maioria da população brasileira.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA,
- Concedo a palavra ao nobre Deputado Severino para o funcionamento da fábrica.
Cavalcanti, do PPB. A Prefeitura de Goiana havia expedido, em 9 de

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE. agosto de 1999, autorização a título precário, com
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. prazo de validade de um ano, para a instalação e o
Deputados, Tejucupapo, uma pequena vila situada no funcionamento da empresa no local, condicionando a
Município de Goiana, Estado de Pernambuco, entrou liberação da licença definitiva de funcionamento à
para a História graças a um episódio ocorrido durante apresentação da licença de operação concedida pela
a invasão holandesa que ficou conhecido como Epo- CPRH.
péia das Heroínas de Tejucupapo. Veja, Sr. Presidente, onde estamos chegando: à

Em 1630, os holandeses invadiram Pernambu- instalação de uma fábrica de veneno exatamente nas
co, lá permanecendo por 24 anos, e ocuparam uma nascentes dos rios de Pernambuco.
faixa litorânea então chamada de Nova Holanda. O Sr. Mauro Benevides - Permite-me V.Exa.

Em 1646, a entrada de alimentos em Nova Ho- um aparte, nobre Deputado Severino Cavalcanti?
landa, que não tinha produção agrícola, ficou impos- O SR. SEVERINO CAVALCANTI- É uma satis-
sibilitada, devido ao cerco aos invasores organizado fação, meu prezado aparteante, mas, antes, quero
na mata ao redor da área ocupada. Para enfrentar qualificá-lo para que meu discurso tenha alguma vali-
esse problema, os holandeses atraíram os portugue- dade. Ex-Presidente do Senado da República, uma
ses para o sul e invadiram Tejucupapo, ao norte, terra das maiores vocações políticas do Brasil, oriundo do
fértil e produtora de hortaliças e legumes. Ceará, VExa., nobre Deputado Mauro Benevides,

Esperando efetivar uma invasão sem nenhum vem nos dar um pouco de projeção. Meu discurso,
tipo de problema, os holandeses tiveram uma grande sem a participação de VExa., não teria a dimensão
surpresa. A população local, sem formação militar ou que vai ter de agora em diante.
infra-estrutura de defesa, reuniu-se e resistiu heroica- Com muita satisfação, ouço o ilustre Deputado.
mente. Pela primeira vez na história do Brasil, houve O Sr. Mauro Benevides - Muito obrigado, no-
ativa participação de mulheres em batalha. Até água bre Deputado Severino Cavalcanti, por essa referên-
fervente foi atirada nos inimigos, que acabaram por cia extremamente generosa que se reporta à minha
recuar. atuação no Congresso Nacional desde quando, na

A população de Tejucupapo, ainda hoje formada outra Casa, exerci, por dezesseis anos, o mandato de
predominantemente por agricultores e pescadores, Senador da República. Mas VExa. faz da tribuna,
pessoas simples e corajosas, depara atualmente com neste instante, uma denúncia da maior gravidade re-
invasores bastante diferentes, que trazem consigo ar- lacionada com o seu Estado, mais especificamente
mas típicas da modernidade. Invasores originários de com o Município de Goiana. Se na tradição histórica
nosso próprio País, que, munidos com muitos recur- os pernambucanos souberam rechaçar a invasão dos
sos financeiros e forte influência política, infelizmente, holandeses - e VExa. citou fatos históricos que o
até agora têm conseguido alcançar seus objetivos. País inteiro conhece para mostrar o espírito indômito

Os fatos que vêm ocorrendo no Município de dos pernambucanos -, VExa., com seu discurso de
Goiana são estarrecedores, Srs. Deputados. Farei hoje na tribuna da Câmara dos Deputados, pela res-
aqui um histórico, para que possam compreender a ponsabilidade que tem, na condição de representante
gravidade da situação. daquele Estado nordestino nesta Casa, dá um grito

A Companhia Pernambucana de Controle Ambi- de alerta contra aquilo que pode representar um cri-
ental, a CPRH, inexplicavelmente, contrariando pare- me e uma agressão ao meio ambiente, exatamente
ceres de outros órgãos técnicos governamentais e de pela localização da fábrica nas nascentes desse im-
respeitados técnicos da área ambiental, insiste em portante rio, que, naturalmente, oferece condições de
conceder licença para operação de uma fábrica de in- apoio à comunidade de Goiana. VExa., neste instan-
seticidas e raticidas da Chemone Industrial Química te, adverte aqueles que assinaram os pareceres -
do Nordeste Ltda. na Granja Sonho Dourado, no Dis- mesmo esse parecer a título precário a que V.Exa.
trito de Tejucupapo. alude - e chama-lhes a atenção para que reformulem

A Licença de Operação n° 1.313, datada de 13 a autorização, porque se é certo que a fábrica pode
de julho de 2000 e assinada pela Sra. Berenice de gerar novos empregos para a região, o prejuízo que
Andrade Lima, diretora da CPRH, deu o primeiro res- causará será bem maior, atingindo a saúde da popu-
paldo, do ponto de vista da autoridade competente do lação de Goiana. Portanto, V.Exa. , a exemplo do que
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fizeram no passado os pernambucanos ao reagir aos
holandeses, lidera agora uma nova cruzada em defe
sa do meio ambiente no Município de Goiana, no seu
Estado.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI- Prezado De
putado Mauro Benevides, esta é, sem dúvida, uma
nova guerra que vamos enfrentar. Sabemos que o po
der econômico está do outro lado, mas temos o poder
político, a delegação dada pelo povo de Pernambuco,
e não iremos relutar, em momento algum, em defen
der os ribeirinhos, aqueles humildes plantadores de
verduras que têm na plantação a garantia da alimen
tação de seus filhos. Continuaremos nessa luta, meu
prezado Senador, e, agora, contando com um aparte
do porte do de V.Exa., não tenho dúvida de que sairei
vitorioso, e quem sai ganhando é o povo de Pernam
buco.

A Chemone Industrial Química, confiante de
que não encontraria oposição, sequer esperou pela li
cença definitiva da municipalidade. Ergueu seus gal
pões de forma sorrateira, sem qualquer placa indicati
va da obra e de seus responsáveis técnicos. A própria
Prefeitura, que, me parece, não deveria ter concedido
a referida autorização prévia, embargou as obras em
29 de agosto de 2000 em razão da ausência da licen
ça de construção legalmente exigida.

Não obstante o embargo das obras pela Prefei
tura, a empresa obteve licença de funcionamento
concedida pela Secretaria de Saúde do Estado, por
meio da Vigilância Sanitária, em 10 de agosto de
2000, bem como licença do Corpo de Bombeiros em
14 de agosto do mesmo ano.

A população de Goiana, que obviamente preci
saria ter sido consultada pela CPRH em relação ao
empreendimento em questão, foi totalmente surpre
endida pelas obras. Qualquer iniciativa que potencial
mente cause significativo impacto ambiental - que
engloba não apenas os efeitos sobre a fauna e a flora
e o equilíbrio ambiental strictu sensu, mas também
os efeitos socioeconômicos - requer a participação
ativa da comunidade nos procedimentos administrati
vos voltados para a autorização ou não da sua im
plantação.

O imóvel no qual está instalada a fábrica consti
tui uma parcela do loteamento Jardim Eldorado, um
conjunto de pequenas propriedades rurais - verdade
iro crime - destinadas ao cultivo de plantas frutíferas
e à criação de pequenos animais, habitadas em sua
totalidade pelos próprios proprietários, seus familia
res e empregados. Sequer os moradores desse lotea
mento foram consultados previamente sobre a con
cessão da licença de operação pela CPRH.

Os proprietários e moradores do Jardim Eldora
do, destaque-se, vêm, desde o início, reagindo contra
a instalação da fábrica de inseticidas e raticidas.

O Sr. Josias Silva de Albuquerque, proprietário
da Granja Forte Apache e, coincidentemente, Presi
dente do SEBRAE de Pernambuco, juntamente com
outros proprietários de granjas no loteamento em
questão, em 31 de agosto de 2000, logo após, portan
to, a concessão da primeira licença de operação pela
CPRH, apresentou representação ao Ministério PÚ
blico Estadual.

Mesmo que o Sr. Josias não o fizesse como ci
dadão, ele, como Presidente do SEBRAE, que é res
ponsável pelo desenvolvimento da pequena e micro
empresa, não poderia deixar que aqueles pequenos
proprietários fossem largados pela prepotência dessa
grande empresa.

Ele agiu muito bem quando apresentou repre
sentação ao Ministério Público Estadual, requerendo
medidas judiciais com vistas ao cancelamento não só
da licença concedida pela CPRH, como também da
autorização de funcionamento expedida pela Prefei
tura. Os autores da representação sustentaram, com
razão, a ilegalidade de tais atos administrativos, uma
vez que a fábrica foi implantada em área que não tem
destinação industrial. Alertaram, também com razão,
que o empreendimento constitui grave ameaça em
termos de poluição ambiental por produtos químicos
altamente tóxicos, com prejuízos irreparáveis para a
comunidade.

Cartas de proprietários de granjas no local, soli
citando medidas contra a instalação ilegal da fábrica
de inseticidas e raticidas, foram enviadas à Prefeitura,
ao Secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambien
te do Estado de Pernambuco e também ao Ministro
de Estado do Meio Ambiente, Sr. Sarney Filho. O por
tador delas foi este Parlamentar. Protestavam contra
a inércia do Ministério de Meio Ambiente, que deveria
intervir, tomar medidas. Mas o Sr. Ministro prefere fi
car sentado nas cadeiras macias do seu Ministério a
se preocupar com a desgraça de milhares de peque
nos proprietários rurais do Estado de Pernambuco.

Pressionada pela reação frontalmente contrária
da população e pela atuação das organizações
não-governamentais e do Ministério Público, a CPRH
suspendeu a licença de operação do empreendimen
to em outubro de 2000 e exigiu a apresentação pela
Chemone de um Estudo de Avaliação Ambiental 
EM, do qual obtive cópia e cujo conteúdo analisei
detidamente.

Nesse documento, a empresa apresenta defesa
da instalação da fábrica no local, facilmente questio-
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nável por qualquer pessoa de bom senso. Em repro- camente desaconselhável mesmo no distrito industri-
dução de matéria publicada em jornal e anexada ao ai do Município de Goiana. Segundo estudos recen-
EAA aparecem trechos memoráveis. tes, realizados pela Universidade Federal de Pernam-

Gostaria que VExa., Sr. Presidente, que é um buco, a região que compreende os Municípios de Iga-
estudioso e procura defender o meio ambiente do Pi- rassu e Goiana é a principal área de recarga do aqüí-
auí, analisasse bem o que está escrito aqui: fero Beberibe, o mais importante da região norte do

. . Estado. A contaminação das águas subterrâneas na
(...)se compararmos o .I~pact~ amb~- região pode comprometer, inclusive, o sistema de

ental que a Chemone produzira, sera consl- abastecimento da Grande Recife.
derav~lmente inferior ao produz~do por uma Em 31 de agosto de 2001 , a Sociedade Nordes-
padana, por um posto de ga~ollna ou mes- tina de Ecologia enviou representação ao Ministério
mo um hectare de cana de açucar (...). Público Estadual, na qual requer o cancelamento de

Veja SÓ, Sr. Presidente, que inocência ou má-fé todas as lic:enças ~oncedidas à C.hemo~e, bem como
dessa empresa ao dizer que uma padaria oferece mu- a denegaçao das h~enças reque~ldas ainda em anda-
ito mais perigo do que uma grande fábrica de veneno men~o; t.endo em. vista que a. Lei de US? do So~o do
a ser instalada no Município de Goiana! Srs. Deputa- MUnlclplO de GOI~n~ de~ermlna que a Instalaça0 de
dos, chega a ser risível: sustenta-se publicamente, usos para com~rclahzaçao e estocag~m de produt?s
em documento que se pretende técnico, que o poten- que envolvam n~.c?s de segurança ~o pode ser ferta
cial impacto ambiental de uma fábrica de inseticidas e e_m corredores vla.nos, e o empreendimento em gues-
raticidas é inferior ao impacto originado por uma pa - tao pretende funclona~ ~m local que tem como vIa de
daria. acesso uma estrada vlclnal.

O Legislativo, segundo a Chemone, errou feio As autoridades pareciam ter acordado para os
ao classificar a indústria química de inseticidas como efeitos danosos da fábrica de inseticidas e pesticidas.
de alto potencial poluidor, na recente Lei n° 10.165, Documento assinado pelo Secretário de Planejamen-
que alterou a Política Nacional de Meio Ambiente. to, Obras e Meio Ambiente do Município de Goiana,

A petulância desse empresário é tão grande que do mesmo mês de agosto de 2001, opinou pela
tem coragem de nos criticar por defendermos a saúde não-liberação da licença municipal à Chemone.
pública. Ao aprovar essa legislação, a Câmara dos Grande ilusão, pois, inexplicavelmente, Sr. Pre-
Deputados foi ao âmago da questão. Isso não interes- sidente, Sras. e Srs. Deputados, foram concedidos à
sa à Chemone, que visa apenas ao lucro fácil, diferen- Chemone Industrial Química do Nordeste Ltda. alvará
temente daquele que deveria auferir quando fosse de licença para localização e funcionamento, expedi-
instalada no parque industrial de Goiana. do pelo Departamento de Rendas da Prefeitura Muni-

Com base em documento de menos de duas cipal, em 18de dezembro de 2001, e, pasmem, Licen-
dezenas de páginas, a Chemone afirma estar de- ça de Operação nO 2.207/01, expedida pela CPRH,
monstrada toda a preocupação da empresa com o em 21 de dezembro de 2001.
meio ambiente e o bem-estar da população. Como exigências da nova licença de operação,

Ora, Srs. Deputados, preocupação só se for em constam apenas generalidades, como "comunicar, de
degradar inescrupulosamente o meio ambiente, ins- imediato, qualquer ocorrência que venha a causar da-
talando à força uma indústria, a qual se associa eleva- nos ao meio ambiente" ou "deverá efetuar, periodica-
do risco ambiental em área voltada à produção agrí - mente, manutenção no sistema final de esgotamento
cola e ao lazer, quando no próprio Município de Goia- sanitário". A CPRH insiste em conceder licença para
na existe um distrito industrial criado por lei. um empreendimento evidentemente poluidor, ao qual

No Jardim Eldorado, a água para todos os fins é está relacionado um risco significativo para o meio
captada no lençol freático, que se encontra a pouca ambiente e para a população, implantado em área im-
profundidade. própria e construído com desrespeito aos trâmites

Veja, Deputado ,Mauro Benevides, o lençol está previstos em lei.
quase à superfície. E fácil de ser contaminado por Diante do volume de irregularidades relativas às
produtos venenosos. atividades da Chemone no Município de Goiana, o

O sistema de monitoramento projetado para a Ministério Público Estadual propôs, em 10 de janeiro
indústria não impede a ocorrência de acidentes. Ape- próximo passado, medida cautelar inominada, de na-
nas acompanha a qualidade da água subterrânea de tureza preparatória de ação civil pública, contra a em-
seis em seis meses. Os problemas com vazamentos presa e também contra a CPRH, requerendo liminar
poderão passar desapercebidos e gerar conseqüên- para a suspensão da fabricação dos inseticidas e rati-
cias gravíssimas. cidas e para suspensão da licença concedida pela

Destaque-se que, muito provavelmente, a insta- CPRH. A liminar foi concedida na íntegra pelo Exmo.
lação da indústria de pesticidas e raticidas seria tecni- Juiz Alípio Carvalho, em 16 de janeiro.



O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado Geraldo Ma
gela.

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, inicialmente, falarei sobre o mesmo assunto que
o nobre Deputado Mauro Benevides acabou de abor
dar. Estamos às vésperas da regulamentação das
eleições de 2002 pelo Tribunal Superior Eleitoral. A
imprensa tem divulgado que o Tribunal poderá deci
dir, respondendo a uma consulta de Parlamentares
do PDT, pela vinculação das coligações de Presiden
te da República, Deputado Estadual e Distrital.

Na compreensão do Partido dos Trabalhadores
e na minha, em particular, isso significa um retroces
so, uma violação à legislação eleitoral e à Constitui
ção brasileira. Evidentemente, a preocupação do De
putado Miro Teixeira, a quem respeitamos por sua
história de defesa da democracia, procede, porque a
organização dos partidos é nacional. Mas não há na
Constituição Federal, nem na legislação eleitoral bra
sileira, qualquer vinculação de decisão nacional com
as decisões estaduais, até porque sabemos que as
situações eleitorais dos Estados e do Distrito Federal
são distintas. Dessa forma, não se pode obrigar os
partidos a assumirem uma única posição.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Mauro Be
nevides.

O Sr. Mauro Benevides - Acabo de deixar a tri
buna, e VExa., com o brilho habitual, passa a ocu
pá-Ia exatamente para reforçar os argumentos que
pretendi expender, mostrando que na tradição eleito
ral brasileira nunca houve essa vinculação das coliga
ções regionais às decisões nacionais. Até me permito
lembrar a V.Exa. que isso é praticamente uma amplia
ção do voto vinculado, que prevaleceu em 1982 e que
contou com o repúdio de todas as forças oposicionis
tas. Naquela ocasião, só existiam dois partidos:
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Apesar de estar aliviado pelos últimos avanços Sr. Presidente, em nome das heroínas de Teju-
na esfera judicial, continuo bastante preocupado com cupapo, agradeço a VExa. a sensibilidade de me con-
os problemas que estão acontecendo no Município ceder mais tempo que o previsto para expor meu pro-
de Goiana. nunciamento. Não vou esquecer o semblante de

Procurado por representantes da comunidade VExa., que dem<:>nstra repu~nân~ia peJa ação nefas-
desde o início do caso Chemone, pessoalmente levei t~ daqueles que tinham a obngaçao de defender a so-
documentação sobre as ocorrências, para análise e cledade. . . .
providências do Ministro do Meio Ambiente em de- Venham ver a fiSionomia do Deputado que ora
zembro de 2000. ' preside esta sessão da Câmara dos Deputados, para

At ' t t h r s p vidência al- saber quanto mal fizeram a Pernambuco, Goiana e to-
~ agora, no en a~ ~, s~~ o e , ro dos aqueles ribeirinhos.

guma fOI tomada pelo Mlnlsteno, mesmo tendo esse ,.
órgão o dever de agir nas omissões e irregularidades O SR. PRESIDENTE (Themlstocle~ Sampaio)
que ocorrem em nível estadual, por força da estrutura - Concedo a palavra ao Sr. Mauro Benevides
de atuação conjunta estabelecida pela Lei da Política DISCURSO DO SR. DEPUTADO
Nacional do Meio Ambiente, que regula o SISNAMA. MAURO BENEVIDES QUE, ENTREGUE À
Se a irresponsabilidade tem imperado nesse caso no REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
que respeita à CPRH, o descaso e a omissão têm POSTERIORMENTE PUBLICADO.
marcado a inação do MMA em relação ao problema
aqui exposto.

Entendo que a atuação dos órgãos federais 
Ministério do Meio Ambiente e IBAMA - na questão
de poluição industrial deveria ser muito mais ativa do
que é hoje. As florestas são encaradas como questão
nacional, mas o controle da poluição industrial é dei
xado apenas com os Estados. Trata-se de uma visão
equivocada, que precisa ser revertida.

Em Paulínia, Estado de São Paulo, cidadãos
vêm sendo vítimas da irresponsabilidade na fabrica
ção e manipulação de produtos tóxicos, com crianças
nascendo com sérios problemas neurológicos e ou
tros problemas sérios de saúde. O problema de Cuba
tão, no mesmo Estado, não precisa nem ser citado, já
está incorporado ao conhecimento da maioria dos
brasileiros.

As deficiências no controle da poluição industri
al marcam, na verdade, todo o País.

Sei que o Governo Federal não pode e não deve
atuar no controle da poluição industrial no lugar dos
Estados. Ele precisa atuar complementarmente e, em
especial, nas omissões ou negligências dos órgãos
estaduais, como é o caso da fábrica de pesticidas e
raticidas implantada no Município de Goiana.

Srs. Parlamentares, quero, por fim, elogiar a atu
ação corajosa dos representantes da comunidade,
das organizações não-governamentais e dos produ
tores agrícolas do histórico Município de Goiana con
tra o funcionamento dessa indústria. Em particular,
destaco a incansável luta do Sr. Josias da Silva Albu
querque e a importância do trabalho atualmente de
senvolvido pelo Ministério Público.

Faço aqui dois apelos: Sr. Governador do Esta
do de Pernambuco, Jarbas Vasconcellos, determine o
fechamento definitivo dessa fábrica; Sr. Ministro do
Meio Ambiente, Sarney Filho, atue com mais vigor no
controle da poluição industrial no País.
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ARENA e MDB. Naturalmente, o MDB era o pálio que Acredito que todos os partidos farão o mesmo,
aglutinava todas as correntes ideológicas que se con- porque não é essa a interpretação que temos nem da
trapuseram, à época, ao partido situacionista, que era Constituição, nem da legislação eleitoral. Imaginem
a Aliança Renovadora Nacional. Portanto, VExa., iniciarmos um processo eleitoral com disputas entre o
com a respeitabilidade que tem nesta Casa e como TSE, o Congresso Nacional, os partidos e o Supremo
Líder preeminente do seu partido, o PI, traz mais uma Tribunal Federal? Não é essa anormalidade democrá-
manifestação incisiva e valiosa para que se reforce tica que queremos.
n~sta C~sa o nosso posicionament? quanto à inova- O Sr. Mauro Benevides - VExa. me concede
çao cogitada, que, decorrendo ou nao da consulta do mais um aparte?
nosso colega Deputado Miro Teixeira, passou a ser .
realmente um assunto controvertido e polêmico no O SR. GERALDO MAGE~A- Com mUito honra,
Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado. nobre Deputado Mauro B.enevldes.

O SR. GERALDO MAGELA _ Deputado Mauro O Sr. Mauro Benevides - Nobre Deputado 0e-
B 'd - t h d' 'd d V E t . raldo Magela, V.Exa. abordou com absoluta propne-
e~evl es, nao en o UVI. a e que . xa.. raz mais dade aquilo que pode representar, digamos, uma re-

~ucl~ez ao nosso pronunciamento. Peço ate que se- torsão legítima nossa, da classe política, a uma deci-
Jam I~corporadas as palavras de V. Exa. ao nosso pro- são assentada pelo Egrégio Tribunal Superior Eleito-
nunclamento, exatamente porque esclarecem que, se I E t- f I' d t d d t

d
. - f d _. ra. n ao - e a o aqUi como mo es o a voga 0-, e-

essa eClsao?r toma a - esperamos que nao o seja ríamos duas alternativas: ou entraríamos com man-
-, rep~esentara um retorno ao passado, algo com o dado de segurança junto ao próprio Tribunal Superior
que nao concordamos. Eleitoral ou bateríamos às portas do Supremo Tribu-

O voto vinculado, à su~ época, nada mais repre- nal Federal, através de uma ADIN, uma Ação Direta
sentava do que for9ar o eleitor a escolher candidatos de Inconstitucionalidade daquela resolução. Agora,
~~ um mesm? pa,rtldo ou de_uma m~sma ?orrente po- note V.Exa. que integram o TSE três eminentes per-
IItlca, e o eleitor as vezes nao quena. A liberdade de sonalidades que compõem o Plenário do Supremo
organização partidária no Brasil tem que ser preser- Tribunal Federal. Ora, é de se supor que o Ministro
vada. Nós do PT defendemos, sim, que os partidos te- Nelson Jobim, com o prestígio que tem, já tenha natu-
nham um programa claro sobre o que defendem, mas ralmente trocado idéias com aqueles que compõem o
não defendemos o voto vinculado partidariamente. Supremo Tribunal Federal. Evidentemente, até o pró-

Defendemos o voto ideológico e que o eleitor ximo dia 4, estaremos nessa posição de expectativa.
possa buscar um partido em cujos candidatos possa Seria constrangedor, apesar de legítimo, o nosso pro-
votar para todos os cargos, desde Presidente até De- pósito de recorrer ao próprio Judiciário para derrogar
putado Estadual. Não condenamos tal prática, se for uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto,
essa a decisão do eleitor, até porque fazendo assim a observação ~e VExa. é pert~ita quando ace~a para
ele estará escolhendo por livre vontade votar em pro- essa perspectiva, que nos trana um constrangimento
postas partidárias, em candidatos que representem indiscutível, além de protelar a nossa expectativa nos
uma idéia, mas não por uma decisão do Tribunal, que nossos Estados por uma decisão de tanta magnitude.
não tem competência para decidir sobre isso se a lei O SR. GERALDO MAGELA - E veja, Deputado
assim não estabelece. Essa é a grande diferença do Mauro Benevides, que o Tribunal Superior Eleitoral
debate que estamos fazendo agora. O Tribunal Supe- pode evitar tudo isso. Basta não inovar, não trazer ao
rior Eleitoral há de normatizar a eleição naquilo que o mundo jurídico uma resolução que será questionada,
Congresso Nacional já decidiu. porque não há no Congresso Nacional, pelo que me

Ora, a Lei Eleitoral de que estamos tratando é consta, nenhum partido político que tenha posição fe-
de 1997, e até hoje não houve decisões que possam chada de que a coligação deve ser única nos planos
fazer com que ela seja interpretada diferentemente. n~cio~al e estadual. Há uma consulta.. é ve~dade, mas
Portanto, o que teria de diferente hoje? Absolutamen- na? ~a, pelo qu.e me consta.. uma aflrmaçao nem do
te nada. A resolução para 1998 deve vigorar para propn~ PDT. E Imagine se tivermos .que estabelecer
2002, porque não há alteração na Legislação Eleitoral es~a disputa e começarmos a questionar o processo
que justifique interpretação diferente. eleitoral desde agora?

Mais do que fazer um apelo, queremos chamar . Porta~to, parece-.m~ que o Tribunal Superior
o TSE a uma reflexão. Se o Pleno do TSE decidir pela Ele.ltoral tena ~ue contn~u.lr co":a de~ocracla e com
vinculação das coligações nos planos nacional e es- o slst~ma eleitoral braSII~lr?s nao ~alxando essa.re-
tadual, estaremos iniciando um processo de disputa soluç~o, porque, sem ?UVI~a, ser~ ~Ivo de mUitos
judicial. O Presidente nacional do PFL já anunciou questionamentos e trara mUita polemlca a esse pro-
que recorrerá ao Supremo, e ao Partido dos Trabalha- cesso.
dores não restará outra alternativa a não ser também O que nós precisamos neste momento é de de-
ir àquela Corte. bate político, de debate programático. Precisamos sa-



Não há oradores inscritos.

VIII - ENCERRAMENTO

VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a ses
são.

APRESENTA PROPOSiÇÃO O SR:

SÉRGIO NOVAIS - Requerimento de Informa
ção - Solicita seja encaminhado pedido de informa
ção ao Sr. Ministro das Comunicações, no âmbito da
Anatel sobre a situação de inadimplência na telefonia
fixa e móvel. (RIC 4.139/02).

SÉRGIO NOVAIS - Requerimento de Informa
ção - Solicita seja encaminhado pedido de informa
ção ao Sr. Ministro das Comunicações, no âmbito da
Anatel sobre a situação de inadimplência na telefonia
fixa e móvel. (RIC 4.139/02).

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Vai-se passar ao horário de

VI - PROPOSiÇÕES

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Os Senhores Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Encerro a sessão, convocando outra para a próxi
ma segunda-feira, dia 25, às 13 horas.
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ber O que os candidatos a Presidente da República, a não estabeleça como prioridade o envio de dinheiro
Governador e ao Parlamento brasileiro têm a apre- para bancos internacionais, mas que faça uma políti-
sentar ao País, à sociedade brasileira. É isto que que- ca social que supere a pobreza e a miséria em nosso
remos: debate, discussão de propostas. Não quere- País. E se o PL tiver o desejo de nos apoiar nesse
mos levar o debate sobre as eleições para o mundo sentido, sem dúvida, será muito bem-vindo.
das disputas judiciais. O Senador José Alencar, como o Presidente

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para Valdemar Costa Neto, têm declarado o interesse de
tratar das alianças e coligações. Estive há dois dias continuar a discussão com o PT, a qual será muito
com o nosso Presidente de Honra e um dos possíveis bem recebida. Podemos ter diferenças, mas elas ha-
candidatos do PT à Presidência da República, Luiz verão de ser superadas na busca da unidade, no en-
Inácio Lula da Silva, ocasião em que nos encontra- contro de um programa e de uma chapa que venha de
mos também com o Senador José Alencar, do PL de fato dar ao Brasil uma alternativa real de mudar nossa
Minas Gerais. Naquele encontro, tivemos oportunida- economia e o País. Isso é perfeitamente possível com
de de conversar, discutir e trocar idéias sobre o País, uma chapa do Lula com José Alencar, do PT com o
e fiquei muito feliz ao ver que as posições nacionalis- PL, se esses nomes vierem a ser indicados.
tas, progressistas e éticas que defende S.Exa. são, Sr. Presidente, não tenho dúvidas de que quem
em muito, coincidentes com as posições defendidas sairá ganhando será o Brasil. A nossa aliança, portan-
por Lula e pelo Partido dos Trabalhadores. to, não é com a Igreja, mas com o partido, mesmo

A imprensa traz hoje uma polêmica sobre a pos- com todo o respeito que temos aos bispos, aos pasto-
sibilidade de o PT unir-se à Igreja Universal do Reino res e aos fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus.
de Deus. Essa polêmica originou-se do fato de Lula Respeitamos essa Igreja assim como todas as dema-
ter conversado também com o Deputado Bispo Rodri- is, mas buscaremos fazer aliança com partidos e não
gues, que tem assento nesta Casa. lula foi conversar com segmentos religiosos.
com o Deputado Bispo Rodrigues. Se sua origem po- Era o que tinha a dizer.
lítica é uma Igreja, nós reconhecemos esse fato, não Muito obrigado.
desrespeitamos, não desconsideramos, mas o nosso
trato é com o partido político, com o PL.

Queremos discutir com o PL como discutimos
com Parlamentares católicos, como eu como discuti
remos com Parlamentares de outras orientações reli
giosas e com Parlamentares que sequer professam
qualquer fé, que não têm qualquer orientação religio
sa. Respeitamos as posições de quaisquer dos Parla
mentares que aqui têm assento, mas a nossa vonta
de, o nosso desejo é uma aliança com o PL.

Por que assumimos essa posição? Porque te
mos muitas semelhanças com a análise do Partido li
beraI sobre o Governo Federal, sobre o que fazer no
momento seguinte neste País. Temos muito claro que
nem o programa do PT nem o do PL, isoladamente,
refletem os interesses e as posições desses partidos.
Mas na junção, na aliança com o PL, vemos a possibi
lidade de uma política que possa trazer esperanças à
população brasileira.

Não estamos fazendo aliança com igreja. Res
peitamos as diferenças religiosas do nosso povo e
respeitamos as igrejas, mas buscamos, sim, um diá
logo com o PL através da sua pluralidade dentro des
ta Casa. O Deputado Bispo Rodrigues representa
uma parcela do PL, assim como o Presidente Valde
mar Costa Neto, que esteve nesse jantar com Lula e o
Deputado Bispo Rodrigues.

Vamos continuar dialogando com todos os parti
dos que quiserem mudar este País, que quiserem ele
ger um novo Presidente da República que signifique a
instalação de um Governo soberano, democrático,
voltado para a maioria da população brasileira e que
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AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS OU RECURSOS

1- EMENDAS

1.1 PROJETOS DE LEI
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa nº 177, de 1989)

N° 6.030, DE 2002' (PODER EXECUTIVO) .Dispõe
sobre a criação da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Controle e Segurança de Tráfego Aéreo
- GDASA, e dá outras providências. (Artigo 64, § 112,

da Constituição Federal) : 31/03/02
DECURSO:4D SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-02-02

N° 6.031, DE 2002 (PODER EXECUTIVO) • Altera a
Lei nº 9.650, de 27 de maio de 1998, que dispõe
sobre o Plano de Carreira dos servidores do Banco
Central do Brasil, e dá outras providências. (Artigo
64, § 1º, da Constituição Federal) : 31/03/02
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-02-02

N° 6.037, DE 2002 (PODER EXECUTIVO) • Dá nova
redação ao art. 21 da Lei nº 9.650, de 27 de maio de
1998, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos
servidores do Banco Central do Brasil. (Artigo 64, §
1º, da Constituição Federal) : 31/03/02
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-02-02

N° 6.108, DE 2002 (DO PODER EXECUTIVO) 
Altera a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002, que
dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a
fiscalização, o controle e a repressão à produção, ao
uso e ao tráfico ilícitos de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas que causem dependência ffsica ou
psíquica, assim elencados pelo Ministério da Saúde,
e dá outras providências. (Artigo 64, § 111, da
Constituição Federal) : 07/04/02
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-02-02

11 - RECURSOS

i.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24, 11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:

(art. 58, §1 2)

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, §3º combinado com art.132. §2º)

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI:

N° 4.9G8-Al01 (PODER EXECUTIVO) - Altera
dispositivos da Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de
1995, que reconhece como mortas pessoas
desaparecidas em razão de participação, ou de
acusação de participação, em atividades políticas, no
período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de
1979, e dá outras providências.
DECURSO:3!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO : 27-02-02

N° 4.914-A/95 (WELINTON FAGUNDES)
Acrescenta parágrafos ao artigo 160 do Código de
Processo Civil - Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973, permitindo o envio pelo correio de documentos
para a instrução de atos processuais.
DECURSO:3I SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° a09-C/99 (MARIA DO CARMO LARA) - Dispõe
sobre a descentralização dos recursos destinados a
programas de atendimento aos desnutridos e às
gestantes em risco nutricional e dá outras
providências.
DECURSO:3§SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° i.145-C/99 (PAULO DE ALMEIDA) - Estende os
benefícios da Lei nº 8.529, de 14 de dezembro de
1992, aos Empregados da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT, originários do ex
Departamento dos Correios e Telégrafos - DCT, e dá
outras providências.
DECURSO:3!SESSÃO
ÚLTIMA SEssAo : 27-02-02

N° 2.966-B/00 (RAINEL BARBOSA) - Denomina a
subestação de energia elétrica do Linhão Norte-Sul
da Eletronorte, situada no Município de Miracema do
Tocantins, de "subesta.9ão Oelfino Araújo Macedo."
DECURSO:3D SESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 3.353-A/OO (JOSÉ ROBERTO BATOCHIO)
Dispõe sobre a reserva na divulgação das anotações
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N° 1.023-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Iporaense
de Comunicação - ASSICOM a executar serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de Iporá,
Estado de Goiás.
DECURSO: 3!! SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.034-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza o Grêmio do Projeto
Cultural e Criativo Alternativa a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Capivari,
Estado de São Paulo.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.046-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação de
Comunicação dos Amigos de Sátiro Dias a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de
Sátiro Dias, Estado da Bahia.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.051-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária
Transamazônica FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Porto
Velho, Estado de Rondônia.
DECURSO:3i SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.056-A/01 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a ACVOLCAJA 
Associação Comunitária de Voluntários e Casais de
Jatdinópolis a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Jardinópolis, Estado de
São Paulo.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.057-A/01 (COMISSÃO DE CI@NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Beneficente e Cultural de Radiodifusão Comunitária
Simões Filho FM a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Simões Filho, Estado
da Bahia.
DECURSO;3~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.075-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Liberdade Acreunense a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de
Acreúna, Estado de Goiás.
DECURSO:3ft SESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.087-A/01 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Radioclube
Jornal Meia Ponte a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Piren6polis, Estado de
Goiás.
DECURSO:3@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.105-Al01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Rádio Nova FM de Bernardino de
Campos - ACRNB/FM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Bernardino de
Campos, Estado de São Paulo.
DECURSO: 31 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.118-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de
Pontal a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Pontal, Estado de São
Paulo.
DECURSO:3~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.122-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Bebedouro FM Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
localidade de Passos Maia, Estado de Santa
Catarina.
DECURSO: 31 SESSÃO
ÚLlIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.135-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICACÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Fundação
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Educativa e Cultural Areias Brancas para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Posse, Estado de Goiás.
DECURSO: 31 SESSÃO
ÚLTIMA SEssAo : 27-02-02

N° 1.143-A/01 (COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Abolição FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade da Mossoró,
Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 3õ1 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.146-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Cultural Norte -Paranaense para executar serviço de
radiodifusão sonora, na cidade de Arapongas, Estado
do Paraná.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.147-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga à Fundação Cultural
Norte-Paranaense para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Arapongas,
Estado do Paraná.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.150-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à
Radiodifusão Novo Mato Grosso Ltda., a explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Denise, Estado de Mato
Grosso.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.154-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Rádio
Comunitária de Venda Nova do Imigrante a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de
Venda Nova do Imigrante. Estado do Espírito Santo.
DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO : 27-02-02

N° 1.155-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza o Instituto de
Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de
Coreaú - IRC a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Coreaú, Estado do Ceará.
DECURSO:3I SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.158-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Itaí
de Rio Claro Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Rondonópolis. Estado de Mato Grosso.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.162-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Auri Verde de Bauru Ltda., para explorar
serviço da radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Bauru, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3õ1 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.163-Al01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Ondas Verdes de Catanduva Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Catanduva,
Estado de São Paulo.
DECURSO:3I SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.166·A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a APE - Associação Paz
Educacional a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Descalvado, Estado de
São Paulo.
DECURSO:3I SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.169·A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação dos
Moradores do Bairro Esplanada de Pacaembu a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Pacaembu, Estado de São Paulo.
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DECURSO:3~SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.171-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Rádio
Educativa Cidade FM a executar, pelo prazo de três
anos. sem direito de exclusividade. serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Batayporã,
Estado do Mato Grosso do Sul.
DECURSO:3B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.176-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Fundação Bom Jesus de Cuiabá para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Cuiabá. Estado de Mato Grosso.
DECURSO:3~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.177-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio TV do Amazonas Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Rio Branco, Estado do Acre.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.182-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA'
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Progresso de Descanso Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Descanso, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:3i SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.185-A/01 tCOMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Fundação Cultural
Educativa Carlos Roberto da Silva Pimenta 
FUNCEC a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Urutaí, Estado de
Goiás.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.190-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Anhanguera S/A, para explorar serviço de

radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás.
DECURSO:3i!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.191-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Cultura de Araçatuba Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Araçatuba, Estado de ~ão Paulo.
DECURSO: 3i SESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

ND 1.192-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação de
Comunicação e Cultura de Bonfinópolis a executar,
pelo prazo de três anos. sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Bonfinópolis, Estado de Goiás.
DECURSO: 3i! SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.194-Al01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Sociedade dos
Ecologistas de Tambaú a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Tambaú,
Estado de São Paulo.
DECURSO:3!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.196-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária e Cultural Nascente do Vale de Alfredo
Wagner a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Alfredo Wagner, Estado de
Santa Catarina.
DECURSO:3B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

ND 1.197-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Fundação Cultural
Saúde de Campos, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Campos de
Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° i.i99-AtOi (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
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TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária São Francisco a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Laranjeiras do
Sul, Estado do Paraná.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.201-A101 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Colúmbia
FM Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Ibiporã, Estado do Paraná.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.202-A101 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Milano FM
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Paranacity, Estado do Paraná.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.203-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Itar de
Rio Claro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqÜência modulada, na localidade de
Sonora, Estado do Mato Grosso do Sul.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO : 27-02-02

N° 1.207-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema
Costa Dourada de Comunicação Uda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Maragogi, Estado de
Alagoas.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.211-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Castelo do Piauí 
AOCC a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Castelo do Piauí, Estado
do Piauf.

DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.212-A101 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação a Voz do
Povo a Voz de Deus a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Arapiraca,
Estado de Alagoas.
DECURSO:3DSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.213-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Amparo Social, Comunicação e
Cultura de Aracatu a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Aracatu, Estado da
Bahia.
DECURSO: 3D SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.215-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária da Radiodifusão Sonora e de Sons e
Imagens Arara a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Arara, Estado da Paraíba.
DECURSO:3~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.220-A101 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Beneficente e Filantrópica Nossa Senhora de Fátima
a executar serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Piquet Carneiro. Estado do Ceará.
DECURSO: 3i SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.223-A101 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Universitária de Pesquisas Econômicas e Sociais de
Vila Velha para executar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Vitória, Estado do Espírito
Santo.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.224-A101 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
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TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Comunidade Unida de
Jacuacanga a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Angra dos Reis, Estado
do Rio de Janeiro.
DECURSO: 311 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.226-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação de Amigos
Moradores de Mandaguari a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de
Mandaguari, Estado do Paraná.
DECURSO:3l!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.227-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Comunicação e Cultura de
AtalaialAL a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Atalaia, Estado de
Alagoas.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.232-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Beneficente e Cultural Comunitária Erval Seco a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de Erval Seco, Estado do Aio Grande do
Sul.
DECURSO:3l!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.234-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Floriano ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Floriano, Estado do Piauí.
DECURSO:311 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.265-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Cultural e Educacional de Itajaí para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Joinville,
Estado de Santa Catarina.

DECURSO: 31 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.266-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Mercom
Brasflla Comunicação ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Santo AntOnio da Alegria, Estado de São
Paulo.
DECURSO:3!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.354-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Serrana FM Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Jacobina, Estado da Bahia.
DECURSO:3B SESSÃO
ÚLTIMA sessÃo: 27-02-02

NO 1.355-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Serrana FM Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Cachoeira, Estado da Bahia.
DECURSO:3!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.391-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Fundação
João Paulo 11, para executar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, com fins ex.clusivamente
educativos, na cidade de Palmas, Estado do
Tocantins.
DECURSO: 3!! SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.393-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Cultural Anhanguera para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Várzea
Paulista, Estado de São Paulo.
DECURSO:3l!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.412-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICACÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à R.B. -
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Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Unhares, Estado do Espírito Santo.
DECURSO:30 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.416-AJ01 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária
Nova Erechim FM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Nova
Erechim, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:3!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.439-AJ01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema
Integrado de Rádio Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Brejo Santo, Estado do Ceará.
DECURSO:3~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.441-A/01 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema
Integrado de Rádio L1da., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Camocim, Estado do Ceará.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.522-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Educativa e Cultural Rio Preto para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Unaí,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.525-A/01 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Educar Brasil de Radiodifusão para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Vitória
da Conquista, Estado da Bahia.
DECURSO: 3!! SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO; 27-02-02

N° 1.561-A/01 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Gilvan Costa, para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Olinda,
Estado de Pernambuco.
DECURSO:3!!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.440-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que outorga permissão ao Sistema Integrado de
Rádio Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Ouixadá, Estado do Ceará.
DECURSO:2ê SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-02-02

N° 1.565-Ai01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que outorga permissão à Fundação Educativa
Farias para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Hidrolândia, Estado do
Ceará.
DECURSO: 1õl SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO : 29-02-02

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

PROJETOS DE LEI:

N° 1.502/96 (EDSON EZEQUIEL) - Dá nova redação
ao parágrafo único do artigo primeiro da Lei nQ 7.102,
de 20 de junho de 1983, que "dispõe sobre
segurança para estabelecimentos financeiros,
estabelece normas para constituição e
funcionamento das empresas particulares que
exploram serviços de vigilância e de transporte de
valores, e dá outras providências.
DECURSO:30 SESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 691/99 (FREIRE JÚNIOR) - Obriga às empresas
a instalação e o efetivo funcionamento de serviços
odontológicos aos seus empregados nas condições
que específica.
DECURSO:3!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
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N° 1.561/99 (POMPEO DE MATTOS) - Altera o art.
844 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. e
dá outras providências. (E seu apensado: PL. nl!
1.690/99, do Dep. Expedito Júnior).
DECURSO:3~SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

NG 1.821/99 (NELSON MARCHEZAN) - Dispõe
sobre o cancelamento de débitos previdenciários dos
Aeroclubes.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO : 27-02-02

N° 2.080/99 (PAULO PAIM) - Disciplina as relações
jurldicas decorrentes da perda de eficácia do
disposto no artigo 29 das Medidas Provisórias
1.523/96. 1.523-1/96 e 1.523-2196, no tocante à
alteração do artigo 148 da Lei nll 8.213, de 24 de
julho de 1991.
DECURSO:3i SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

NG 2.135/99 (RONALDO CESAR COELHO) 
Modifica dispositivos da Lei n!l 9.131, de 24 de
novembro de 1995.
DECURSO:3i SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 3.379100 (CHICO SARDELLI) - Acrescenta
parágrafo ao art. 26 do lei n2 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional". (E seus apensados:
PLs n!!s 3.857/00. do Dep. Fernando Zuppo; 3964/00,
do Dep. Milton Monti e 4.559/01, do Dep. Paulo
Lima).
DECURSO:3i SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO : 27-02-02

N° 3.701/00 (EDISON ANDRINO) - Torna obrigatório
estágio semestral de estudantes universitários, como
atividade curricular do último semestre do curso, em
comunidades carentes de sua cidade.
DECURSO:3!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 4.643J01 (MARCOS CINTRA) - Institui o Dia
Nacional do Escrivão de Polícia, a ser comemorado
anualmente no dia 5 de novembro.
DECURSO:3!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 4.674/01 (JÚLIO REDECKER) - Institui o Dia
Nacional do Curtidor, nas condições Que espeCifica.
DECURSO:3~SESSÂO

ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54
(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR,
NOS TERMOS DO ART. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°
INTERPOSIÇAo DE RECURSO: ART 58, § 30
combinado com ART. 132, § 2°

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E10U
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI:

N° 2.262196 (SENADO FEDERAL) - Cria área de
livre comércio no Municipio de Ponta Porã, Estado de
Mato Grosso do Sul.
DECURSO:3~SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 4.453/01 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Modifica
a lei nll 8.692. de 28 de julho de 1993, e dá outras
providências.
DECURSO:3§SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO : 27-02-02

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE - ART. 164, § 1°
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART.
164, § 2° E § 3°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 2°

PROJETOS DE LEI:

N° 1.699189 (RITA CAMATA) - Assegura a
inviolabilidade do exercício da advocacia, nos termos
do artigo 133 da Constituição.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 3.660/97 (NELSON MARCHEZAN) - Dispôe
sobre a regulamentação das profissões de Enólogo e
Enotécnico.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
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N° 292199 (MARCOS DE JESUS) - Institui o Dia da
Blblia.
DECURSO:38 SESSÃO
ÚLTIMA SEssAo : 27-02-02

N° 1.070/99 (ALMEIDA DE JESUS) - Dispõe sobre a
oferta de condições de acesso e uso adequado aos
portadores de deficiência fisica e idosos, quando da
construção de edifícios com capacidade para abrigar
mais de cem pessoas. (E seu apensado: PL. ne

1.187/99, do Dep. Paulo Marinho).
DECURSO: 3° SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.117/99 (PAULO PAIM) - Dispõe sobre o
ressarcimento das despesas decorrentes da
atendimento médico-hospitalar, nas unidades da
Rede Pública da União, de pacientes alcançados
pela cobertura de contrato individual ou coletivo com
empresas privadas prestadoras de serviços de
assistência médica, administradoras de planos de
saúde, seguradoras e congêneres e dá outras
providências.
DECURSO:3"SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.240/99 (JANDIRA FEGHALI) - Dispõe sobre a
regulamentação da profissão de Trabalhador
Subaquático.
DECURSO: 3" SESSÃO
ÚLTIMA SEssAo : 27-02-02

N° 2.047/99 (WILSON SANTOS) - Dispõe sobre o
exercfcio da Profissão de Historiador e dá outras
providências. (E seus apensados: PLs. nQs
2.260/99, da Dep. Laura Carneiro; 3.492/00, do Dep.
Ricardo Berzoini).
DECURSO: 3" SESSÃO
ÚLTIMA SEssAo : 27-02-02

N° 2.487/00 (AGNELO QUEIROZ) - Regulamenta o
exercfcio das profissões de Técnico com Higiene
Dental e de Atendente de Consultório Dentário. (E
seu apensado: PL. nO 4.381/01, do Dep. Marcos
Cintra).
DECURSO:3" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 2.583/00 (PEDRO PEDROSSIAN) - Altera as
exigências para a redação da receita médica e de
outros profissionais habilitados legalmente. (E seu
apensado: PL. n2 3.589/00, do Dep. Pastor Valdeci
Paiva.).
DECURSO:3"SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 2.796/00 (ANTONIO CARLOS KONDER REIS) 
Dispôe sobre o exercício da profissão de bacharel em
relações internacionais e autoriza a criação dos
respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais
dos profissionais em Relações Internacionais.
DECURSO: 3" SESSÃO
ÚLTIMA SEssAo : 27-02-02

N° 2.877/00 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a
gratuidade da realizaçào de exames de Código
Genético (DNA) para instruir processos de
reconhecimento de paternidade. . (E seus
apensados: PLs. nOs 1.713/99, do Dep. Wilson
Santos; 2.849/00, do Dep. José Carlos Coutinho;
4.053/01, do Dep. José Carlos Coutinho; 5.157/01, do
Dep. Nilson Mourão).
DECURSO:3"SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 3.707/00 (PAULO PAIM) - Dispõe sobre o valor
do salário mfnlmo e sobre o valor dos beneffcios de
prestação continuada do regime geral da previdência
social e dá outras providências.
DECURSO: 3" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 4.195/01 (MAURO BENEVIDES) - Altera a Lei nO
10.204, de 22 de fevereiro de 2001, e dá outras
providências.
DECURSO:3"SESSÃO
ÚLTIMA SEssAo : 27-02-02

N° 4.247/01 (FREIRE JÚNIOR) - Dispõe sobre a
criação dos Conselhos Federal e Regionais de
Atuária e dá outras prollidêncías.
DECURSO: 3" SESSÃO
ÚLTIMA SEssAo : 27-02-02

N° 4.736/01 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) 
Acrescenta dispositivos ao Decreto-lei nQ5.452. de 1"
de maio de 1943, e à Lei nQ6.213, de 24 de iulho de
1991, para dispor sobre a licença-maternidade e
salário-maternidade das mães adotantes ou com
guarda judicial de crianças e dá outras providências.
DECURSO: 3" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 4.830/01 (PAULO MARINHO) - Dispõe sobre
auxflío-transporte para o desempregado beneficiário
do Programa Seguro-Desemprego.
DECURSO:3I SESSÃO
ÚLTIMA SEssAo : 27-02-02

N° 4.854/01 (MÁRIO DE OLIVEIRA) - Dispõe sobre
o exerclcio da profissão de Desenhista.
DECURSO: 3" SESSÃO
ÚLTIMA SEssAo : 27-02-02

N° 5.156/01 (CHICO SARDELLI) - Dispõe sobre a
profissão de coveiro_
DECURSO: 3" SESSÃO
ÚLTIMA SEssAo: 27-02-02

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 630/98 (PADRE ROQUE E OUTROS) - Susta OE
efeitos do Decreto nO 2.440, de 23 de dezembro dE
1997, do Presidente da República, que regulamenu:
o parágrafo 1" do artigo 6" da Lei n" 9.424, de 24 dE
dezembro de 1996.
DECURSO: 3" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, no!
termos do artigo 137, § 1" do RI.
Prazo para apresentação de recurso artigo 137, § 2'
(05 sessões). A seguinte proposição:

PROJETO DE LEI:

N° 5.651/01 (JOSÉ ALEKSANDRO) - Dispõe sobrE
a remuneração dos Policiais Militares e Bombeiros.
DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
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I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 5/1 sessão
Última Sessão: 25102/2002

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 544/1999 - do Sr. Paulo José Gouvea - que· dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação
de mensagens educativas destinadas á prevenção de doenças sexualmente transmissiveis/ AIDS e uso de drogas,
em livros e cadernos escolares".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.

PROJETO DE LEI N° 4.732A11998 - da Senhora Jandira Feghali - que "regulamenta a produção e comercialização
de matéria-prima. equipamento, material ou maquinário destinado a fabricação. acondicionamento. embalagem,
controle de qualidade ou a qualquer outra fase visando à produção de medicamentos para uso humano ou
veterinário, bem como qualquer material destinado à utilização em odontologia ou, ainda, para fins diagnósticos, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado SERGIO MIRANDA.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM(UA

AVISOS
PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SeSSÕES)

Decurso: 2/1 sessão
Última sessão: 28102102

Projetos de Lei (Art. 119, re § 1°)

PROJETO DE lEI N° 4.350/01"do Sr. Josué Bengtson dispõe sobre a concessão de passe livre às pessoas
portadoras de hansenlase no transporte público coletivo rodoviário interestadual".
Relatora: Deputada L1DJA QUJNAN

PROJETO DE LEI N° 5.442/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre a aposentadoria especial de
médicos, paramédicos e empregados em estabelecimentos hospitalares".
Relator: Deputado DARClslO PERONDI
PROJETO DE LEI W 5.451/01 - da Sr' Iara Bernardi - Que "Dispõe sobre a igualdade de acesso, tratamento e
promoção no trabalho e aos postos de comando no serviço público".
Relator: Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI N° 5445/01 - do Sr. Jaime Martins - que "Acrescenta inciso ao art. 32 da Lei 9.394. de 20 de
dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".
Relator: Deputado OSMAR TERRA
PROJETO DE LEI N· 5.111/01 - do Sr. Vivaldo Barbosa - que "Regula o exercício da profissão de Conselheiro em
Dependência Quimica."
Relator: Deputado OSMAR TERRA

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 306-A/OO - PLANO NACIONAL DE CULTURA

AVISO

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (10 SESSÓES)

Decurso: 2" Sessão
Última sessão: 07/03102

Proposta de Emenda à Constituição
(Art. 202. § 3°)

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 306-A, DE 2000 - do Sr. Gilmar Machado - Que" Acrescenta o
parágrafo terceiro ao artigo 215 da Constituição Federal instituindo o Plano Nacional de Cultura".
Relatora: Deputada L1DIA QUINAN
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ou ÚLliMA SESSÃO: 27-02-02

N° 923-Al01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Cabeceiras a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Cabeceiras do Piauí, Estado do Piaul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 4.326-B/01 (NAIR XAVIER LOBO) - Confere ao
Governador Mário Covas a designação de "Patrono
do Turismo Nacional."
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

de prontuários de pessoas indiciadas
processadas, nas hipóteses que menciona.
DECURSO:3B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 2.309-C/OO (Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios) - Institui Gratificação por
Execução de Mandados para a carreira de Analista
Judiciário - Oficiais de Justiça - Área Judiciária 
Especialidade Execução de Mandados do Quadro de
Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-02-02

N° 4.358-B/01 (Deputado Feu Rosa) - Dispõe sobre
o transporte rodoviário de cargas e dá outras
providências.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-02-02

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 117-AlOO (COMISSÃO DE CII:NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação de
Comunicação e Cultura de Trombas - ACCTROM, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Trombas, Estado de Goiás.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 868-AJ01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Cristalina, Estado de Goiás.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 913-A101 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Buriti Alegre a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Buriti Alegre.
Estado de Goiás.
DECURSO: 3s SESSÃO

N° 929-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Fundação Pedro
Coelho de Resende a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, na localidade de Boa
Hora, Estado do Piauí.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 932-Al01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Cultural da Comunicação Esperança e
Vida a executar. pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de São João da Boa Vista,
Estado de São Paulo.
DECURSO:3i SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 936-Al01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à RIR - Rede
Integrada de Radiodifusão S/C ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
localidade de Angicos, Estado do Rio Grande do
Norte.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 931-Al01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Difusora
Gomes Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na localidade de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO : 27-02-02

N° 938-Al01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Vale
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do Contestado Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na localidade de
Videira, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:3i SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 96O-AIO1 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural
Comunitária dos Moradores de Sales Oliveira a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Sales Oliveira. Estado de São Paulo.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 966-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Evangélica
Doutos, a executar serviço de radiodifusão
comunitária. na cidade de Colinas do Tocantins,
Estado do Tocantins.
DECURSO:3i SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 970-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à RBN - Rede
Brasil Norte de Comunicação Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
localidade de Dianópolis, Estado do Tocantins.
DECURSO:3i SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 975-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação de
Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá
ES, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
na localidade de Santa Maria de Jetibá, Estado do
Espfrito Santo.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 979-A101 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Beneficente e Cultural Comunitária Diógenes
Almeida Celestino a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de São Miguel dos
Campos, Estado de Alagoas.
DECURSO:3i SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 983-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E

TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza o Conselho Comunitário
do Ceará - CONSEC a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Aquiraz,
Estado do Ceará.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 990-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e
Comunitária de Radiodifusão de Campo Alegre a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Campo Alegre, Estado de Alagoas.
DECURSO:3@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 994-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Rádio Cultural Curumin a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Potirendaba, Estado de São Paulo.
DECURSO:3I SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.000-A/01 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Radiodifusão Comunitária de Catalão a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de
Catalão, Estado de Goiás.
DECURSO:3i SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.013-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Fundação Dom Joaquim para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Tefé, Estado do Amazonas.
DECURSO:3i SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.020-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação e Rádio
Comunitária Super a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Sorocaba. Estado de
São Paulo.
DECURSO: 3ê SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

(Encerra-se a sessão às 12 horas e 42 minutos.)
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PORTARIA N° 072/02

o PRIMEIRO SECRETÁRIO DA cÂMARA
DOS DEPUTADOS, de acordo com o Art. 259 do Regimento

Interno, combinado com o inciso 11 do Art. 1 2 do Ato da

Mesa nº 205, de 1990, RESOLVE:

Credenciar o Senhor RILDSON ALVES MOURA

como Representante da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDITORES DE

REVISTAS / ANER.

cÂMARA DOS DEPUTADOS,

Deputado
Prim
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COMISSÕES
ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

51' LEGISLATURA - 3& SESSÃO LEGISLATlVA

ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO
ORDINÁRIA REALIZADA

EM 11 DE DEZEMBRO DE 2001

Às quinze horas e dois minutos do dia onze de
dezembro de dois mil e um, reuniu-se a Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle, no Plenário 09 do
Anexo \I da Câmara dos Deputados, com a presença
dos Senhores Deputados Wellington Dias - Presiden
te; Marcos de Jesus - Vice-Presidente; Manoel Salvi
ano, Max Mauro, Luiz Fernando, Mauro Benevides,
Wagner Rossi e João Magno - Titulares; Mário Assad
Júnior, Carlos Nader, Márcio Matos e Regis Caval
cante - Suplentes. Deixaram de comparecer os De
putados Dr. Heleno, Expedito Júnior, Fernando Diniz,
Fernando Zuppo, Fioravante, Iberê Ferreira, João
Caldas, João Magalhães, Paulo de Almeida, Rommel
Feijó e Wigberto Tartuce. ABERTURA: O senhor Pre
sidente, Deputado Wellington Dias, solicitou ao Se
gundo Vice-Presidente, Deputado Marcos de Jesus
que assumisse a Presidência em função de o Reque
rimento de Audiência Pública ser de sua autoria. O
Presidente declarou aberta a reunião ordinária de au
diência pública, destinada a "apresentação do projeto
de combate aos processos de seca e desertificação",
com a presença dos Senhores Professor Paulo Edu
ardo Caetano de Mello e Dr. Francisco Orlando Costa
Munis, Secretário Nacional de Reforma Agrária do
Ministério do Desenvolvimento Agrário, a quem o Pre
sidente convidou para compor a mesa. O Presidente
registrou também o comparecimento dos seguintes
participantes: José Roberto Andrigueto e Luiz Novais
Almeida, representantes do Departamento de Fiscali
zação da Produção Vegetal da Secretaria de Apoio
Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura e
Abastecimento; Nádima Paiva, Geraldo Figueiredo e
Marco Neves, da Secretaria de Recursos Hídricos do
Meio Ambiente, representando o Ministério do Meio
Ambiente; José Faustino de Aragão Sobrinho, repre
sentante do Ministério da Integração Nacional; Alfre
do Carlos Cavedal e Luiz Antonio Corrêa da Silva, re
presentantes do Banco do Brasil; Francisco Mavignier
Cavalcante França, Gerente do Ambiente de Políticas
de Desenvolvimento, representante do Banco do Nor
deste; Rui Alcides de Carvalho Junqueira, represen
tante da Companhia de Desenvolvimento do Vale do

São Francisco - CODEVASF; Paulo Roberto Coelho
Lopes, Chefe-Geral da Embrapa Semi-árido; Irmã Yo
landa Setubal, representante do Conselho Nacional
de Igrejas Cristãs do Brasil; Sr. Augusto César Vaz de
Athayde, Diretor do Instituto Nacional de Meteorolo
gia - do INMET; Raquel Cristina Pontes, representan
te do Departamento Nacional de Obras Contra a
Seca - DNOCS; José Máximo Viana, representante
da Agência de Desenvolvimento do Nordeste 
ADENE e Pierre Hamont, representante da Embaixa
da da Costa do Marfim. O Presidente comunicou aos
convidados que eles teriam o prazo de vinte minutos
para fazerem sua exposição e aos Deputados que
disporiam de três minutos cada, para interpelar os
convidados. O Presidente passou a palavra ao primei
ro expositor, Professor Paulo Eduardo Caetano de
Mello, que fez sua exposição falando sobre" Projeto
Cloudbusting". O projeto mostra, com base em pes
quisas científicas como combater os processos de
seca e desertificação através da aplicação da tecno
logia do "Cloudbusting"que cria condições favoráveis
para o aumento da umidade na atmosfera, potenciali
zando as possibilidades de precipitação de chuvas. O
expositor esclareceu que a tecnologia, desenvolvida
na Europa em 1952 e aperfeiçoada por diversos pes
quisadores que se sucederam, tem mostrado uma
grande eficácia para restaurar o que chama de "pul
sação energética da terra". Segundo explicou, a técni
ca pode ser utilizada para o combate à seca na região
do semi-árido brasileiro, pois, após remover a energia
negativa latente, também chamada "dead/y orgone':
cria as condições de desenvolvimento dos núcleos de
condensação para que os sistemas atmosféricos atu
antes nessas áreas dêem sustento ao processo de
aumento do vapor d'água (umidade relativa) e à con
seqüente formação de nuvens, condensação e preci
pitação de chuvas. Finalizando comentou que esta
técnica já foi experimentada em diversos países e, no
Brasil, foram feitas experiências durante os anos de
1993 e 1994, na cidade de Nova Olinda (Ceará). O
Presidente agradeceu ao Professor Paulo Eduardo
Caetano de Mello pela sua exposição e passou a pa
lavra ao Dr. Francisco Orlando Costa Munis que falou
sobre as ações e programas de convívio com o
semi-árido e inclusão social; sobre a Comissão Seto
rial, que tem como um dos objetivos coordenar e exe
cutar o Programa Sertão Cidadão, composto por
ações emergenciais, transitórias e permanentes e, fi
nalizando, falou sobre o Plano de Sustentabilidade
Hídrica para o Semi-Árido a ser elaborado para cada
Estado do Nordeste e Região Norte de Minas Gerais.
O Presidente agradeceu ao Dr. Francisco Orlando
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Costa Munis pela sua exposição e a seguir passou a
palavra ao Deputado Wellington Dias, autor do reque
rimento, para formular questões aos convidados. Par
ticiparam também dos debates os senhores convida
dos Marco Neves, Rui Alcides de Carvalho Junqueira,
José Máximo Viana, Paulo Roberto Coelho Lopes e
Raquel Cristina Pontes. O Presidente agradeceu a
presença dos convidados. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, às dezessete horas e trinta e
oito minutos, o Presidente encerrou os trabalhos, ten
do antes, convocado reunião ordinária deliberativa
para o dia doze de dezembro do corrente ano, às nove
horas e trinta minutos, neste mesmo plenário. E para
constar, eu, Valéria Olinto Pessoa _, Secretária Subs
tituta, lavrei a presente Ata, que será publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington Dias)
- Declaro abertos os trabalhos da presente reunião de
audiência pública da Comissão de Fiscalização Finan
ceira e Controle, destinada à apresentação, pelo Prof.
Paulo Eduardo Caetano de Mello, do Projeto de Com
bate aos Processos de Seca e Desertificação.

Convido s.sa a tomar assento à mesa.

Convido também para compor a Mesa o Sr.
Francisco Orlando Costa Muniz, Secretário de Refor
ma Agrária do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Comunico aos Srs. Deputados membros desta
Comissão que se encontram presentes os seguintes
convidados: Sr. Orlando Muniz; Prof. Paulo Eduardo
Caetano; Sr. José Rozalvo Andrigueto, Diretor-Substi
tuto do Departamento de Fiscalização e Fomento da
Produção Vegetal da Secretaria de Apoio Rural e Co
operativismo do Ministério da Agricultura e do Abas
tecimento; Sr. Geraldo Figueiredo; Sr. Marco Neves;
Sra. Nadima Paiva, da Secretaria de Recursos Hídri
cos do Ministério do Meio Ambiente, representante do
Ministério do Meio Ambiente; Sr. Carlos Afonso No
bre, Coordenador-Geral do Centro de Previsão do
Tempo e Estudos Climáticos, representante do Minis
tério da Ciência e Tecnologia; Sr. Faustino de Aragão
Sobrinho, representante do Ministério da Integração
Nacional; Srs. Alfredo Carlos Cavedal e Luiz Antônio
Corrêa da Silva, representantes do Banco do Brasil;
Sr. Francisco Mavignier França, Gerente do Ambiente
de Políticas de Desenvolvimento, representante do
Banco do Nordeste; Sr. Rui Alcides de Carvalho Jun
queira, representante da Companhia de Desenvolvi
mento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
CODEVASF; Sr. Paulo Roberto Coelho Lopes, Che
fe-Gerai da EMBRAPA Semi-Árido; Irmã Yolanda Se
tubal, representante do Conselho Nacional de Igrejas
Cristãs do Brasil; Sr. Augusto Cesar Vaz de Athayde,

Diretor do Instituto Nacional de Meteorologia 
INMET; Sra. Anadete Gonçalves, representante da
CNBB, Cáritas Brasileira; Sra. Raquel Cristina Pon
tes, representante do DNOCS; José Máximo Viana,
da ADENE. Com certeza há outras pessoas que não
citei. Durante o andamento da audiência, vamos iden
tificá-Ias.

Como autor da proposta de realização desta au
diência pública, quero lembrar, quanto a saber o que
a Comissão tem a ver com este tema, que a Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle tem Subcomis
sões. Uma delas, criada no início do ano, tem como fina
lidade acompanhar programas na área do semi-árido.
Seu Presidente é o Deputado João Caldas, cuja ausên
cia foi justificada, mas promete estar aqui até o final dos
trabalhos. Além disso, a Comissão é composta de nor
destinos, mineiros e capixabas. Portanto, buscamos
acompanhar esses programas, aos quais a Comissão
pretende dar grande importância.

Tivemos oportunidade de acompanhar a apre
sentação do Prof. Paulo Caetano. Entendemos ser
importantes as apresentações na Comissão. Por isso,
convidamos representantes das diversas áreas. Um
de nossos objetivos é trabalhar alternativas para lidar
com a desertificação, com o semi-árido. Sabemos
que há espalhadas por este Brasil pessoas brilhantes
e experientes. A Comissão convidou algumas delas
exatamente para contribuir para este debate.

Inicialmente, ouviremos o Prof. Paulo Caetano e
o Dr. Orlando Muniz. Depois abriremos espaço para
questionamentos e apresentação de informações das
diversas áreas aqui representadas. Queremos contri
buir para que as várias alternativas tornem-se conhe
cidas e, quem sabe, experimentadas. Se entender
mos como positiva a experiência que vamos conhe
cer hoje, pretendemos, em integração com outras
áreas, vivenciá-Ia, acompanhá-Ia cientificamente.

Já realizamos outros debates, alguns parceiros
presentes já estiveram discutindo alternativas para a
convivência com o semi-árido.

Aprovamos, em Comissão Especial, a criação
de fundo nacional voltado para o semi-árido. No mo
mento discute-se a prorrogação do FNE e tramita na
Casa projeto - sou co-autor - que institui programa
permanente de convivência com o semi-árido, dentre
as inúmeras propostas em debate, o que demonstra
grande vontade de buscar alternativas para o enfren
tamento das dificuldades vividas pelas populações do
semi-árido.

Convido a presidir os trabalhos, com imenso
prazer, o Sr. Deputado Marcos de Jesus.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos de Je
sus) - Comunico aos Srs. Deputados integrantes da
Comissão que os expositores terão prazo de vinte mi
nutos para suas exposições, prorrogável a juízo desta
Presidência, não podendo ser aparteados.

Os Deputados inscritos para interpelar os convi
dados poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto
da exposição pelo prazo de três minutos, tendo o in
terpe�ado igual tempo para responder. Facultadas ré
plica e tréplica pelo mesmo prazo, não sendo permiti
do ao orador interpelar qualquer dos presentes.

Dando início aos trabalhos, passo a palavra ao
Prof. Paulo Eduardo Caetano de Mello.

O SR. PAULO EDUARDO CAETANO DE
MELLO - Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar esta
exposição esclarecendo que estou aqui para servir a
Deus.

Tendo isso em mente, começo minha exposi
ção, desde já pedindo auxílio para a projeção de sli
des. A partir da exposição de algumas fotografias,
vou tentar transmitir-lhes o que já experimentamos no
Brasil em termos de tecnologia cloudbusting, elabo
rada e inventada pelo cientista Wilhelm Reich, usada
pela primeira vez no planeta em 1952, nos Estados
Unidos, no Estado do Maine, por ele próprio.

(Projeção de slides.)
Tudo o que se faz hoje no mundo em termos de

tecnologia cloudbusting deve-se a este senhor: Wi
Ihelm Reich. Estou aqui simplesmente como pessoa
que o compreendeu de forma emocionalmente pro
funda. Tentarei fazer jus à responsabilidade, que so
bre meus ombros pesa, de ser porta-voz de Wilhelm
Reich e de Jerome Eden, sobre quem vou falar um
pouco, para que talvez a humanidade entenda o que
ele nos quis deixar. Essa tecnologia é para o bem da
humanidade.

Em 1951 , Reich elaborou experimento para ten
tar anular os efeitos da radioatividade. Ele já havia in
ventado o acumulador de energia orgone - eis aí um
pequeno diagrama do aparelho. A energia orgone Re
ich descobriu ao longo do período de 1936 a 1939, e a
energia orgone atmosférica descobriu por volta de
1940. Ele inventou um aparelho capaz de armazenar
essa energia e outro mais potente, dentro do qual co
locou material radioativo para tentar anular os efeitos
dessa energia.

Ele foi bem-sucedido, no final. Mas no passado
esse processo foi alvo de reação inesperada, confor
me observado por todos os que o acompanhavam em
Orgonon, Rangeley e Maine, nos Estados Unidos. No
instante de passagem dos efeitos maléficos da radia-

ção para os efeitos benéficos, transformados pelo
acúmulo de energia orgone - daí o nome do experi
mento ORANUR, Orgone Antinuclear Radiation -,
aconteceu um desastre atmosférico sobre a região
em que se localizava sua fazenda. Houve muita radia
ção de energia orgone não radioativa, o que tornou a
atmosfera extremamente seca e o ar parado, com nu
vens sobrevoando e pairando sobre a fazenda de for
ma estagnada, como que drenando energia dos se
res vivos (plantas, rochas, etc.), exaurindo-o de ener
gia.

Em decorrência disso e com base em experi
mentos realizados anteriormente, Wilhelm Reich teve
a idéia de conectar alguns tubos metálicos à água - a
explanação teórica desse fato é bem longa; portanto,
vou passar para o ponto da descoberta do aparelho -,
em virtude de a energia orgone ser atraída por metal
e ser imediatamente absorvida e metabolizada na
água.

Esse o aparelho que ele havia projetado após o
primeiro experimento. Quando ele conectou esses tu
bos à água, a nuvem opressora que não permitia a
entrada de umidade na região foi como que drenada e
diminuiu de tamanho. A energia estagnada passou
pela tubulação e foi descarregada na água, até incre
mentando a energia daquele elemento - detalhe téc
nico importante: a água tem de ser corrente.

Inventou-se aí o cloudbuster ou destruidor de
nuvens. Mas sua utilidade hoje não teria tradução, ta
manho o benefício que nos traz. A partir daí, inici
ou-se um experimento secundário, como subproduto
do experimento ORANUR: o Controle do Tempo Ora
nur, que significa a utilização desse equipamento e a
elaboração gradativa, pedra sobre pedra, da tecnolo
gia cloudbusting.

Essa é uma foto da poluição de São Paulo, reti
rada de jornal. Nessa região, podemos observar que
existe uma camada enegrecida, escura. Foi exata
mente esse tipo de reação que Reich obteve no expe
rimento ORANUR sobre sua fazenda. E foi exatamen
te essa camada de energia estagnada que ele conse
guiu remover com o aparelho. Ou seja, ele conseguiu
remover a poluição atmosférica. Esta é uma das pri
meiras utilidades da tecnologia: remover a poluição
atmosférica.

Ele resolveu testar esse processo de seca. A
essa energia ele deu o nome DOR, que significa de
adly orgone. A energia DOR, segundo Reich estava
descobrindo, era responsável pela retenção e pela
extração da umidade da atmosfera, tornando-a seca.
É o princípio da desertificação por si só. Ele resolveu
testar esse princípio desde o Maine até o deserto do
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Arizona, onde, pela primeira vez, de dezembro de
1954 a abril de 1955, conseguiu tornar verde nova
mente extensa área, primeiramente sem chuva, sim
plesmente removendo a base energética que estabili
za e mantém a seca. Quando essa base é removida, a
umidade do ar aumenta e as gramíneas começam a
crescer. Mais tarde veio a chuva.

Esse foi um dos equipamentos, um dos cloud
busters que Reich usou naquela expedição, montado
em um caminhão.

Essa foi a expedição cloudbusting ao Nordeste
do Brasil, na região semiárida. Foi denominada Ope
ração Crato, já que nessa cidade foi montada nossa
base de operações, embora a base propriamente dita
tenha sido Nova OIinda (1993).

Isso que está mais ou menos desenhado foi o
que Reich descobriu na sua trajetória do Maine até o
deserto do Arizona. Foi mais ou menos o que pude
mos ver durante nossa viagem. A vegetação primária
é composta por árvores frondosas; a vegetação inter
mediária é mais semelhante ao cerrado; a vegetação
secundária, quando vai decaindo a energia, vai se pa
recendo com a caatinga, e, finalmente, temos só are
ia, deserto. Desertificação caminha nesse processo.

Fomos saindo de Brasília e nos aproximando da
região semi-árida. Mais ou menos daqui para cá que
pudemos observar com certeza. Ou seja, a tecnologia
em si, ao ser aplicada em ambiente desértico, pode
até rejuvenescer esse ambiente, torná-lo verde nova
mente, mas é muito difícil. É como um paciente em
UTI, à beira da morte: com toda a tecnologia e diver
sos médicos, tenta-se salvá-lo. Mas a cura vai depen
der do que ele passou.

Para a seca, ainda há tempo. Estamos mais ou
menos nessa fase na Região Nordeste. É como se o
paciente ainda não estivesse na UTI; é mais fácil re
cuperá-lo do que socorrê-lo em fase terminal.

Essa é uma observação que fiz durante algu
mas viagens. O formato de uma árvore é idêntico, ou
semelhante, em termos funcionais, ao de uma nuvem
de chuva. Sabemos que, com o desmatamento, dimi
nui a chuva na região. O que é possível entendermos,
à luz da orgonomia, ciência que estuda a energia or
gone e suas funções, e à luz da tecnologia cloudbus
ting, ramo da ciência orgonômica, é que esse forma
to, como Reich já havia constatado em experiências
científicas anteriores, significa a energia congelada,
fixa, a energia parada. Esse formato corresponde à
dinâmica atmosférica. Ou seja, enquanto estivermos
desmatando, essa dinâmica atmosférica vai tenden
do a ficar cada vez mais fraca e vai nos faltar chuva.
Uma das implicações que Reich descobriu foi que

não existem árvores porque chove, mas chove por
que existem árvores.

Esse é um diagrama da camada de energia
DOR, deadly orgone, essa energia mortal, essa ener
gia que suga água e oxigênio. Aqui em cima, os picos
de montanhas onde ela pode ser vista muito bem,
azulada, esverdeada; e aqui, o céu azul. A camada de
energia DOR, energia estagnada, fica mais embaixo;
vai repousando e como que drenando a energia viva
dos materiais, sejam orgânicos, sejam inorgânicos.

Aqui temos bolsões DOR. Por exemplo, uma ci
dade pode estar situada aqui ou mesmo aqui. Existe
um boisão DOR que desce e, imediatamente, em
uma região vê-se um ar mais limpo, mais puro, e na
região seguinte vê-se uma transição. Essa névoa
enegrecida, que se chama na meteorologia névoa
seca, geralmente estabiliza essa condição atmosféri
ca que impede a chuva.

Essa é uma foto, um pouco embaçada, sobre
São Paulo. Observamos que a situação é semelhante
à descrita anteriormente: uma névoa seca cobre qua
se toda a paisagem, que não conseguimos ver com
nitidez. A aplicação da tecnologia cloudbusting é ca
paz de remover essa poluição atmosférica e manter a
dinâmica local da região mais viva, mais pulsátil.

Esse o exemplo que mencionei do esverdea
mento do deserto do Arizona sem chuva. Como ele
conseguiu provar isso? Por meio de uma gota d'água
e grãos de areia em um microscópio. Esses leques
que começam a sair são verdes; são como brotos ver
des em direção à umidade. Não havia umidade no
grão de areia. Com a remoção da poluição, aumen
ta-se a umidade do ar sem que haja chuva. O ar fica
mais respirável, mais fresco, e a vegetação começa a
brotar novamente.

Alguns exemplos que considerei prudente mos
trar, devido à utilidade da tecnologia. A poluição do ar
mata mais que a AIDS. São recortes que retirei do jor
nal Correio Braziliense.

Esse é outro operador orgonômico, outro cien
tista em orgonomia: Jerome Eden. Aprendi muito com
seus livros e ensinamentos específicos. Ele faleceu
em 1989. Prestou grande serviço à orgonomia, devido
ao responsável e incansável trabalho que fez de divul
gação dessa tecnologia nos Estados Unidos, pela
prática na região de Idaho, noroeste dos Estados Uni
dos.

Embora em preto e branco, essas fotos mostram
que as nuvens DOR agregam certo acúmulo de carga
tóxica energética. É possível detectar com o contador
Geiger-Müller, que mede a radioatividade, um au
mento sutil ou abrupto da radioatividade quando es-
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sas nuvens DOR estão presentes. Essas são fotos Percentual de água doce: 0,63% do total da
que ele mesmo tirou das nuvens que estava drenando água do planeta. Isso é o que podemos utilizar, mas a
com o aparelho cloudbuster, na experiência que vi- população continua crescendo e a desertificação au-
mos há pouco. menta cada vez mais.

Aí está ele com séria preocupação com o que Pode faltar água doce na Terra em trinta anos.
virá no futuro, devido aos nãos e às evasões que teve Isso já é por demais alarmante, se já não for um pou-
de enfrentar até o final de sua vida. Morreu de escle- co suave a notícia. Retirei essa reportagem do jornal.
roderma e câncer ao mesmo tempo, por exposição à Se alguém tiver dados mais precisos, por favor nos
energia drenada pelo aparelho. A carga drenada pas- forneça.
sa para o operador, se não houver alguns cuidados Esse o slide que mostra a chegada da sonda a
básicos. Depois de certo tempo foi que ele adquiriu Marte e as imagens que nos manda. Reparem nessa
equipamento mais seguro, mas já estava intoxicado. paisagem. Cientistas divulgaram que, devido à com-
Aos 64 anos, ele faleceu. A escleroderma vai plastifi- posição rochosa, à forma rochosa, poderia ter havido
cando, enrijecendo a pele, depois a musculatura, e o leito de rio, mares. Isso foi divulgado. Não tenho infor-
doente morre por asfixia, se não me engano. mação precisa. Se alguém tiver, que nos esclareça.

O problema de desertificação é planetário. Esse slide mostra que aquela região já passou
Esse o mapa de um operador orgonômico con- por esse processo. Inclusive já o havia mostrado,

temporâneo, James DeMeo, do Oregon, Estados Uni- quando me referi às paisagens primária e secundária;
dos. Aqui está o Brasil e o nosso Nordeste. Na área à areia e ao deserto. Já chegou no deserto!
hachurada, essa mais clara, ocorrem secas periódi- Reparem no terreno que se vê na foto. Agora a
caso Nessas áreas escuras não chove mesmo, são foto da Pirâmide de Quéops, em Gizé, no Egito. Repa-
áreas desérticas. Esse foi o mapa que ele extraiu. Po- rem no terreno que está em volta. É a Terra. Nada te-
demos ver que, em termos climáticos globais, a in- nho contra a colonização de outros planetas, desde
fluência da seca no Nordeste tem a ver com a ramifi- que mantenhamos nosso planeta funcionando, vivo.
cação desse ar estagnado, desse, vamos dizer, ar Vamos espalhar vida para outros planetas e não dei-
"dorizado" - era o termo que Reich utilizava - que xar que este morra, para tentarmos restaurar um paci-
atravessa o Atlântico, estabelecendo as secas mais ente que talvez esteja na UTI ou que já tenha passado
ou menos periódicas. Há outros fatores, esse é um por eJa, como é o caso de Marte.
deles.

Esta projeção mostra o ciclo funcional de DOR
Mais uma vez, a escassez pode levar à guerra atmosférico e de DOR biológico e para onde leva

da água. Depois do petróleo, a vez da água. O planeta aquela desolação final que é a paisagem do planeta
está em processo acelerado de desertificação. A tec- Marte.
nologia cloudbusting surge como uma alternativa a
mais para pelo menos frear o processo de desertifica- Aqui o projeto cloudbusting propriamente d~o.

ção, para que possamos ter consciência do que esta- Esses os projetos de combate aos processos de
mos fazendo ou do que está realmente acontecendo. seca e de desertificação através da aplicação da tec-
A base energética para isso, a orgonomia, nos eluci- nologia cloudbusting.

da muito bem. Essa foto mostra algumas de nossas operações
Deu a louca no clima. A terra sofre agora com em Brasília. Esse o nosso equipamento, o cloudbus-

efeitos surpresa. Ou seja, muitas tempestades tam- ter, na beira de um rio, que esteve em funcionamento.
bém acontecem devido à força que a natureza precisa Esses são gráficos do INMET, orgulhosamente
exercer para remover o ar estagnante ou a energia representado pelo Sr. Expedito Rebelo, chefe da c1i-
estagnada, que estabelece seca no local. matologia, e pelo Sr. Francisco de Assis, chefe da pre-

Aproximadamente até 1950, Jerome Eden, visão do tempo. Esses senhores, juntamente com o
esse que vimos há pouco, fez um levantamento da in- Sr. José de Fátima, foram os primeiros meteorologis-
cidência de furacões nos Estados Unidos. Aumentou tas do País a conhecerem aquela base de operação.
vertiginosamente após o início das experimentações Em 1993, por convite do Sr. Expedito, proferi palestra
atômicas. Quanto mais violenta a tempestade, maior no Instituto Nacional de Meteorologia, e imediata-
a força que a natureza precisa usar para limpar aque- mente esses três senhores se interessaram em co-
la sujeira. nhecer essa tecnologia. E me acompanharam até o

A expectativa de vida cai no planeta. local de operação.
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Esses, portanto, são dados oficiais. Na proje
ção, a barra vermelha significa a média histórica dos
últimos trinta anos (1961 a 1990) e a barra escura sig
nifica o ano em questão. Em 1996, nos meses de ja
neiro, fevereiro e março, a operação levou ao dobro
de chuvas na região de Goiânia e aumentou em torno
de 30% a média de chuvas na região de Brasília.

Nessa projeção há algumas variações em que
podemos ver o efeito imediato na região de Goiânia e
o efeito posterior.

Nesse outro gráfico acontece o mesmo: as ope
rações e os efeitos posteriores. Isso ocorre porque é
possível tecnologicamente fazer com que o cloud
busting seja aplicado tanto de forma a obter efeito
mais rápido, no próprio mês, quanto para efe~o poste
rior ao mês da operação, sem nenhuma operação, ou
seja, restabelecendo a tendência climática de chuva.

Pode-se fazer, por esse gráfico, clara distinção
entre Brasília e Goiânia. O mês destacado é agosto.
Praticamente não chove na nossa região. Um experi
mento foi feito. Nele pudemos constatar elevado índi
ce de chuva para aquele mês, ou seja, mesmo na
seca é possível fazer com que a atmosfera consiga
restabelecer um pouco da sua saúde.

Pelo que vejo e ouço, as previsões meteorológi
cas do Instituto Nacional de Meteorologia divulgadas
pela maioria dos jornais ou pelas emissoras de tevê
estão embasadas pela reação que o aparelho causa
na atmosfera, principalmente na Temperatura da Su
pertície do Mar, sobre o que pude aprender um pouco
com o Sr. Expedito.

Então, essas previsões que o INMET faz são de
larga escala, porque têm base nas mudanças de mai
or profundidade na atmosfera, que não são muito rá
pidas.

Geralmente trabalhamos em uníssono, embora
não estejamos sempre em contato com os colegas.

Nesta foto mostramos a região de São Paulo.

Wilhelm Reich morreu em 1957. Em 1955, foi
aprisionado, porque se recusou a falar sobre ciência
em Corte. O Juiz Cliford Junior, de Rangeley, dizia que
a energia orgone não existia. O Food and Drug Admi
nistration também disse que a energia não existia,
que os aparelhos, os acumuladores de energia orgo
nâmica, não poderiam ser usados para fins clínicos,
como aconteceu em experimento anterior ao
ORANUR e ao cloudbusting. Hoje, são usados, prin
cipalmente nos Estados, para fins experimentais. Tra
ta-se de uma das maiores e mais importantes desco
bertas da medicina do nosso século. Reich foi aprisio
nado. Dois dias antes de sair, em liberdade condicio-

nal, foi achado morto em sua cela. Laudo oficial: ata
que cardíaco.

Esse slide mostra a região em que trabalha
mos: Crato, Nova Olinda, Brasília e Goiânia.

Tomei a liberdade de pegar uma foto no livro do
Deputado Wellington Dias a respeito do combate e do
convívio com a seca.

Como esta tecnologia viria se somar a outras
iniciativas importantes tomadas com relação à seca?
Está claro, o aumento do índice de chuvas aumenta o
nível de reserva de águas. Depende de chuva a re
gião em questão. O mesmo acontece com as micro
bacias. A chuva na cabeceira irrigaria todas as micro
bacias. Todos esses projetos estão em andamento.
Ou seja, a tecnologia cloudbusting não vem substi
tuir, apenas somar, de forma importante, para dar
sustentabilidade ao que aí já está. Dependemos da
água da chuva.

Esse gráfico, também do livro do Deputado Wel
lington Dias, mostra a freqüência das grandes secas.
Há nele uma curva que mostra claramente que as se
cas são previsíveis.

De que forma poderíamos colaborar utilizando o
equipamento cloudbuster, usando essa tecnologia
desenvolvida por Reich? Da seguinte forma: nos anos
de seca, o índice de chuva cai bastante. Em torno de
dois, três, quatro ou cinco anos, as secas são previsí
veis. Com esse equipamento, poderíamos fazer um
experimento, de forma a tentar minimizar a queda no
índice pluviométrico e minimizar, encurtar o período
dessas secas previsíveis.

Esta é a utilidade prática da tecnologia cloud
busting: tentar diminuir o período de seca e reduzir
sua força, sua intensidade. Ou seja, se houver queda,
que seja mais amena. Assim será possível programar
toda a agricultura, a pecuária, a alimentação, a água,
o curso dos rios. Tudo isso interessa às autoridades,
aos senhores que nos estão ouvindo.

É contra esse estado de coisas que se vê na foto
que gostaria de me posicionar. Essa seca externa é
emocionalmente expressa na vida desses irmãos.
Garanto que ao sair desta reunião haverá água na
mesa e na casa de cada um de nós, mas várias pes
soas não têm essa sorte. Em nome dessas pessoas é
que me faço presente a esta reunião e peço a V.Exas.
que olhem para elas. Podemos ajudálas. Aliás, vim
aqui para isso. Não posso fazer nada sozinho. Preci
samos nos unir. Essas pessoas estão morrendo.

A transformação que a tecnologia cloudbus
ting pode trazer ao ambiente semi-árido é mais ou
menos essa que a foto mostra.
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Esse é um quadro que achei bonito e expressi
vo. Diz-nos aonde podemos chegar se uma aplicação
séria for feita, a começar pelo Brasil. Isso seria inédito,
pelo menos no Hemisfério Sul, já que houve outras
aplicações pelo mundo.

Algo que gostaria de deixar bem claro, para fina
lizar, é o seguinte: Reich não inventou um aparelho
que faz chuva. Ninguém faz chuva, a não ser a nature
za, regida pelo Criador. Somente Deus pode fazer
chover. O que fazemos com esta tecnologia é remover
o obstáculo, a barreira no caminho; trata-se, como
disse Reich, de transformar a tendência à seca em
tendência à chuva, restabelecendo a pulsação ener
gética natural da atmosfera. Como? Retirando a ener
gia DOR da atmosfera, mobilizando essa estagnação
energética atmosférica. A energia OR, ou seja, a
energia orgone pura volta a pulsar naturalmente. São
desnecessárias várias aplicações do equipamento
para que aconteça a chuva aqui ou ali.

Ao contrário da semeadura de nuvens para que
chova, essa tecnologia independe das nuvens, por
que remove a estagnação energética que contamina
o céu, a estagnação DOR, aquela névoa seca, aquele
calor, a falta oxigênio no ar, e as nuvens começam a
brotar, núcleos de condensação começam a surgir
cada vez mais fortes, até que a chuva acontece. É
isso.

É importante dizer que nenhum de nós orgono
mistas somos fazedores de chuva. Nem Reich foi.
Mas esta tecnologia traz para o ser humano, para os
brasileiros, para o planeta de modo geral uma última
oportunidade, diria, de revermos o caminho que nós,
seres humanos, estamos traçando na Terra.

Vou reservar tempo para responder às pergun-
tas.

Agradeço a todos a atenção.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos de Je

sus) - Encerrada a exposição do Prof. Paulo Eduardo
Caetano de Mello, concedo a palavra ao Sr. Francisco
Orlando Costa Muniz, Secretário de Reforma Agrária
do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

O SR. FRANCISCO ORLANDO COSTA MUNIZ
- Agradeço ao Deputado Wellington Dias, Presidente
desta ilustre Comissão, ao Deputado Marcos de Je
sus, que ora preside os trabalhos, aos Srs. Parlamen
tares, às senhoras e aos senhores representantes
das instituições, aos companheiros de Governo, aos
companheiros da academia.

Senhoras e senhores, na realidade, estou repre
sentando o Ministro Raul Jungmann, a quem foi dirigi
do o convite feito pelo Deputado Wellington Dias.
S.Exa. neste momento recebe em seu Ministério uma

comissão de Parlamentares desta Casa. O Presiden
te da Comissão de Agricultura e Política Rural, Depu
tado Luis Carlos Heinze, e outros Parlamentares pe
diram-me que viesse substitui-lo, uma vez que o Mi
nistro coordena um conjunto de Ministros na Comis
são Setorial de Convívio com o Semi-Árido, da qual
sou Secretário-Executivo. Espero poder substitui-lo à
altura e prestar as informações de que esta Casa ne
cessita.

Na realidade, o Governo Federal, neste ano,
dando continuidade a algumas ações para enfrenta
mento das causas que levam à seca em nosso País,
principalmente no semi-árido brasileiro, na Região
Nordeste e no norte de Minas Gerais, área que ocupa
imensa quantidade de hectares no Brasil - são mais
de 1.300 Municípios nessa região e uma população
estimada de mais de 5 milhões de famílias -, teve a ini
ciativa de agir de maneira coordenada com vários Mi
nistérios.

Parece simples e até redundante dizer que o
Governo está promovendo ação coordenada. Mas é
complexa a coordenação de políticas públicas, princi
palmente no que diz respeito a assunto tão abrangen
te como a seca e a fragilidade deste ecossistema, o
semi-árido como um todo. A interseção de políticas, a
apropriação dos recursos públicos de forma coorde
nada, a definição de prioridades, a instalação de tec
nologias apropriadas, o aperfeiçoamento na prática
da aplicação dos recursos, tudo isso é matéria com
plexa. E entendemos que o Presidente da República,
ao transferir para um Ministério a coordenação do
conjunto de outros Ministros, o fez em muito boa hora.
Estamos vivenciando este ano medidas bem estipula
das pelo Governo. É óbvio que ainda existam muitas
ações a serem realizadas, mas com certeza, pelo que
temos visto no tocante às ações que a Comissão Se
torial de Convívio com o Semi-Árido tem desenvolvi
do, tais iniciativas serão eficazes.

Sou do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
A Comissão Setorial de Convívio com o Semi-Árido
está coordenando as ações de convívio com os pro
blemas que envolvem essa região. Vou tentar infor
mar, rapidamente, o que acontece nos programas co
ordenados por essa comissão, para que V. Exas. te
nham alguma idéia.

A Comissão Setorial de Convívio com o
Semi-Árido foi criada por meio de decreto do dia 20
de junho, do Sr. Presidente da República. Ela abrange
a Região Nordeste e o norte de Minas Gerais, onde
está condensada a área geográfica do semi-árido
brasileiro. Tem como objetivos principais a coordena
ção do que apelidamos de "sertão cidadão", compos-
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to por cerca de quatorze programas públicos, abrangi
do por um conjunto de Ministérios. Mostrarei, mais à
frente, o que estamos fazendo.

Há proposta de ações estruturantes para o en
frentamento das conseqüências provocadas pela
seca. O Ministro Raul Jungmann tem feito comentári
os sobre a questão.

Não é incomum ouvirmos que se vai combater a
seca. Não se luta contra a seca com armas. Não se
enfrenta ninguém; não há um inimigo. Tenta-se bus
car alguns mecanismos. Sou leigo na matéria. Não
sou cientista, mas, como cidadão, tenho ouvido muito
que se vai sair para a briga.

Israel, talvez o exemplo mais nítido de como
conviver em situação extremamente adversa, é um
Estado poderoso, que investe em pesquisa e tem tec
nologias apropriadas. O seu povo é, acima de tudo,
obstinado a superar obstáculos. É isso que tentare
mos incentivar em nossos irmãos nordestinos.

A Comissão Setorial, coordenada pelo Ministro
do Desenvolvimento Agrário, é constituída pelos Mi
nistérios da Integração Nacional; Saúde; Educação;
Planejamento; Fazenda; Trabalho e Emprego; Agri
cultura e Abastecimento; e Previdência, por intermé
dio da Secretaria de Estado de Assistência Social,
além de órgãos como a CONAB, Agência Nacional de
Águas e FUNASA.

A vida do sertanejo nordestino é extremamente
complexa, entre outras razões, pela falta de garantia
àquilo que lhe é mais caro: a agricultura.

Estamos falando de um conjunto de pessoas na
fase economicamente ativa, com imensas dificulda
des de apropriação de ativos como trabalho, empre
go, geração de renda e meios socioeconômicos de
sobrevivência, principalmente porque a maioria de
pende exclusivamente da cultura de subsistência.

O Deputado Wellington Dias, do Piauí, sabe que
plantar no semi-árido, sem saber o resultado da co
lheita, é jogar na loteria. O resultado, infelizmente, to
dos conhecem: prejuízo na certa, fome e desespero
para milhares de famílias. É necessária, portanto, a
criação de um seguro para os que vão plantar e não
sabem se vão colher.

Nesse sentido, no dia 21 de novembro, em Pe
trolina, Pernambuco, o Presidente da República assi
nou a Medida Provisória n° 11, que implementou o
programa Seguro-Safra. Com um montante de 660
milhões, ele visa a atender agricultores familiares no
semi-árido que corram o risco de perder safras de ar
roz, milho, feijão e algodão, por conta dos efeitos da
seca, na área dos Municípios da Região Nordeste e

do norte de Minas Gerais. O público-alvo é de aproxi
madamente 1 milhão e 100 mil famílias.

O programa entrará em ação se houver frustra
ção de safra por conta da seca. O fundo é constituído
por 90% de recursos do Governo Federal, 10% dos
Estados e Municípios signatários e 1% dos beneficiá
rios. Como não haverá seca todos os anos, ele será
utilizado em caso de necessidade. As famílias que
aderirem terão direito a 100 reais mensais, durante
seis meses.

Há medidas emergenciais, transitórias e perma
nentes. Nas emergenciais, enquanto não houver mei
os para evitar a seca, tem-se de prestar atendimento
às famílias. Um dos meios utilizados são os car
ros-pipa' por intermédio do Exército Brasileiro. Até
agora, já investimos cerca de 45,3 milhões, em 967
Municípios. Fazemos esse atendimento a cada mês,
até 30 de novembro, num total de 2.677 veículos.

Esse programa já foi substituído pelo Vaie-Co
mida. Quando assumimos a Comissão Setorial, exis
tiam apenas dois programas emergenciais: um relaci
onado a carro-pipa; o outro, a cesta de alimentos.
Aproveitamos uma parte do PRODER e levamos para
o semi-árido nordestino.

A CONAB fazia a distribuição de cestas, inves
tindo recursos da ordem de 38 milhões de reais. Na
primeira etapa, foram contemplados 709 Municípios;
na segunda, 724, num total de 1.433. Foram distribuí
das, em cada uma, cerca de 898 mil e 942 mil cestas,
respectivamente, num total de 1.841.460 unidades.

Ainda sobre as medidas transitórias, já estáva
mos trabalhando no sentido de que a cesta básica tra
dicional fosse substituída. Esse era um programa de
extrema dificuldade logística. Imaginem o que é traba
lhar em quase oitocentos Municípios/mês, levando ar
roz do Rio Grande do Sul para o Nordeste, com alto
custo de armazenagem, com dificuldade dos próprios
Prefeitos de retirarem as cestas básicas, e, acima de
tudo, com um processo de tutela que vai de encontro
com os interesses da cidadania. As pessoas não po
diam escolher o que comprar - tinham de comer fubá
e não farinha ou feijão.

Além disso, a qualidade dos produtos era ruim.
O nordestino costuma chamar o feijão da cesta bási
ca de espoleta, porque, depois de quase três horas
no fogo, espoca dentro da panela mas não cozinha.

Imaginou-se a possibilidade de transformar
essa transferência de bens em transferência monetá
ria. Pode ser que não estejamos fazendo o ideal, por
que os recursos não são suficientes, mas, com certe
za, aproximamo-nos mais da cidadania - as pessoas
podem decidir o que fazer. Se não usarem o dinheiro
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da melhor forma, paciência. Cabe ao Governo fiscali
zar; o controle social também é importante.

No caso do Bolsa-Renda, o cadastramento é fei
to pelos Conselhos Municipais de Desenvolvimento
Rural. Fizemos um trabalho junto com o Ministério PÚ
blico Federal, por intermédio de suas seccionais e
seus promotores nos Estados. Conseguimos também
que os Prefeitos nos ajudassem, no sentido de divul
gar as relações dos beneficiários cadastrados. Elas
foram fixadas nas portas das igrejas, cartórios, fórum,
mercearias e supermercados. Foi feito o controle so
cial, para que recebessem a bolsa as pessoas que a
mereciam.

Esse trabalho é feito em parceria com os Correi
os, que têm grande capilaridade em todos os Municí
pios brasileiros. A pessoa vai a agência dos Correios,
apresenta o vale e sua carteira de identidade e rece
be o benefício, sem nenhum tipo de intermediação.
Depois, compra o que bem entender, mas será, natu
ralmente, objeto de fiscalização.

Quanto aos números do Bolsa-Renda, no último
mês de dezembro, chegamos a 1.168 Municípios do
semi-árido. São 1 milhão e 6 mil bolsas, com recursos
investidos da ordem de 44 milhões, no primeiro mês;
56 milhões, no segundo; e 61 milhões, no terceiro.

Nossa expectativa é de que, ao chegar dezem
bro ou janeiro, no mais tardar - quando começa o pe
ríodo chuvoso no Nordeste -, as famílias do Bol
sa-Renda possam migrar progressivamente para ou
tros programas do Governo Federal, que o Presidente
da República chama de Rede de Apoio Social. Refe
re-se a BolsaAlimentação, Bolsa-Escola, PETI, o be
nefício continuado da aposentadoria para idosos aci
ma de 60 anos, uma série de políticas de renda mo
netária e o Seguro-Safra, já citado, que também vai
atender parte dessa clientela.

O programa Vale-Comida é bem parecido com o
Bolsa-Renda. São dados 60 reais por mês a famílias
de quatro pessoas, até o limite de duas bolsas, por
tanto, 120 reais.

Quando foi feito o detalhamento, verificamos
que a concentração dessas famílias era praticamente
na ásea rural dos Municípios, mas havia um conjunto
que ficava fora. Segundo levantamento do IPEA, mais
800 mil famílias gravitavam no entorno das pequenas
e médias cidades, mas não eram, na realidade, o pú
blico rural alvo do Bolsa-Renda.

Então, foi feito um programa - que o Presidente
também lançou na viagem à Petrolina, no dia 21 
para atender àqueles 800 mil beneficiários. Já foram
contemplados 740 mil, com o valor de 15 reais por fa
mília, até o limite de duas bolsas. O valor da cesta bá-

sica era de 12 reais e 50 centavos; o do Vale-Comida
é de 15 reais.

Ainda é pouco, mas política pública é assim
mesmo: começa-se, implementam-se os princípios,
discute-se a metodologia, verifica-se se as coisas es
tão acontecendo. Vamos supor que queiramos chegar
à parede em frente, mas não saibamos exatamente
como. O objetivo é chegar; podem-se usar diferentes
mecanismos para atingi-lo.

Dentro da rede de proteção social, o programa é
uma forma de garantir minimamente o aporte de re
cursos da sociedade brasileira - o Governo não tem
dinheiro - para famílias que vivem situação de grande
dificuldade. Daqui para frente, deverá atuar o conjunto
da sociedade, junto com o Congresso Nacional, que
nos tem apoiado na alocação de recursos. Com certe
za, esse tipo de ação será ampliado com o passar do
tempo.

Com relação às medidas permanentes, esses
são os programas que já existiam e foram adequados
para o semi-árido. No caso do Bolsa-Escola, até ago
ra, foram gastos 31,7 milhões mensais para atender
1.112 Municípios, num total de 1 milhão e 196 benefi
ciários e de 2 milhões e 111 mil crianças.

O programa Recomeço, feito pela Secretaria de
Assistência Social- SEAS do Ministério da Previdên
cia, até agora investiu 62 milhões em 915 Municipios.

O Programa Bolsa-Alimentação, do Ministério
da Educação, é parecido com o Bolsa-Escola, mas se
destina a crianças de Oa 6 anos, enquanto aquele é
voltado para a faixa de 7 a 14 anos. Daí para a frente,
o Jovem Empreendedor e uma série de outros dão
seqüência ao atendimento desse público. Até agora,
12,1 milhões de reais foram investidos em 1.143 Mu
nicípios' num total de 810.091 bolsas/mês.

No caso da previdência rural, há o Benefício de
Prestação Continuada, com recursos investidos da
ordem de 516 milhões mensais. São 721.365 reais
em benefícios emitidos para a população urbana e
1.897.195 reais para a rural. Essa é também uma
transferência de renda da sociedade brasileira. As
pessoas do semiárido não contribuíram para a Previ
dência Social, mas estão sendo beneficiadas.

O PRONAF/lnfra-Estrutura, do nosso Ministério,
investiu recursos da ordem de 81,7 milhões também
no semi-árido; na modalidade de custeio, 6,2 milhões;
na de investimento, 75,5 milhões, para 846 Municípi
os.

Os recursos hídricos e de abastecimento de
água foram, de 1996 a 1999, 2,1 bilhões de reais. Não
quisemos fazer um detalhamento, mas há órgãos,
como CODEVASF, DNOCS, Secretaria de
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Infra-Estrutura Hídrica do Ministério da Integração
Nacional, Agência Nacional de Águas e FUNASA,
que trabalham com recursos somatórios.

Os recursos hídricos foram, em 2001, 498,2 mi
lhões de reais, para uma população beneficiada, no
semi-árido, de 5 milhões e 258 mil, com 186 mil em
pregos diretos gerados.

Principais resultados do PROAGRO do
semi-árido: seis adutoras já concluídas, atendendo a
500 mil pessoas; catorze em execução, para atender
a 680 mil; quatro em contratação, para atender a 178
mil. Todas as obras cadastradas deverão ser concluí
das até o final do ano.

Para quem tiver curiosidade, existe o site
www.convivio.gov.br. com todas as informações da
Comissão Setorial sobre esse conjunto de obras.

A implantação de cisternas é uma modalidade
que temos usado para as populações dispersas. Exis
te um convênio entre a ANA e a ASA - grande ONG
do Nordeste - da ordem de 10,7 milhões, para a im
plantação de 12.400 cisternas em 2002.

Estamos, agora, trabalhando com programas
de caráter permanente. Os cientistas e pesquisado
res que aqui estão - do CPATSA da EMBRAPA, dos
institutos de climatologia, da Academia Brasileira de
Ciências e do IPEA -, além do Ministério do Desenvol
vimento Agrário, do INCRA e de organizações não
governamentais como a ASA, buscam, junto com o
Parlamento, ir além do carropipa e da cesta básica,
que não resolvem o problema de ninguém.

Eles são necessários? São. É preciso tomar me
didas emergenciais? Sim, mas também permanen
tes, a fim de, pelo menos, minimizar o impacto climáti
co. A História do Brasil mostra que não é brincadeira o
enfrentamento da seca, mas é preciso que alguns
programas sejam adotados de forma permanente.

No último dia 21, como já afirmei, o Presidente
da República lançou, em Petrolina, o Seguro-Safra e
o Vale-Comida, além de falar sobre programas que se
completam. A incumbência dos órgãos de Governo,
nos vários níveis, é torná-los eficazes.

O primeiro chama-se Programa de Dissemina
ção de Tecnologias Apropriadas para o Semi-Árido.
Não sei se V. Exas. conhecem o Sr. Paulo Roberto, do
CPATSA da EMBRAPA, empresa que orgulha o povo
brasileiro. O CPATSA, centro da empresa em Petroli
na, orgulha-nos ainda mais, por verificarmos que ci
entistas brasileiros dedicam suas vidas a encontrar
saídas para as pessoas que vivem situação de dificul
dade.

O companheiro Paulo Roberto Coelho Lopes
coordenou esse trabalho do CPATSA. O programa,
que já está pronto, busca disseminar as tecnologias
de convivência sustentável com a seca. Ele é fruto de
muita pesquisa, por exemplo, de que tipo de capim
seria usado para alimentar o bode em determinado ci
cio. Além disso, estudou-se a recuperação de ambi
entes degradados e vários outros aspectos do proble
ma.

Não tenho competência para entrar no assunto;
só estou fazendo a divulgação de um programa da
mais alta relevância, cuja segunda rodada de imple
mentação já fizemos em Recife, na semana passada.
Temos uma matriz de gestão executiva. A partir da
matriz principal da EMBRAPA, processam-se os ges
tores secundários e terciários, o público-objeto e o vo
lume de ações a serem desenvolvidas.

O objetivo é que, ao final de determinado perío
do, empresas da competência e do porte da
EMBRAPA, junto com instituições estaduais, conse
lhos municipais e órgãos governamentais, possam
aplicar cada centavo disponível em políticas públicas
no semi-árido, quanto ao aspecto econômico. É preci
so dar seqüência a planos como esse, para que não
fiquemos atirando no escuro. A EMBRAPA está mos
trando o caminho que devemos seguir.

Vou dar um exemplo do nosso Ministério: quan
tos recursos do PRONAF/Produção são desperdiça
dos, porque não se sabe como processá-los? Quan
tos técnicos do Banco do Nordeste que analisam pro
jetos produtivos os negam ou os aprovam no escuro,
sem saber a resultante daquele valor empregado?

A EMBRAPA está possibilitando a utilização de
tecnologias apropriadas, para que se usem bem os
recursos públicos. Ela tem competência para fazê-lo.
O assegurador do programa, Or. Paulo Roberto Coe
lho Lopes, está conosco, e dele vamos cobrar resulta
dos. Não existe política pública sem foco, resu~ado,

produto e, acima de tudo, assegurador. Essa matriz
foi publicada inclusive no Diário Oficial. Então, va
mos cobrar as metas e objetivos acordados.

O segundo programa se chama Sistema de Pla
nejamento e Gestão do SemiÁrido. Foi iniciativa to
mada pelos pesquisadores do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais; do Centro de Previsão do Tem
po e Estudos Climáticos - CEPETEC, vinculado ao
INPE; da Academia Brasileira de Ciências; e do IPEA,
que apresentaram ao Ministro Raul Jungmann pro
posta que tem como objetivo o desenvolvimento de
sistemas computacionais capazes de prever a dinâ
mica espacial e temporal dos sistemas ecológicos e
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socioeconômicos do semi-árido, dentro do conce~o

de sustentabilidade.
O que isso significa? No período de 36 meses,

esses cientistas estarão construindo, com outros téc
nicos, sistemas computacionais que dêem a nós, exe
cutivos, gestores, Prefeitos e técnicos da EMBRAPA,
meios para trabalhar sistemas econômicos e sociais
com base em dados de eficácia comprovada.

Obviamente, eles têm matriz de sustentabilida
de científica. O prazo para concluir o trabalho é de 36
meses, como afirmei, mas algumas ações já estão
em fase de implementação. No nosso site, temos
todo o detalhamento do assunto. O assegurador do
programa, Dr. Carlos Nobre, é do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais, vinculado ao Ministério da
Ciência e Tecnologia.

Por fim, o terceiro programa refere-se aos recur
sos hídricos na região do semi-árido. Parece óbvio,
mas não é. Temos um conjunto de instituições que
trabalham com a questão da água, cada uma aplican
do recursos de forma diferente. Elas atuam com a ma
ior boa vontade, mas, às vezes, com superposição de
atribuições e falta de definição de prioridades. Até
V.Exas., Parlamentares, em certo momento têm difi
culdade na liberação de emendas alocadas para de
terminada instituição, porque não sabem se vão aten
der a determinada parcela da população.

Estamos propondo uma gestão sustentável
para os recursos hídricos, com definição de priorida
des.

Na sexta-feira passada, fizemos a primeira reu
nião em Recife. Estamos implantando agendas exe
cutivas em cada um dos nove Estados da Região Nor
deste, além do norte de Minas Gerais. As matrizes
sustentáveis indicam que obra é prioritária para o
Estado; a instituição que vai se ocupar dela; quanto
custará; o prazo necessário para que seja concluída;
e a interseção das várias políticas públicas para que
isso ocorra.

Iniciamos o trabalho pelo Estado de Pernambu
co, em reunião no dia 7, tendo como asseguradores
os Drs. Antônio Félix Domingues e João Gilberto Lo
tufo Conejo, da Agência Nacional de Águas, que vai
coordenar os programas hídricos no Brasil.

Deixo com V.Exas. quadro que resume os recur
sos investidos, até agora, pelo Governo Federal no
setor hídrico, num total de quase 8 milhões de reais,
beneficiando 21 milhões de pessoas.

Agradeço a todos a paciência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno)
Encerradas as exposições, passarei a palavra aos

convidados que desejarem manifestar-se, pelo prazo
de cinco minutos.

O SR. MARCO NEVES - Sou da Secretaria de
Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente.

Em primeiro lugar, agradeço ao Deputado Wel
lington Dias o convite para esta audiência e parabeni
zo os expositores pelas palestras proferidas.

Talvez a maioria não saiba que o Brasil assinou
a Convenção Internacional de Combate à Desertifica
ção, cujo cumprimento está a cargo da Secretaria de
Recursos Hídricos do nosso Ministério.

Muitas vezes, a Secretaria é cobrada quanto ao
combate à desertificação, mas nossa prioridade é
elaborar um plano para que várias instituições imple
mentem essas ações.

A Secretaria está elaborando o Plano de Ação
Nacional de Combate à Desertificação. As entidades
do Nordeste, inclusive a Associação do Semi-Árido,
que abrange quase seiscentas ONGs, e a Agência de
Desenvolvimento do Nordeste - ADENE podem im
plementar, cada uma na sua área, ações nesse senti
do.

Cabe a alguns órgãos elaborar políticas e, a ou
tros, implementá-Ias. Hoje, a Secretaria de Recursos
Hídricos funciona como formuladora e a Agência Na
cional de Águas, como implementadora.

O Programa Um Milhão de Cisternas, por exem
plo, convênio assinado entre a Secretaria de Recur
sos Hídricos e a ASA, por meio da intermediária Dia
conia, resultou num programa cuja implementação
está a cargo da ANA.

O PROAGRO Semi-Árido, por sua vez, teve iní
cio na Secretaria de Recursos Hídricos. Antes, tudo
funcionava nessa Secretaria; depois, ele foi separado
em dois, um na área de obras, a cargo do Ministério
da Integração, e outro na de gestão, sob a responsa
bilidade do Ministério do Meio Ambiente. A coordena
ção do programa é incumbência da Agência Nacional
de Águas.

Quero apenas ressaltar a diferença entre ór
gãos de formulação e de implementação de políticas.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno)
Com a palavra o Sr. José Máximo Viana, da ADENE.

O SR. JOSÉ MÁXIMO VIANA - Não sabemos
se somos da ADENE ou da SUDENE.

Parabenizo a Mesa e os expositores pelas pa
1estras. Não sei se terei tempo para fazer perguntas
ao primeiro palestrante. Vou iniciar pelo segundo, que
abordou assunto que discutimos mu~o na SUDENE.
A parteira do órgão foi a seca de 1958; portanto, te-
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mos grande experiência em relação a programas de
minimização dos efeitos da seca.

O semi-árido brasileiro é a região de maior dívi
da social da população brasileira, porque lá se con
centram a pobreza e os piores índices de desenvolvi
mento humano.

A industrialização foi o motor principal da fase
desenvolvimentista, que teve na SUDENE um dos ór
gãos promotores, mas, no semi-árido, ela ocorreu às
avessas, sem fumaça nem chaminé - prosperou a in
dústria da seca e, hoje, a dos aposentados.

É preciso superar, por meio de um programa es
truturante, o processo espúrio de desenvolvimento da
região, que se baseia unicamente em transferência
de recursos.

Ficamos tristes ao ver que voltamos a palmilhar
caminhos inadequados, com ações emergenciais e
paliativas. Na verdade, a região necessita de medidas
estruturantes de convívio e não de combate à seca.
Precisamos mudar o nome do DNOCS - Departa
mento Nacional de Obras contra as Secas, criando
um programa de convívio permanente com a seca no
semi-árido.

De novidade, só butique: bolsa para lá, bolsa
para cá. É preciso tomar outras medidas.

Outro ponto é que o Nordeste semi-árido preci
sa transformar a água em bem econômico. O Progra
ma Um Milhão de Cisternas tem por finalidade desti
nar água ao consumo, esquecendo-se da construção
de obras que podem gerar riqueza para a região.

O valor agregado da água numa região
semi-árida é fantástico, ao se sair da produção de se
queiro de milho e feijão para uma pequena irrigação.
Precisamos levar água não só para a produção agrí
cola, mas para grandes núcleos populacionais como
Patos, Petrolina, Salgueiro e Arcoverde, que passam
por sério desabastecimento.

Estamos no limite. Enquanto no Brasil, como um
todo, o consumo de água per capita anual é de 42 mil
metros cúbicos, no semi-árido ele está abaixo de mil.
Isso equivale ao de regiões críticas do planeta, como
o Oriente Médio e grande parte da África e da Ásia.
Precisamos considerar esse aspecto da produção de
energia no semi-árido.

Temos outra questão relacionada à EMBRAPA.
Foi dito que a empresa cuida da geração de tecnolo
gia. Ela já criou grandes tecnologias de produto, mas
as ONGs têm exemplos extraordinários, como o do
Caatinga, em que se envolve a população nesse pro
cesso, não apenas um cientista, que monta fórmulas

para transformar a região. De forma pontual, as ONGs
estão obtendo excelentes resultados.

Não entendi bem a exposição do primeiro pales
trante, pois se trata de assunto novo para nós.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno)
Consulto o Plenário se há mais alguém inscrito para
falar. (Pausa.)

Peço aos convidados que observem o prazo de
cinco minutos para que, na seqüência, possamos ou
vir o autor do requerimento de realização desta au
diência pública.

Com a palavra o Deputado Wellington Dias.
O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Sr.

Presidente, Deputado João Magno, seria interessan
te que o representante da ADENE concluísse sua in
tervenção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno)
Passo novamente a palavra ao Sr. José Máximo Via
na.

Aproveito para registrar a presença do Sr. Pierre
Halman, da Embaixada da Costa do Marfim.

O SR. JOSÉ MÁXIMO VIANA - Sr. Presidente,
agradeço a V.Exa. a gentileza.

Sr. Paulo Eduardo Caetano de Mello, V.Sa. afir
mou que pesquisa feita no cerrado, no mês de agosto
- em que há pouca chuva -, conseguiu aumentar o ín
dice pluviométrico da região.

Creio que o ciclo meteorológico anual foi defini
do há milhares de anos. Seria interessante poder in
tervir na natureza e alterar esse processo, principal
mente nos quatro núcleos de desertificação do
semi-árido referidos pelo colega Marcos Neves - Ira
uçuba, Jubués, Cabrobó e Seridó paraibano e poti
guar.

Já vi várias experiências de regeneração da ve
getação. Em Patos, na Paraíba, há uma muito interes
sante, feita pela universidade. A mencionada por
V.Sa. seria importante no combate à degradação do
semi-árido.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno) 

Com a palavra o Sr. Paulo Eduardo Caetano de Mello.

O SR. PAULO EDUARDO CAETANO DE
MELLO - É de extrema importância a proposta de ex
perimentação prática feita por V.Sa.

Coloco-me no lugar de V.Exas, ao ouvir um des
conhecido falar de um assunto extremamente comple
xo. Mesmo que eu apresente dados de experimentos
passados, eles não serão suficientes para convencer a
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grande maioria, a não ser os que conseguem apreen- Arrisco a dizer que, logo após um ano de aplicação,
der a tecnologia de maneira mais rápida, teremos efeitos prolongados, Provavelmente, choverá

Noutro dia, assisti à entrevista do Deputado um pouco mais que as médias antigas, mesmo sem o
Wellington Dias no programa "Brasil em Debate", vei- uso do equipamento. Ao final de seis anos, compara-
culado pela TV Câmara. S.Exa. disse que a região de remos com o período anterior e teremos uma média.
Cabaceiras, na Paraíba, é onde menos chove no Nor- A proposta está em aberto e pode ser modifica-
deste - se não me engano, na média de 300 milíme- da, mas seria uma forma de comprovar a eficácia e a
tros ao ano. aplicabilidade dessa tecnologia no Brasil. Depois, te-

Minha proposta é instalar uma base operacional ríamos como usá-Ia de forma permanente, com ba-
na região e, por questões técnicas de aplicação, uma ses e equipamentos mais adequados, já que o meu
segunda nas áreas de Irecê e Sobradinho, devido ao ainda é perigoso para manuseio. Tive vários proble-
grande manancial lá existente, que colocaria a tecno- mas de saúde, que fui obrigado a tratar rapidamente,
logia em prática. Precisaremos da agregação de uni- devido à alta carga tóxica emanada pelo aparelho.
versidades e órgãos públicos porque, sozinho, nin- Ainda é preciso manter distância dele, para se traba-
guém fará nada. Ihar com segurança.

Poderíamos trabalhar durante um período pre - Estamos dispostos a contribuir com esse tipo de
determinado de seis anos. De que forma? No decor- experimento,
rer do prim~iro~no, faríamos u~a aplicação contínua O SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno)-
da tecnologia. Ja que estamos lidando com forças na- Concedo a palavra ao Sr. Rui Alcides Carvalho repre-
turais extremamente poderosas, não é da noite para o sentante da CODEVASF. '
dia que vamos reverter a sit~ação. Qua~to mais. pru - O SR. RUI ALCIDES CARVALHO - Agradeço
dentes formos no combate a seca, mais respeitado D t d W 11' t D' P 'd t d C ., . b' t ao epu a o e Ing on las, resl en e a omls-
sera o meio am len e. - . ,

Q I
.,. 'd sao, o convite para aqUi representar a CODEVASF.

uero re atar expenenc.a ocom a nos Estados
Unidos. Pessoas embriagadas pelo poder, ao se de- ,Todo mu~do tem, no bols~, uma ~ropost.a. T~m-

, ,bemtenho a mmha, mas resolVI guarda-Ia e discutir a
pararem com o equipamento cloudbuster, Inventado d P f P I Ed d C t d M II

R . h f' ,. b . d oro. au o uar o ae ano e e o.por elC, Izeram ate seitas em que nncavam e . . , . ,
Deus e faziam chuva. Essa é uma deturpação mística , Reafrrmo o ~.ue dIsse o Secretario Franclsc~
perigosa da ciência concreta, comprovável e de- MUniZ: o Govern~ la ~omeçou a fazer o seu papel; fOI
monstrável. apresentada a pnmelra etapa do processo.

O dito operador orgonômico Trevor James Perguntaram-me, uma vez, o que a CODEVASF
Constable, numa operação que ele mesmo disse ter faria com relação ao anunciado período de seca ime-
sido falha, derramou no deserto do Texas, nos Esta- diata. Respondi que daria água e comida - não há ou-
dos Unidos, na época da seca, de uma só vez, 35 po- tra c~isa para se fazer. Entretanto, quero discutir o dia
legadas de chuva, equivalentes a 80 milímetros. Isso segUinte.
só pode contribuir para uma maior desertificação, Detecto duas filosofias. Precisamos saber qual
porque lava totalmente os nutrientes do solo. adotar, porque elas caminham em direções opostas,

Para uma aplicação responsável, tendo em vista A primeira defende viver no semi-árido como está.
não somente a agricultura, mas também o meio ambi- Ouvi de um velho político de Pernambuco - não vou
ente e o processo básico da desertificação, tem-se de dizer o nome: "Não adianta querer levar coisas para
preparar o terreno para a chuva, porque ele precisa lá; eles têm que tentar viver com o que têm." A outra é
de energia, umidade e nutrientes suficientes. Gradati- procurar acrescentar, ao semi-árido, o que lhe falta. O
vamente, é isso o que a natureza faz; o problema é Prof. Mello oferece alternativa nesse sentido.
que, no caso da seca, ela falha em trazer umidade. Ninguém consegue conviver com a seca. Se

O trabalho tem de ser feito em torno de seis procurarmos viver no semi-árido como está, criare-
anos. No primeiro ano, usamos o aparelho nas duas mos uma sociedade de terceira classe. Passeando no
bases; no segundo, o retiramos; no terceiro, fazemos shopping, sentei-me em frente à M.Ofticer. Estampa-
novamente a aplicação da tecnologia; no quarto, não; da na vitrine, a fotografia de uma modelo belíssima,
no quinto, voltamos a aplicá-Ia; e, no sexto, interrom- uma índia nascida em Juazeiro, que saiu da sua alde-
pemos o processo, ia e veio para a cidade.

Verificaremos o que choveu durante os anos de A sociedade tem de decidir o que fazer com o
aplicação e de ausência, nesse período experimental. sertanejo. Se quer deixá-lo convivendo com a seca,
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temos programas suficientes para isso. Se quer rever
ter a situação, essa é uma das alternativas. Não tenho
conhecimento para dizer se ela é certa ou não, mas é
uma mudança interessante.

Temos outra proposta, no sentido de buscar
água do São Francisco e distribuí-Ia para outros luga
res, porque não podemos criá-Ia.

Conviver com a seca, meus senhores, é fantasia
e mesmice. Vamos manter nessa situação, pelo resto
da vida, pessoas de terceira categoria.

Eram essas minhas considerações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno) 
Com a palavra a Sra. Raquel Cristina Pontes, repre
sentante do DNOCS.

A SRA. RAQUEL CRISTINA BATISTA VIEIRA
PONTES - Sr. Presidente, farei uma breve interven
ção como representante do DNOCS, citado diversas
vezes.

Existe realmente uma cultura de combate à
seca. Temos noventa anos de convivência naquela
região. É claro que todos podem e devem contribuir,
mas há de se respeitar a comprovada experiência do
DNOCS.

Foi dito que as ações de coordenação das ações
contra a seca estavam sendo feitas de forma desorde
nada. Num plano emergencial, usamos os carros-pipa,
mas estamos discutindo, como disse o Sr. José Máximo
Viana, a garantia de desenvolvimento.

Sou do Ceará, onde estão sendo concluídos o
Açude do Castanhão e o Porto de Pecém, para ala
vancar o desenvolvimento da região. O turismo, por
exemplo, depende da água, assim como o sanea
mento das Capitais, garantido pela Constituição.

Está faltando o desenvolvimento agrário. O
semi-árido tem um grave problema quanto ao solo e à
água. A reconfiguração fundiária é necessária, mas
V.Sas., como coordenadores, abordaram apenas as
ações alheias.

A ação histórica estruturante do semi-árido é
muito forte. Por que existiram os coronéis? Por que di
ziam que tudo estava bem, quando havia patrões?
Por que as pessoas vão embora? Porque são mora
dores, benfeitores de terras, não proprietários. Se o
fossem, gostariam do local em que trabalham e se in
teressariam em adquirir capacitação e tecnologia da
EMBRAPA, além de fixar suas famílias.

Pessoalmente, admiro o trabalho do Ministro
Raul Jungmann, mas as ações do Ministério do De
senvolvimento Agrário deveriam dar ênfase ao
semi-árido, por meio de programas complementares

que integrassem o trabalho de zoneamento ecológi
co-econômico, sob responsabilidade do DNOCS.

Essa é também uma ação estruturante. Quando
se toma conhecimento da realidade, pode-se intervir
nela de forma preventiva, para evitar que as pessoas
se dirijam às áreas frágeis e desertificadas e que in
dústrias sejam construídas em locais impróprios.

Não se consegue, no ano inteiro, a liberação de
recursos para essas ações. Eles só existem no Orça
mento e não são liberados para que se realize um tra
balho contínuo, enfático e agilizado. Ele está sendo
feito de forma parcelada, porque o dinheiro não é sufi
ciente.

Deixo essas contribuições em relação ao de
senvolvimento agrário. Sugiro que esta Casa interve
nha no programa de zoneamento ecológico, impor
tante para o semi-árido.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno)
Com a palavra o Sr. Francisco Orlando Costa Muniz,
da Secretaria Nacional de Reforma Agrária.

O SR. FRANCISCO ORLANDO COSTA MUNIZ
- Com toda a franqueza, quando observamos algu
mas intervenções sobre o semi-árido, parece que es
tamos falando do semi-árido de Marte. O DNOCS tem
92 anos; a SUDENE foi criada em 1959 e tratamos
desse assunto como se fosse uma questão eminente
mente periférica, como se absolutamente não tivés
semos nada a ver com essa história. Parte de tudo
isso é fruto exatamente do somatório de uma política
pública mal executada e de um c1ientelismo desbra
gado da elite nordestina, que estava se lixando para o
que acontecesse com as pessoas que estão do outro
lado.

Só para ficar bastante claro, não é o Ministério
de Desenvolvimento Agrário que coordena o progra
ma. O Ministro do Desenvolvimento Agrário faz a co
ordenação de um conjunto de 14 Ministérios, dos
quais o nosso, o Ministério do Desenvolvimento Agrá
rio, faz parte.

É importante que a Comissão de Fiscalização
faça este tipo de debate porque é muito complicado
trabalhar com o "achômetro" quando se trata de uma
questão complexa como essa.

Quando se trabalha de ciência, efetivamente - e
podemos citar a EMBRAPA, os companheiros do
INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), o pesso
al do INPE, da Academia Brasileira de Ciência, do
IPEA e muitas instituições não-governamentais 
esse pessoal está fazendo pesquisa para sairmos do
empirismo. Temos uma instituição com mais 90 anos,



Fewreiro de 2002 DlARIO DA CAMARA.. DOS DEPUTADOS Sábado 23 02565

com todas as dificuldades que teve, como é o caso do
DNOCS, que, infelizmente, não conseguiu resolver o
problema porque a teoria que estava por trás da exe
cução estava fundada em alguns princípios completa
mente equivocados. Captação e armazenagem de
água no semi-árido sem se saber exatamente o que
se vai fazer com aquela água, convenhamos, é jogar
dinheiro fora. Se isso resolvesse o problema, ele já te
ria sido resolvido nesses 92 anos, e boa parte dos
postos e açudes que foram perfurados no Nordeste
brasileiro estão dentro de propriedades privadas.

Ouvi também alguém dizer aqui que existe uma
sociedade de terceira classe e uma indústria de apo
sentados. Só quem sabe o que 180 reais significam
para essas famílias nordestinas que estão do outro
lado pode saber a importância, o significado que isso
tem para elas. Estamos falando de pobres, velhos, ne
gros, mulheres, um povo completamente excluído do
processo, fora da capacidade de geração de emprego
e renda, sem nenhuma perspectiva de acessar al
guns meios sociais e econômicos. Estamos chaman
do esse povo de terceira classe e dizendo que os re
cursos que vão para os aposentados são espúrios.
Fazer transferência de renda neste País, que é algo
extremamente discutido, inclusive aqui no Congresso
Nacional, é duro. Esse processo de concentração de
renda no Brasil é a coisa mais absurda do mundo. Qu
ando estamos falando de pobre, negro, mulher, gente
abandonada, excluída lá no semi-árido, estamos fa
lando de transferência espúria de recursos. Pelo con
trário, esses recursos que pagam a aposentadoria
dos velhos que estão do outro lado é que ajudam a
manter o Nordeste.

Agora, finalizando, para devolver a palavra ao
Deputado João Magno, digo que essas coisas não se
resolvem por mágica. Isso que se faz diariamente, o
que todos estão tentando através de propostas, nas
milhares de horas acumuladas que a EMBRAPA tra
balha lá do outro lado, é no sentido de se conseguir
meios suficientes e processos para se sair daquele di
apasão: cesta básica, água e carro-pipa. Temos que
ter um pouco de sensibilidade neste momento porque
está se tentando um processo completamente dife
rente. Quando se fala de reforma agrária para o
semi-árido, por exemplo, temos que ter muito cuida
do, porque se pode transferir as pessoas para um lu
gar onde elas não vão ter condições de auferir renda.

Para quem não sabe, 70% da reforma agrária no
Brasil é feita no Nordeste. Foram mais de 500 mil fa
mí�ias assentadas, 22 milhões de hectares desapro
priados de 1995 para cá - o equivalente a dois Esta
dos do Rio de Janeiro - e 70% ocorreu no Nordeste

brasileiro. Agora, não se pode fazer reforma agrária
sem tecnologia apropriada. Como é que vamos colo
car uma família em um pedaço de terra sendo que a
sustentabilidade dela é zero? Não se pode fazer isso.
Seria uma irresponsabilidade.

Por outro lado, a tal da butique que o Viana men
cionou, que é bolsa para lá e bolsa para cá, é assim
mesmo que funciona, meu caro. Numa sociedade po
bre como a nossa, ou se faz transferência de renda
através de renda monetária ou se vai ter a cada ano,
infelizmente, um aumento dos mortos por falta de co
mida, de água e de uma transferência mínima de re
cursos para que essas pessoas possam viver decen
temente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno)
Os convidados continuarão fazendo uso da palavra.
Na próxima oportunidade, concederemos a palavra
àqueles que desejarem falar novamente, pedindo que
sejam breves, por se tratar de uma segunda interven
ção.

Com a palavra o Sr. Paulo Roberto Coelho Lo
pes, Chefe-Geral da EMBRAPA Semi-Árido.

O SR. PAULO ROBERTO COELHO LOPES 
Agradeço o convite do Deputado Wellington Dias para
participar desta reunião. Quero fazer alguns comentá
rios sobre a convivência com a seca.

Desde que foi criada a EMBRAPA Semi-Árido
em Petrolina, vem-se desenvolvendo um trabalho mu
ito agressivo no que diz respeito a tecnologias para vi
abilizar a convivência com a seca. Há alguns anos, a
EMBRAPA mudou o seu direcionamento de pesquisa
no sentido de trabalhar a agricultura irrigada, mas não
foi desprezada a convivência com a seca, na qual es
tamos ainda dando uma ênfase muito grande.

Hoje dispomos de um acervo tecnológico sufici
ente para atender às necessidades do semi-árido e
estamos trabalhando agressivamente na questão da
pecuária, que consideramos a atividade mais impor
tante para o semi-árido nordestino.

Sobre não se dar valor à convivência com a
seca, achar que se está perpetuando a miséria com
essa convivência, não é bem assim. A água disponí
vel não é suficiente para se fazer irrigação em toda a
região semi-árida. Então, temos de pensar na popula
ção dessas áreas onde não se pode fazer irrigação,
que está marginalizada. Para os senhores terem urna
idéia, em 98% da região semi-árida não se pode fazer
irrigação. Em apenas 2% há disponibilidade de água
para a irrigação. Então, temos de pensar como essa
população vai viver.

Será que as grandes cidades têm capacidade
de absorver todo esse pessoal? Temos vivenciado no



02566 Sábado 23 DlARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

Brasil um êxodo rural muito grande, acarretando o in
chamento das grandes cidades. O agravamento dos
programas sociais nas grandes cidades deve-se ao
êxodo rural, e temos que nos preocupar com essa si
tuação.

Vemos a produção animal como a grande possi
bilidade de melhorar a vida no semi-árido, e estamos
trabalhando arduamente nesse sentido. Recente
mente, realizamos em cinco Estados do Nordeste o
seminário Bases Tecnológicas para Convivência com
a Seca, onde foi dada uma ênfase muito grande à pe
cuária e a alguns cultivos apropriados ao semi-árido.
Infelizmente, no Estado de V.Exa. não foi possível rea
lizar esse seminário devido a problemas de ordem go
vernamental, mas oportunamente o realizaremos a
fim de levar essas informações.

A EMBRAPA está à disposição de V.Exa. e da
Câmara para apresentações sobre o trabalho que es
tamos desenvolvendo no semi-árido, as tecnologias
possíveis de serem trabalhadas.

Quero informar também que estamos desenvol
vendo com as ONGs um trabalho interativo. O repre
sentante da SUDENE falou sobre a realização de um
trabalho mais interativo com as ONGs. Para informa
ção dos senhores, as tecnologias utilizadas pelas
ONGs já são trabalhadas pela EMBRAPA. A nossa in
teração com elas é muito grande. Estamos trabalhan
do com praticamente todas as ONGs da Região Nor
deste. De forma que esse trabalho, como ele falou, é
um trabalho interativo, e estamos conseguindo resul
tados excelentes.

Era essa a nossa intervenção, e nos colocamos
à disposição para qualquer pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno)
Passo a palavra ao Sr. Rui Alcides de Carvalho.

O SR. RUI ALCIDES CARVALHO - Temos tam
bém um artesanato fantástico, uma força incrível, que
pode ser revertida em riqueza. Por exemplo, qual
grã-fino não tem em casa artesanato de Bali?

O que as pessoas não conseguem entender e
consideram uma agressão é a postura. Não gosto do
sertanejo de terceira classe, nem quero ver isso. É
como meu Presidente diz: ele quer ver o sertanejo
sentado, dentro da cabine de um trator com ar-condi
cionado, escutando FM. Esse é o sertanejo que quero
ver, ou então aquela índia bonita trabalhando para a
M.Officer. Esse é o Brasil que quero ver.

Acredito em Deus. Acho que temos que respei
tar o pobre que está naquela região. Ele não é um mi
serável. Ele não precisa de ajuda de ninguém, não
precisa de nenhuma esmola. Ele vive numa mina de
ouro. Nós, do lado de cá, é que somos ignorantes e

não sabemos que o semi-árido é uma potência. Te
mos ali granito. A Itália compra e vende para os Esta
dos Unidos o granito brasileiro como se fosse italiano.
Alguns minérios só existem naquela região. Portanto,
precisamos de uma postura da sociedade, não é nem
do Governo. A sociedade tem de entender que não se
trata miserável como miserável. Temos que mudar o
semi-árido através da tecnologia.

A nossa empresa usa a tecnologia da
EMBRAPA para reverter a miséria. A irrigação é o filé
mignon, mas só representa 2%. Onde houver possibi
lidade, a irrigação tem que ser feita, não se tem que
fazer outra coisa. Para efeito de reforma agrária, fo
ram assentadas pessoas na Serra do Ramalho numa
área de 40 hectares sem irrigação, sem coisa nenhu
ma. No semi-árido estão localizados os melhores so
los do Vale do São Francisco, e todo mundo é miserá
vel. Falta tecnologia, que é irrigação. Irrigação não é
nome feio, irrigação é agricultura no semi-árido. Está
parecendo que é nome feio. Quando vou à Esplana
da, todo mundo diz, como se fosse uma coisa feia:
"Irrigação? Não."

Temos que acordar e ver que o semi-árido não é
uma região pobre. Ela está pobre por falta de tecnolo
gia, por falta de consciência e de filosofia de aborda
gem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno)
Passo a palavra ao ilustre Deputado Wellington Dias,
autor do requerimento para realização desta audiên
cia que discute o projeto de combate aos processos
de seca e desertificação.

O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS 
Antes de mais nada, quero saudar os dois palestran
tes e demais convidados e fazer alguns comentários.

Já faz algum tempo que travamos o debate so
bre os caminhos que temos para este enfrentamento.
Ainda em 1999, apresentamos esse projeto de convi
vência, que é até menos do que um projeto de lei. A
idéia é muito mais uma concepção. Até conversei a
respeito com o Ministro Raul Jungmann, quando da
criação do Ministério da Seca, porque tenho essa
mesma percepção sobre a dificuldade de se conviver
com a seca.

Há um equívoco histórico no próprio nome do
Departamento Nacional de Obras contra as Secas
DNOCS. Aliás, apresentei com outros Parlamentares
uma emenda ao projeto que veio a esta Casa não
para mudar a sigla, para não haver confusão, mas
chamando-o de Departamento Nacional de Obras
para Convivência com o Semi-Árido.

O fato é que estou convencido de que é possível
conviver com o semi-árido, que tem seca e tem inver-
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no. Há áreas em que chove mais, outras em que cho
ve menos, e existem plantas e animais que convivem
bem com aquela região, que tem este potenciallem
brado: agroturismo, agronegócios, artesanato, cultu
ra, enfim, uma infinidade de atividades. A prova clara
é que encontramos no semi-árido nordestino inúme
ros exemplos de pessoas que vivem com uma renda
que faz inveja à média de renda de alguns lugares em
que não há seca, como o Norte, que tem problema de
água demais, ou o Centro-Oeste.

Para dar um exemplo, em Cabaceiras, na Paraí
ba, há um projeto de parceria da EMBRAPA com ou
tras entidades que me surpreende. Estive lá há al
guns anos e voltei recentemente. Aquela é a região
maior criadora e exportadora de bodes, e a renda mé
dia é de 2,5 salários mínimos por família. Esse é um
exemplo de que é possível conviver com o semi-árido,
e poderia citar dezenas de outros em vários Estados.

Do ponto de vista do programa que o Governo
apresenta, o que ele tem de positivo? A integração. O
problema central do Nordeste é a pobreza, em todos
os aspectos: pobreza na área de educação, porque
há uma cultura de operar sem levar em conta as ca
racterísticas da região. É preciso introduzir urna nova
cultura para convivência com a região do jeito que ela
é. A educação tem que ser oferecida em todos os sen
tidos, e assim com relação aos costumes e em vários
outros pontos.

Quero mostrar aos senhores que é possível fa
zer alguma coisa de forma articulada. Aliás, o projeto
que estamos apresentando foi aprovado semana pas
sada na Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior e deve ir ao Plenário no começo do ano. O
projeto estabelece que haja, de modo permanente,
uma integração de todos os programas aplicados no
semi-árido, levando em conta as suas características.

Ouvi o Dr. Francisco Orlando dizer que, de fato,
hoje o trabalho é realizado como se cada área fosse
uma ilha dentro do semi-árido, e acho que esse é o
equívoco.

Quando examinamos os diversos programas
das diversas áreas, fora alguns que não estão aqui,
verificamos que o custo é de aproximadamente 2 bi
lhões de reais por ano. Se somarmos tudo o que foi
aplicado em nome do combate à seca, teremos cerca
de 40 bilhões de dólares nos últimos 30 anos. É um
dado concreto. E 40 bilhões de dólares é muito dinhei
ro em qualquer lugar do mundo.

É claro que deve haver medida emergencial.
Confesso que sou crítico à onda de atender maior do
que menor quantidade pessoas, desde os 15 reais da
bolsa-escola aos 15 reais da bolsa-alimentação. Acho

que deve haver a contrapartida, que vai ajudar o indi
víduo e suas futuras gerações saírem da pobreza,
porque essa é a concepção do programa bolsa-esco
la. Tem que haver a contrapartida do cidadão para,
pelo menos, resolver o problema de pobreza das suas
futuras gerações.

Essa integração é a novidade, que foi o que
aconteceu no começo da SUDENE. Na sua fase inici
ai, a SUDENE tinha a característica de superintender,
de coordenar as ações de Governo no Nordeste. Ela
foi perdendo importância, deixou de ter moral, de ter
condições de fazer essa integração e deu no que deu.
Tanto que o nosso grande debate era exatamente por
que a SUDENE não começava do zero. Só esse as
sunto dá um seminário, um outro debate.

Sei que cada um dos órgãos aqui representados
tem trabalhos maravilhosos. Sou testemunha do tra
balho da CODEVASF, da EMBRAPA; conheço inúme
ros projetos importantes do INCRA, especialmente
quando se abre a possibilidade de autonomia. De
fato, a ingerência demasiada na autonomia das enti
dades, de associações, de cooperativas, não só no
Norte, mas no Sul, no Sudeste, nas várias regiões,
gera impossibilidade de êxito.

A primeira pergunta é para o Prof. Paulo Eduardo
Caetano de Mello. Para poder dar sustentabilidade ao
projeto, gostaria de saber que exemplos temos no
mundo dessa experiência que o senhor nos apresen
tou. Como fiz proposta de um plano de seis anos - cla
ro que, do pouco que pude aprender sobre essa temá
tica, vejo que não pode ser da noite para o dia -, per
gunto: qual o tempo mínimo para obtermos resultado?
O senhor falou em situações que nos assustam, corno,
por exemplo, conseqüências à saúde das pessoas que
trabalham como esse equipamento. Que outras conse
qüências esse tipo de tecnologia traz? Há conseqüên
cia ao meio ambiente? Já que a invenção é de 1950,
que alternativas foram estudadas para evitar conse
qüências às pessoas que lidam com o equipamento?
Acho que nenhuma técnica se justifica se houver con
seqüências aos seres humanos. Esse ponto precisa
ser discutido. Nesse caso, não gosto de fazer nem mei
as concessões. Essa tecnologia deve ser aplicada sem
danos ambientais e com garantia de um mínimo de se
gurança aos que operam um sistema como esse. É
possível que essa experiência demore menos de seis
anos? Qual o seu custo mínimo estimado?

Ao Dr. Francisco Orlando Muniz, gostaria de fa
zer algumas perguntas. A idéia inicial era apenas
apresentar a tecnologia, sem que tivéssemos obriga
ção de sair da audiência convencidos da validade de
uma tecnologia como essa, assim como trouxemos a
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discussão sobre cisternas, sobre lago de uso múltiplo,
sobre adutoras, transposição e outras possibilidades
do uso da água já acumulada ou preexistente nos
rios. Enfim, discutimos várias a~ernativas na área de
criação de animais, tecnologias de plantações etc. O
objetivo era analisar a tecnologia. Ao que se sabe, ela
ainda não é sustentada no Brasil, pelo menos foi o
que nos disseram. Portanto, pergunto: existe algum
país do mundo que reconhece essa tecnologia? Há
possibilidade, algum interesse, alguma condição de
viabilizar esse projeto em menos de seis anos, com
acompanhamento científico? Não sou eu quem vai
estabelecer o tempo, porque não sei qual é, mas o
pessoal do Ministério da Ciência e Tecnologia e de
outras áreas afins poderia dizer se haveria da parte
do Governo algum interesse em analisar essa pers
pectiva, claro, com a participação do Congresso Naci
onal. Enfim, há alguma dificuldade, alguma perspecti
va de experimentarmos a validade dessa tecnologia
diante do que aqui foi apresentado e pelas razões que
todos aqui conhecem com profundidade, cada um na
sua área e cada um com a sua posição?

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno) 
Com a palavra o Prof. Paulo Eduardo Caetano de Melh

O SR. PAULO EDUARDO CAETANO DE
MELLO - Quanto à primeira pergunta de V.Exa., se
existe experiência dessa tecnologia no mundo, a res
posta é sim. Essa tecnologia já foi aplicada no deserto
de Israel. Quem a aplicou foi um colega americano,
chamado James DeMeo, com quem trocamos diver
sas informações técnicas sobre o avanço e aprimora
mento dessa tecnologia. Em termos de reconheci
mento em outros países, ele desenvolveu um trabalho
durante alguns anos. Baseado nesse conhecimento é
que imaginei que, em alguns anos, poderíamos ter
uma base concreta para a aceitação ou não dessa
tecnologia no Brasil.

Ele desenvolveu essa tecnologia com sua equi
pe na Eritréia, um país do leste da África, após o que
fez um relato oficial ao Departamento de Agricu~ura

daquele país sobre os resultados alcançados. No ano
seguinte não houve operação, mas no terceiro ano
houve novas operações. Havia objetivos específicos
naquele experimento, e foram bem sucedidos em
conseguir amenizar uma grande seca que já durava
por volta de trinta anos. Esse experimento deu-se em
1994, se não me engano, e em 1995, 1996 e 1997 na
área de seca da Eritréia, que foi amenizada com chu
va, fazendo com que reaparecessem pequenos cór
regos, grandes reservas de água e um aumento da
produção de alimentos. Tudo isso foi reportado e
constatado oficialmente.

Na Alemanha também foi feita uma experiência
como essa visando o combate à poluição atmosféri
ca, a diminuição da chuva ácida, causada pela grande
quantidade de poluidores químicos que sustentam a
poluição energética radioativa, ou seja, sustentam o
DOR, ou deadly orgone. Portanto, na Alemanha foi
feita essa experiência de remoção da poluição atmos
férica, uma vez que, segundo a Orgonomia e outros
alemães que convidaram esse pesquisador america
no, James DeMeo, há avanço das condições climáti
cas do norte do Saara para aquela região da Alema
nha. Então, já havia algum problema nesse sentido e
começaram a atuar lá.

No deserto da Namíbia, no sudoeste africano,
também já foi realizado esse experimento, onde se
constatou uma considerável elevação no índice pluvi
ométrico.

Quanto às conseqüências para a saúde do ope
rador, elas são fatais se não forem tomadas algumas
cautelas básicas, as quais o próprio William Reich e
seus seguidores - e mais tarde, Jerome Eden - foram
aprimorando e criando novas medidas de segurança.

Quais são elas? Grossas roupas de lã, fortes lu
vas de borracha - por exemplo, a minha é a mesma
de um eletricitário e suporta 20 mil volts, luvas muito
pesadas - e botas de borracha para que esse materi
al orgânico possa absorver parte da energia que pas
sa pelos tubos metálicos, para que ela não seja ab
sorvida pela nossa própria estrutura orgânica. Mesmo
assim, ainda existe algum risoo.

Como se minimiza esses riscos caso o operador
tenha que lidar corporalmente com o aparelho? Ele
tem de tomar banhos seguidos, repetitivos, de 15 em
15 minutos, de meia em meia hora, de hora em hora,
dependendo do organismo do operador, e deve beber
uma grande quantidade de líquidos, principalmente
sucos naturais, para que a energia absorvida pelo or
ganismo seja eliminada via rins e via banho, além do
revezamento do operador responsável com os opera
dores auxiliares para a manipulação do aparelho.
Essa é a forma para diminuir ou minimizar esses efei
tos quando não existe o aparelho de controle remoto.
Quando Jerome Eden conseguiu desenvolver o apa
relho de controle remoto, foi possível manipulá-lo à
distância mínima de 20 metros do equipamento com
uma boa margem de segurança. O rodízio de pesso
as no momento de conectá-lo à água e de tirá-lo da
água também é de fundamental importância para que
a operação seja segura. Portanto, a operação tor
na-se 100% segura, desde que se sejam seguidas
essas normas técnicas de proteção ao organismo do
operador.
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Quanto a riscos ao meio ambiente, não existe
contra-indicação, ou seja, não há qualquer problema.
O único problema é o operador despreparado.

Devido à grande facilidade de montagem do
equipamento, é fácil qualquer pessoa procurar um rio
grande e tentar fazer chuva. A conseqüência é que ele
vai colocar em risco a si mesmo, porque a quantidade
de energia que o aparelho puxa é muito grande para
um organismo suportar, a não ser que tenha passado
por uma prolongada terapia orgonômica, que o pró
prio Reich havia desenvolvido, o que vai fazer com
que o organismo se flexibilize e tenha maior elastici
dade energética para absorver essa quantidade de
energia e para descarregá-Ia. Os organismos não
preparados, que não passaram por esse tipo de tera
pia criada por Reich, a Orgonoterapia, são mais rígi
dos. Então, ao manipular o aparelho, absorvem essa
enorme quantidade de energia e tornam-se como
uma panela de pressão com uma válvula de escape
precária, o que vai causar alguns problemas.

Por exemplo: em dezembro de 1954, em Tuc
son, Arizona, um de seus operadores auxiliares, Ro
bert McCullough , teve um problema sério, porque es
tava manipulando diretamente um cloudbuster - e
eles ainda estavam descobrindo esses efeitos -, rece
beu uma descarga muito forte de energia DOR e teve
uma emiplegia, ficou com um lado do corpo paralisa
do, justamente o mais diretamente exposto ao apare
lho. Embora ele tenha-se recuperado com técnicas
orgonômicas de recuperação e técnicas clássicas da
medicina para casos de emiplegia, nunca se recupe
rou totalmente.

Na Alemanha, houve um médico que utilizava
um minicloudbuster para remover a energia estag
nada de organismos, ou seja, de seres humanos, com
muito sucesso. Mas, à medida que usava o aparelho
sem qualquer precaução - isso foi bem no início do
desenvolvimento da tecnologia, ela não usava luvas,
nada -, seu braço começou a se imobilizar e, por fim,
tornou-se totalmente inútil. Depois é que as técnicas
de segurança se aprimoraram.

Também passei por problemas de saúde quan
do tive de lidar sozinho com o aparelho - não havia
pessoas para fazer revezamento na manipulação do
equipamento - mas, felizmente, foram rapidamente
sanados. Ao avançamos na tecnologia, adquirimos
um pouco mais de sensibilidade antes que o nosso
corpo comece a sucumbir.

A única forma de eliminar totalmente esses ris
cos são os já citados: o uso de luvas, o equipamento
de borracha, as botas, os capacetes e o equipamento
de controle remoto.

Quanto ao meio ambiente, quanto mais energia
é drenada da atmosfera, mais energia é jogada no lei
to do rio e mais energia vai ser mobilizada pelo curso
de água. Isso energiza a vida daquele rio. Pude com
provar esse fato em pequenos experimentos não em
rios, mas em grandes bacias, grandes banheiras que
ficavam derramando água em gramados. O lugar
onde a água era derramada por mangueira, por gran
des tubos, começava a florir e a se tornar verde mais
rapidamente que os outros, ou seja, esse tipo de
energia acelera o metabolismo orgânico da terra.

Com relação ao tempo e ao funcionamento do
experimento, Deputado, para não restar qualquer dú
vida, seis anos é o tempo mínimo. Talvez em quatro
anos, desde que alternados, com a aplicação da tec
nologia no primeiro e terceiro anos, deixando sem
aplicação o segundo e o quarto, pode ser de tenha
mos algum resultado que dê confiabilidade ao projeto,
embora seja um pouco curto para um processo de sé
culos, mas creio ser possível nesse espaço de tempo.

De acordo com as estimativas, o pico das próxi
mas secas será entre 2005 e 2011. Gostaria de reali
zar esse experimento justamente nesse espaço de
tempo, para comprovar a sua eficácia. Mais tarde,
possivelmente em um espaço de tempo maior, pode
ríamos minimizar essa estimativa.

Quanto ao custo de cada base de operação, é
muito baixo. Ele não ultrapassa 24 mil reais mensais.
No experimento que propus a V.Exa. precisaremos
apenas de duas bases, uma em Cabaceiras, a região
mais seca, onde teríamos a comprovação; e a outra,
perto de Sobradinho, em Irecê, na Bahia.

Penso que respondi todas as perguntas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno)
Passo a palavra ao Deputado Wellington Dias, para
suas considerações finais.

O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Da
minha parte, quero agradecer aos convidados que
aqui vieram representando diversos órgãos.

Acabo de receber um documento do DNOCS, e
já tínhamos recebido de vários outros órgãos tam
bém, e os estamos repassando a esta Subcomissão,
que deve estar concluindo um relatório no qual se en
caminham proposições para esta Casa. Foi daí que
nasceram várias propostas que ou já estão tramitan
do ou ainda estão em fase de preparação.

Sei que este era um tema estranho para muitos;
não vamos esgotar todas as dúvidas, mas a idéia era
socializar com mais pessoas e buscar informações
que acreditamos sejam importantes e, quem sabe, al
ternativas especialmente para regiões como essa do
semi-árido.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (D~putadoJoão Magno) - A sociedade brasileira há muito clama por um
~r. D~utado, realmente achei esse tema extraordiná- Estado padrão, longe de um Estado patrão, que se
no. Na? pude acompan.h~r toda a exposição por estar imagina dono, fazedor de tudo, aquele que tende a
envolvido em outras atividades, mas é interessante. imaginar que as soluções estão realmente no bolso

Para as considerações finais, com a palavra o colete. As mágicas há muito foram embora.
Sr. Francisco Orland? .Costa Muniz, Secretário Nacio- Realmente, temos muito que aproveitar da pro-
nal de Reforma Agrana. dução científica que o Brasil gera, da nossa casa par-

O SR. FRANCISCO ORLANDO COSTA MUNIZ lamentar, que produz uma série, estamos acompa-
- Preliminarmente, meus agradecimentos ao Deputa- nhando, pois materializa as suas ações através de
do Wellington Dias, ao Deputado João Magno, que leis, e muitas têm sido feitas. No caso específico da
presidiu esta audiência no final, e ao Deputado Mar- reforma agrária, aprovaram agora a Lei de Registros
cos de Jesus. Públicos, que é uma inovação mundial. Nenhum país

Acho que nas sociedades modernas e nos regi- do mundo te~ a apropriação de cadastramento rural
mes democráticos é assim mesmo que as coisas como ~ q~e. fOI aprovada por esta Casa nesta legisla-
acontecem. Triste da sociedade que acha que as pes- tura. Ha vanos ~ut.ros proJetos que estão sendo apro-
soas têm a solução no bolso do colete. vados quase dlanamente aqui e que dão os meios

Temos acompanhado pessoalmente o trabalho para qu: o Poder Executivo possa implementar as

da Comissão, que tem feito um debate público, aberto suas açoes.
e sincero: e é assim mesmo que se muda a lógica da . . Agradecemos muito o convite. Conforme disse,
história. E através do debate que vem a contribuição. infelizmente, o tempo é muito curto para detalhar
Não é preciso necessariamente que as pessoas este- ação por ação do que está sendo feito e que demons-
jam expondo suas posições e sejam aceitas. tra, exatamente, essa interação de políticas públicas.

Vejo aqui o companheiro da Mesa que sabe o Há muito que os orçamentos não ~ão mais individuali-
impacto que pode causar o que ele apresenta. Em se zados. Tende-se a olhar e .focallzar um orçamento
tratando de ciência, os processos, as comprovações c~m? se ele fo~se ,uma.peça Isola.da dentro da política
e a materialização daquilo que se diz é um processo publica. Isso nao e mais verdadelr~, e vou dar alguns
longo e ele sabe o que está sofrendo para "vender" _ exemplos que podem demonstrar ISSO.

entre aspas - bem a mercadoria dele. Percebe-se Recentemente, fizemos um convênio com o
que a forma como o faz é sincera, com muito amor Conselho Curador do Fundo de Garantia com o apoio
àquilo que está fazendo, àquele que criou e, de certo das centrais sindicais. Foram transferidos 50 milhões
modo, estabeleceu esse projeto científico. O que ele do Conselho Curador para um programa de habita-
está dizendo é ciência pura, e ciência pura, efetiva- ção, inclusive no semi-árido. São 50 milhões de reais
mente, precisa ser validada. agregados ao orçamento do INCRA, que era de 150

Respondendo à pergunta do Deputado, recebe- milhões. Portanto, se focalizarmos o orçamento do
remos de muito bom grado o material científico da sua INCRA, vamos ver 150 milhões; se focalizarmos o or-
produção, a fim de que ele esteja à disposição dos çamento pú?lico para ~ ref~rma agrária, vamos verifi-
segmentos de Governo que podem analisar com um car 150 mais 50. Assim sao as outras 75 parcerias
pouco mais de calma. Obviamente, na seqüência, que o Minis!ério do Desenvolvimento Agrário tem
não haverá nenhuma dificuldade em que possamos com o conjunto de Ministérios e organizações
estabelecer uma parceria. Acho que é assim mesmo não-governamentais, fazendo com que o orçamento
que tem de ser feito, assim como as outras institui- da reforma agrária, por exemplo, não seja 1,2 bilhão
ções já vêm trabalhando. mas esteja na casa de mais de 2,5 bilhões, que é o

Finalizando, Deputado, sinceramente, acho que somatório dos outros orçamentos.
a apropriação das políticas públicas é realmente uma Então, hoje, felizmente, essa lógica, essa práti-
nova lógica que está sendo posta. E não estamos fa- ca de junção das políticas é que fará com que este
lando de Governo e sim de Estado. Pode ser esse Go- País faça uma melhor aplicação dos seus recursos e
verno do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o que deixemos de imaginar que os órgãos fazem tudo.
próximo Governo, que pode ser do Lula. Enfim, seja Queremos fazer bem. Acho que, em favor das famílias
quem vier a presidir este País, as políticas públicas e da sociedade brasileira, temos a obrigação de gas-
não são um bem pessoal de Governo, mas do Estado tar direito esse dinheiro da sociedade.
e da sociedade. Muito obrigado.



Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e
um, às quinze horas e vinte e cinco minutos, no ple
nário número quatorze do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, reuniu-se, ordinariamente, sob a presi
dência do Deputado Ary Kara, a Comissão Especial
destinada a acompanhar a Aplicação da Lei n°
9.503, de 1997, que "Institui o Código de Trânsito
Brasileiro". Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: Ary Kara, Presidente, Chico da Princesa, Chi
quinho Feitosa, Dr. Hélio, Duilio Pisaneschi, Euler
Morais, Gonzaga Patriota, Lincoln Portela e Welling
ton Dias, titulares; Vicente Caropreso e Zulaiê Co
bra, suplentes. Deixaram de comparecer os Senho
res Deputados: Corauci Sobrinho, Haroldo Bezerra,
Joaquim Francisco, Jorge Tadeu Mudalen José Car
los Aleluia, Marcos Afonso e Salatiel Carvalho. ATA
Após declarar abertos os trabalhos, o Senhor Presi
d~nte co~o~ou a Ata da décima quarta reunião, cuja
leitura fOI dispensada por solicitação do Senhor De
putado Duilio Pisaneschi, tendo em vista a distribui
ção de cópias aos membros da Comissão. Em dis
cussão e votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE:
1. Indicação do Deputado Geddel Vieira Lima, Líder
do Bloco PMDB/PTN, indicando o Deputado Mauro
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O SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno) - O SR. PRESIDENTE (Deputado João Magno)-
Para as considerações finais, tem a palavra o Prof. Agradeço a presença aos expositores, aos convida-
Paulo Eduardo Caetano de Mello. dos e a todos os que estão aqui.

O SR. PAULO EDUARDO CAETANO DE Antes de encerrar os trabalhos, convoco os Srs.
MELLO - Agradeço essencialmente ao Deputado Deputados para reunião ordinária deliberativa que
Wellington Dias porque, entre vários órgãos e pesso- será realizada no dia 12 de dezembro de 2001, quar-
as que procurei, poucas vezes vi, como vi em seus ta-feira, às 9h30min, neste mesmo plenário.
olhos, o impacto daquilo que eu estava apresentando, Está encerrada a reunião.
que era esse projeto; e daí surgiu esta audiência. Termo de Reunião
Senti que, ao mesmo tempo em que sentiu o impacto,
podê absorvê-lo e colocar a coisa para a frente. Em doze de dezembro de dois mil e um, deixou

Então, estou muito feliz em estar apresentando de se reunir, ordinariamente, a Comissão da Fiscali-
as experiências de Reich, de Eden, a Orgonomia nes- zação Financeira e Controle por falta de quorum.
ta audiência pública. É a primeira vez que, oficialmen- Assinaram io livro de presença dos senhores Deputa-
te, o público brasileiro toma contato com uma tecnolo- dos Wellington Dias - Presidente: Regis Cavalcante-
gia que, num futuro próximo, provará ser fundamental Carlos Nader - Manoel Salviano - Max Mauro - Már-
não só para o nosso País mas para a sobrevivência cio Matos - Mauro Benevides - Fioravante - João
racional do ser humano no planeta. Essas aplicações Magno e João Grandão. E, para constar, eu, Maria
práticas no futuro, com certeza, germinaram no Gabi- Helena Pinheiro Monteiro, Secretária, lavrei o presen-

nete do Deputado Wellington Dias e aqui estão sendo te termo.
semeadas. COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

Esse é um processo que leva tempo. Estou dis- ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,
posto a prestar maiores esclarecimentos e, após uma DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
possível experimentação, me disponho a treinar as TRÂNSITO ,BRASILEIRO"JAPLlCAÇÃO DO
pessoas para que possam tocar para a frente esse CODIGO DE TRANSITO)
projeto. ATA DA 158 REUNIÃO, REALIZADA

Somos finitos, e isso veio para ser absorvido EM 16 DE MAIO DE 2001
pelo mundo. Quando Willian Reich inventou esse apa
relho, quando descobriu essa energia, nunca paten
teou nada, sempre foi de domínio público. Então, não
é par~ trazer riquezas para uns e problemas para ou
tros. E algo para ser dividido pela humanidade de for
ma racional e igualitária. Avião existe para carregar
passageir,o e salvar vidas, como existe para jogar
bombas. E o mesmo com o c1oudbuster: depende de
quem ou de que jeito, quais são as pessoas, os povos
e com quais propósitos vai se trabalhar.

A responsabilidade é muito grande. Eu não po
deria mais ficar sozinho aqui no Brasil com essa res
ponsabilidade, e hoje os que aqui estiveram estão
com parte dessa responsabilidade. Ela já não é mais
só minha. Sinto-me parcialmente aliviado porque pas
sei parte dessa responsabilidade aos senhores, que
hoje sabem da existência dessa tecnologia, com to
das as ressalvas que devem e têm de ser feitas para
que ela seja comprovada e validada. Estamos diante
de um passo importante tanto para o Brasil como para
a humanidade.

Aqueles que sempre acreditaram em mim, deixo
registrado, são os meus pais e a minha família.

Muito obrigado.
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Lopes para a integrar a Comissão, como suplente; 2.
Expediente do Senhor José Serra, Ministro de Esta
do da Saúde, indicando o nome do Doutor Cláudio
Duarte da Fonseca, Secretário de Políticas de Saú
de para participar de reunião de audiência pública; 3.
Expediente do Senhor Eliseu Padilha, Ministro de
Estado dos Transportes, indicando o Doutor Roberto
Vaz da Silva, Coordenador do Programa de Redução
de Acidentes nas Estradas-PARE, para participar de
reunião de audiência pública; 4. Manifestação favo
rável do Senhor Sarney Filho, Ministro de Estado do
Meio Ambiente, pelo restabelecimento do uso do dis
positivo refletivo de segurança, com a manutenção
do texto da Resolução n ° 105/99-CONTRAN; 5. Co
municação do Deputado Severino Cavalcanti, Pri
meiro-Secretário da Câmara dos Deputados, enca
minhandoOfício n° 19, MEC, do Senhor Paulo Rena
to de Souza, sobre o Requerimento de Informação n
° 2727, de autoria desta Comissão Especial, acerca
dos disposto nos arts. 76 e 315 da Lei n° 9.503/97; 6.
Ofício n° 34, de 28 de março de 2001, do Ministério
de Educação, a respeito do Requerimento de Infor
mação n° 2 727/2000; 7. Expediente do Deputado
Jutahy Junior, Líder do Bloco PDB/PTB, indicando
os Deputados Haroldo Bezerra e Vicente Caropreso,
para integrarem a Comissão, como titular e suplente,
respectivamente; 8. Ofício n° 988/01 , do Chefe de Ga
binete da Presidência da Câmara dos Deputados, jus
tificando ausência do Sr. Deputado Marcos Afonso, no
período de 14 a 18 do mês em curso, por encontrar-se
em missão oficial, em visita à estação antártica "Co
mandante Ferraz"; 9. Recebemos ainda dados estatís
ticos sobre frota de veículos, condutores habil~ados,

condutores que já atingiram o total de 20 pontos e nú
mero de carteiras de habilitação apreendidas em de
corrência do somatório de 20 pontos, dos seguintes
Órgãos: Departamento de Trânsito do Distrito Federal;
Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais;
Departamento Estadual de Trânsito da Bahia; Depar
tamento Estadual de Trâns~o da Paraíba; Departa
mento Estadual de Trânsito de Roraima; Departamen
to Estadual de Trânsito de Pernambuco; Departamento
Estadual de Trânsito de Santa Catarina; Departamento
Estadual de Trânsito de São Paulo; Departamento
Estadual de Trânsito do Tocantins; Departamento
Estadual de Trânsito do Piauí; Departamento Estadual
de Trânsito do Maranhão; Departamento Estadual de
Trânsito do Mato Grosso do Sul; Departamento Esta
dual de Trânsito do Pará; Departamento Estadual de
Trânsito do Paraná; Departamento Estadual de Trânsi
to do Rio Grande do Norte; Departamento Estadual de
Trânsito do Rio de Janeiro; Departamento Estadual de

Trânsito do Rio Grande do Sul; 10. Recebemos congra
tulações pela realização da Terceira Campanha de
Educação e Segurança no Trânsito, realizada em Ca
raguatatubalSp, de 14 a 21 de fevereiro de 2001, de:
1.Luiz Paulo Vellozo Lucas - Prefeito de VitórialES;
2.Aldaiza Sposatt - Vereadora em São Paulo/SP;
3.Marco Maciel - Vice-Presidente da República;
4.Theodorico de Assis Ferraço - Prefeito Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim/ES; 5.Juraci Vieira Maga
lhães - Prefe~o Municipal de FortalezalCE; 6.Emilio
Carazzai - Presidente da Caixa Econômica Federal;
7.Romeu Queiroz - Deputado Federal; 8.Fernando
Bezerra - Ministro de Estado da Integração Nacional;
9.Fernando Bezerra Coelho - Prefeito de Petroli
naiPE; 10.Abelardo Camarinha - Marília - SP;
11.Francisco Weffort - Ministro de Estado da Cultura;
12.Eduardo Pacheco Giannetti - Secretário Municipal
de Trânsito e Transportes-Campinas/SP; 13.Cristo Be
zerra - Segundo Secretário da Câmara Municipal de
Campos do Jordão/SP; 14.Gleisson Cardoso Rubin
Coordenador-Geral de Planejamento e Gestão - Se
cretaria de Educação Média e Tecnológica 1 MEC;
15.Roberto Barbosa - Vereador - São José dos Cam
pos; 16.Flávio Roberto Massarelli Silva - Prefeito de
São Manuel- SP; 17.Antonio do Valle - Deputado Fe
deral; 18.Ricardo Barros - Deputado Federal; 19.José
Dirceu - Deputado Federal; 20.Enilton Trindade - Pre
fe~o de ExtremozlRN; 21. Francisco Dornelles - Minis
tro de Estado do Trabalho e Emprego; 22.Paulo Rena
to Souza - Ministro de Estado da Educação; 23.Emilio
Carazzi - Presidente da Caixa Econômica Federal;
24.Justino Lopes da Silva - Presidente da Companhia
de Engenharia de Tráfego 1RJ; 25.Edson Luis Sônego
- Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de
Araraquara e Região/SP; 26.José de Andrade Raiol
Diretor-Presidente da Companhia de Transportes do
Município de Belém - PA; 27.Mário Moreira - Prefe~o

de Redenção/PA; 28.Francisco Weffort - Ministro de
Estado da Cultura; 11. Informações de realização de
campanhas educativas sobre o Código de Trâns~o
Brasileiro da Prefeitura Municipal de Estância Balneá
ria de Caraguatatuba/SP 12. Correspondência do Sr.
Carlos Gomes da Rocha, Diretor da Seplac do Brasil 
Selos e Placas Para Veículos Ltda, com cópia da Por
taria Pres-Detran/RJ, n° 2615, de 22 de fevereiro de
2001 ,que versa sobre a nova placa para veículos auto
motores (uma placa anexa); ORDEM DO DIA: 1 
Análise das respostas aos convites formulados aos
Senhores Ministros, membros do Conselho Nacional
de Trânsito, para participação em reunião de audiên
cia pública; O Sr. Presidente comunicou que o repre
sentante do Ministro da Saúde, Dr. Cláudio Duarte
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da Fonseca, Secretário de R:>líticas de Saúde, não
atende ao que foi proposto e defendeu que quem deve
ria ser ouvido por esta Comissão, seria o Ministro da
Saúde. O Sr. Deputado Euler Morais concordou com o
Presidente e sugeriu que o Ministro da Saúde fosse
convocado. Não havendo objeções, o Sr. Presidente
acatou a sugestão e informou que o requerimento será
objeto de deliberação na próxima reunião. Em relação
ao convite ao Sr. Ministro dos Transportes, Eliseu Padi
lha, que indicou para representá-lo, o Dr. Roberto Vaz
da Silva, Coordenador do Programa de Redução de
Acidentes nas Estradas-PARE, o Sr. Presidente acatou
a sugestão; No que diz respeito restabelecimento ao
uso do dispositivo de segurança, com a manutenção
do texto da Resolução 105/99, do CONTRAN, - faixas
refletivas, o Sr. Presidente informou que o Sr. Ministro
da Justiça, Dr. José Gregori, determinou através de
portaria que, somente os carros novos deveriam usar
as referidas faixas. O Sr. Presidente sugeriu que esta
Comissão aprovasse urna Moção, na qual manifestaria
a preocupação para que o Sr. Ministro de Estado dos
Transportes respeite as Resoluções aprovadas pelo
CONTRAN e defendeu a necessidade das faixas refle
tivas, a exemplo da que existe na via Dutra em São Pa
ulo, para mais segurança nas estradas, obtendo
anuência da Comissão; O Sr. Presidente informou que
encontra-se à disposição dos membros da Comissão,
informações decorrentes do requerimento de informa
ção na 2727, de autoria deste órgão técnico, acerca
dos arts. 76 e 315 da Lei na 9.503/97, que trata da edu
cação e segurança por parte do Ministério da Educa
ção nos currículos escolares; O Sr. Presidente comuni
cou que recebemos e está à disposição dos Srs. Depu
tados, na Secretaria da Comissão, dados estatísticos
sobre frota de veículos, condutores habilitados que já
atingiram o total de 20 pontos e número de carteiras de
habilitação apreendidas em decorrência do somatório
de 20 pontos, dados estes de diversos estados; 2 - Re
latório da Terceira Campanha de Educação e Segu
rança no Trânsito, realizada de 14 a 21 de fevereiro de
2001, em Caraguatatuba/SP. O Sr. Presidente infor
mou que encontra-se na Secretaria da Comissão, à
disposição dos Srs. Parlamentares, uma fita de vídeo
com a filmagem daquela Campanha. O Sr. Presidente
informou que recebeu manifestações de apoio, em re
lação a realização da Campanha de Educação e Se
gurança no trânsito, realizada em Guaraguatatuba/SP,
de diversos estados, bem como de entidades e do Sr.
Marco Maciel, Vice-Presidente da República; O Sr.
Presidente registrou que recebeu informações de
campanhas educativas sobre o Código de Trânsito
Brasileiro da Prefeitura Municipal de Estância Balneá-

ria de Caraguatatuba/SP. De igual maneira, registrou
correspondência do Sr. Carlos da Rocha, Diretor da
Seplac do Brasil- Selos e Placas para Veículos Ltda,
com cópia da Portaria Pres-DETRAN/RJ, na 2615/01,
que versa sobre a nova placa para veículos automoto
res. 3 - Análise das proposições sobre o CTB que tra
mitam na Câmara dos Deputados e Senado Federal. O
Sr. Presidente indagou dos Srs. Deputados, se gostari
am de discutir as proposição que estão tramitando da
Câmara dos Deputados e no Senado Federal, uma vez
que foram encaminhadas aos membros da Comissão;
4. Deliberação de requerimento na 01/2001, do Depu
tado Gonzaga Patriota, que" Requer a realização de
Campanha de Educação e Segurança no Trânsito na
Cidade de Ubatuba, Estado de São Paulo e Petrolina,
Estado de Pernambuco. O Sr. Presidente concedeu a
palavra ao autor, Deputado Gonzaga Patriota, para en
caminhar a votação.. O Sr. Deputado Duilio Pisanes
chi, encaminhou favoravelmente o requerimento. Em
votação, o requerimento foi aprovado. Não havendo
mais quem quisesse fazer uso da palavra e nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reu
nião às quinze horas e cinqüenta minutos. E, para
constar, eu, , José Maria Aguiar de Castro, Secretário
em exercício, lavrei a presente Ata que, após lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá
à publicação no Diário da Câmara dos Deputados, jun
tamente com as notas taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) - De
claro abertos os trabalhos da presente reunião da Co
missão Especial destinada a acompanhar da aplica
ção da Lei na 9.503, de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro.

Encontram-se com V.Exas. cópias da ata da 14a

reunião. Indago sobre a necessidade de sua leitura.
(Pausa.)

O SR. DEPUTADO DUILIO PISANESCHI- Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se não houver
oposição, peço seja dispensada a leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) - A
pedido do Deputado Duilio Pisaneschi, está dispen
sada a leitura da ata.

Em discussão a ata. (Pausa.)

Não havendo quem a queira discutir, em vota-
ção.

Os Srs. Deputados que a aprovam, permane-
çam como estão. (Pausa.)

Aprovada a ata.

Expediente:

Esta Presidência recebeu:
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1. Indicação do Deputado Geddel Vieira Lima, recursos que recebem por força do Código de Trânsi-
Líder do Bloco PMDB/PTN, designando o Deputado to Brasileiro.
Mauro Lopes integrar a Comissão, como suplente. Continuando a leitura do expediente, esta Presi-

2. Expediente do Sr. José Serra, Ministro de dência recebeu ainda:
Estado da Saúde, indicando o nome do Dr. Cláudio 3. Expedientedo Sr. Eliseu Padilha, Ministro de
Duarte da Fonseca, Secretário de Políticas de Saúde, Estado dos Transportes, indicando o Dr. Roberto Vaz.
para participar da reunião de audiência pública. da Silva, Coordenador do Programa de Redução de

Vou colocar em votação este requerimento, por- Acidentes nas Estradas - PARE -, a participar de au-
que quem foi convidado para vir dar explicação sobre o diência pública.
Ministério da Saúde na área de trânsito foi exatamente o É o caso anterior, com a diferença de que está
Sr. Ministro. Não concordo que se envie outra pessoa. indicando alguém da área e o responsável pelo setor
S.Exa. tem essa responsabilidade, como chefe de urna de trânsito no Ministério dos Transportes. Penso ser
Pasta que arrecada aproximadamente 600 milhões de válida a proposta de S.Exa.
reais por ano com o Seguro Obrigatório. . . Pergunto aos Srs. Deputados se concordam

Indago aos Srs. Deputados se aprovamos a Indl- com a indicação. (Pausa.)
cação do Sr. Ministro ou se vamos continuar a convo- Não havendo manifestação contrária, vamos
cá-lo a comparecer. convidar o Dr. Roberto Vaz. da Silva, Coordenador do

O SR. DEPUTADO EULER MORAIS - Sr. Presi- Programa de Redução de Acidentes nas Estradas-
dente, foi feito convite ou requerimento de convocação? PARE _, a participar de audiência pública.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) - Re- 4. Manifestação favorável do Sr. Sarney Filho,
querimento aprovado para convidar os Ministros da Ministro de Estado do Meio Ambiente pelo restabele-
Educação e da Saúde, Pastas que recebem verba cimento do uso do dispositivo refletivo de segurança,
muito alta advinda das taxas de trânsito. O Ministéri? com a manutenção do texto da Resolução nO
da Saúde recebe 45% do Seguro Obrigatório, aproxl- 105/99-CONTRAN.
madamente 600 milhões ~e reais PAor ~no, para apli- Concordamos plenamente com a manifestação.
car em ca.mpanhas educ~tlvas de:~anslto ~ t~atamen- Infelizmente, o Ministro da Justiça, através de portaria
tos de aCidentados. EnViamos OfiCIO ao MInistro, e a do Ministério, desconsiderou a Resolução do
resposta não foi a esperada. CONTRAN e determinou o uso das faixas refletivas

O SR. DEPUTADO EULER MORAIS - Sr. Pre- somente em carros novos.

si~e~te, a pres.ença de ~inist~os d~ Estad.o nesta ~o- Proponho, extrapauta, que a Comissão ~p~ove
mlssAao .Especlal em mUI~~ ajudara a salientar a Im- requerimento dirigido ao Ministro da Justiça, sohcltan-
portancla e a responsabilidade q~e ela tem n? que do a S.Exa. a observação das resoluções aprovadas
ta~g.e a educ?ç~o, divul~~ção e Implem.entaçao do pelo CONTRAN _ nós que moramos na Dutra s~be-
Codlgo de TranSito Br~sllelro. Portanto~ e pertinente mos da importância daquelas faixas _ e determinar
transformarmos o convite em convocaçao, com ~. ob- sejam usadas em todos os veículos de carga. Não é
jetivo de assegurar a presença de S.Ex~. Consequen- mais possível transitarem em rodovias veículos. com
temente, faremos esforço pa~a ~ue haja ~ presença luz apagada ou semi-apagada, ocasionando aClden-
de todos os membr~sda Cor~lIs~aoe tambem de c~n- tes seriíssimos. Qualquer acidente sério, hoje, envol-
vidados, que poderiam contribUir no processo de dls- ve caminhão ou ônibus.

cussão. Em discussão a proposta.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Ka~a) - O SR DEPUTADO EULER MORAIS _ Sr. Pre-

Acrescento à proposta do Deputado Euler MoraiS, se . . d t . - . rticulada com a
S.Exa. me autorizar, convocação ao Ministro da Edu- spldle. ~te'Rqude es~~ Fe edrmlnlaçao seja a

- P I R t o ICla o OVlarla e era.
caça0, au o :na o. O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) _

Em votaçao. Que é totalmente favorável.
Os Srs. Deputados que a aprovam, permane- .'.

t- P. ) Em votação o requerimento soliCitando que oçam como es ao. ( ausa. . . . fi' t
d .. t - a Ministro passe a eXigir o uso da faixa re etlva em 0-

Aprovado. En.tr~ na pauta ~ proxlma vo aç~o dos os veículos de carga e de passageiros.
convocação dos Ministros da Saude e da Educaçao a
virem participar de audiência pública, a fim de.escla- Os ~rs. Deputados que o aprovam permaneçam
recer a esta Casa como os dois Ministérios aplicam o como estao. (Pausa.)
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Aprovado, com a manifestação favorável do Mi
nistro do Meio Ambiente, Sarney Filho.

Continuando:
5. Comunicação do Deputado Severino Caval

canti, 1° Secretário da Câmara dos Deputados, enca
minhando o Ofício na 19-MEC, do Sr. Paulo Renato
Souza, sobre o Requerimento de Informação na
2.727, de autoria desta Comissão Especial, acerca do
disposto nos arts. 76 e 315 da Lei na 9.503, de 1997.

6. Ofício na 34, de 28 de março de 2001, do Mi
nistério da Educação, a respeito do Requerimento de
Informação na 2.727, de 2000. Trata-se da resposta
ao pedido que fizemos aos Srs. Ministros para que
nos informem sobre a aplicação do Código de Trânsi
to. Dele consta artigo estabelecendo que o Ministério
da Educação tem 240 dias após sua sanção para in
c�uir em todas as escolas públicas e privadas, do
pré-primário ao ensino superior, ensinamentos relaci
onados à educação e segurança no trânsito. Até hoje
isso não ocorreu. Requeremos informações, e S.Exa.
respondeu, como sempre, evasivamente.

7. Indicação do Deputado Jutahy Junior, Líder
do Bloco PSDB/PTB, designando os Deputados Ha
roldo Bezerra e Vicente Caropreso a integrarem a Co
missão, como titular e suplente, respectivamente.

8. Recebemos ainda dados estatísticos sobre
frota de veículos, condutores habilitados, condutores
que já atingiram o total de vinte pontos e número de
carteiras de habilitação apreendidas em decorrência
do somatório de vinte pontos.

Estamos com um arsenal de material relaciona
do ao trânsito. Tínhamos solicitado aos departamentos
de trânsito municipais e estaduais e à Polícia Rodoviá
ria Federal informações sobre multas, vinte pontos e
carteiras apreendidas. Esses dados estão à disposi
ção dos Srs. Deputados na Secretaria da Comissão.

Já temos informações sobre a totalidade dos
vinte pontos e carteiras apreendidas do Departamen
to de Trânsito do Distrito Federal e dos departamen
tos estaduais de trânsito de Minas Gerais, Bahia, Pa
raíba, Roraima, Pernambuco, Santa Catarina, São
Paulo, Tocantins, Piauí, Maranhão, Mato Grosso do
Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janei
ro e Rio Grande do Sul.

9. Recebemos congratulações pela realização
da 111 Campanha de Educação e Segurança no Trân
sito, realizada em Caraguatatuba, São Paulo, de 14 a
21 de fevereiro de 2001 , enviadas por Luiz Paulo Vel
lozo Lucas, Prefeito de Vitória; Aldaiza Sposatt, Vere
adora em São Paulo; Marco Maciel, Vice-Presidente
da República; Theodorico de Assis Ferraço, Prefeito
Municipal de Cachoeiro do Itapemirim; Juraci Vieira

Magalhães, Prefeito Municipal de Fortaleza; Emílio
Carazzai, Presidente da Caixa Federal; Romeu Quei
roz, Deputado Federal; Fernando Bezerra, Ministro de
Estado da Integração Nacional; Fernando Bezerra Co
elho, Prefeito de Petrolina; Abelardo Camarinha, Prefe
ito de Marília; Francisco Weffort, Ministro de Estado da
Cultura; Eduardo Pacheco Giannetti, Secretário Muni
cipal de Trânsito e Transportes de Campinas; Cristo
Bezerra, 20 Secretário da Câmara Municipal de Cam
pos do Jordão; Gleisson Cardoso Rubin, Coordena
dor-Gerai de Planejamento e Gestão da Secretaria de
Educação Média e Tecnologia do MEC; Roberto Bar
bosa, Vereador de São José dos Campos; Flávio Ro
berto Massarelli Silva, Prefeito de São Manuel; Antonio
do Valle, Deputado Federal; Ricardo Barros, Deputado
Federal; José Dirceu, Deputado Federal; Enilton Trin
dade, Prefeito de Extremos; Francisco Dornelles, Mi
nistro do Trabalho e Emprego; Paulo Renato Souza,
Ministro da Educação; Justino Lopes da Silva, Presi
dente da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio
de Janeiro; Edson Luis Sônego, do Sindicato das
Empresas de Transporte de Carga de Araraquara e
Região; José de Andrade Raiol, Diretor-Presidente da
Companhia de Transportes do Município de Belém; e
Mário Moreira, Prefeito de Redenção.

10. Recebemos informações de realização de
campanhas educativas sobre o Código de Trânsito
Brasileiro da Prefeitura Municipal de Estância Balneá
ria de Caraguatatuba, São Paulo.

11. Correspondência do Sr. Carlos Gomes da
Rocha, Diretor da SEPLAC do Brasil- Selos e Placas
para Veículos Ltda. -, com cópia da Portaria
PRES-DETRAN/RJ na 2.615, de 22 de fevereiro de
2001, que versa sobre a nova placa para veículos au
tomotores (uma placa anexa).

Ofício do Sr. Flávio Alencastro, Chefe de Gabi
nete da Presidência da Câmara dos Deputados, diri
gido ao Deputado Marcos Afonso:

De ordem do Senhor Presidente, De
putado Aécio Neves, comunico a Vossa
Excelência sua designação para, represen
tando a Câmara dos Deputados, participar
da visita oficial à Estação Antártica "Coman
dante Ferraz", no período de 14 a 18 de
maio do corrente ano, sem ônus para esta
Casa, considerando-se o afastamento como
missão oficial.

(Falha na gravação.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) - O

Deputado Marcos Afonso está justificando seu afasta
mento por estar em missão oficial na Antártica.
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Ordem do Dia.
1. Análise das respostas aos convites formula

dos aos Srs. Ministros membros do Conselho Nacio
nal de Trânsito, para participação de reunião de au
diência pública.

Já discutimos e aprovamos requerimento do
Deputado Euler Morais.

2. Relatório da 111 Campanha Educativa de Se
gurança no Trânsito, realizada de 14 a 21 de fevereiro
de 2001, em Caraguatatuba.

Estão na Secretaria da Comissão as fotografias,
o vídeo e todo o demonstrativo da campanha realiza
da naquela cidade.

3. Análise das proposições sobre o Código de
Trânsito Brasileiro que tramitam na Câmara dos De
putados e Senado Federal.

Os Srs. Deputados querem discutir as proposi
ções que estão tramitando na Casa e no Senado Fe
deral, e enviamos cópias a todos.

O SR. DEPUTADO DUILlO PISANESCHI- Sr.
Presidente, aquela proposta do aumento de vinte
para trinta pontos está no Senado Federal?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) 
Está na Câmara dos Deputados. Pedimos o adiamen
to várias vezes. Foi adiada.

O SR. DEPUTADO DUILlO PISANESCHI - Já
fizemos uma votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) 
Não, nenhuma. E foram apresentadas várias emen
das ao projeto, inclusive uma pelo nobre Deputado
Gonzaga Patriota. Mas tenho a impressão de que não
houve nenhuma votação.

Deputado Gonzaga Patriota, houve alguma vo
tação do projeto do sobre a pontuação de vinte para
trinta?

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA 
Não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) 
Não. Ainda está na Câmara.

4. Deliberação do Requerimento n° 1, de 2001,
do Deputado Gonzaga Patriota, que "Requer a reali
zação da Campanha de Educação e Segurança no
Trânsito na cidade de Ubatuba, Estado de São Paulo,
dos dias 25 a 30 de junho, e em Petrolina, Estado de
Pernambuco, em setembro deste ano.

Com a palavra o Deputado Gonzaga Patriota.
O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA-Sr.

Presidente, apresentei esse requerimento porque ti
vemos grande sucesso anteriormente com realização
de campanhas semelhantes. Peço a V.Exa., caso seja
aprovado o requerimento, que providencie contato

com as autoridades de Ubatuba. Vou encarregar-me
de fazê-lo com as de Pernambuco - já conversei com
o Prefeito de Petrolina. A idéia é realizar algo que te
nha dimensão maior, que atinja todo o País.

Em campanha como essa, podemos envolver
as Câmaras de Vereadores na discussão de projetos
que tramitam na Casa, para que possamos discutir os
interesses locais. Que não seja apenas uma campa
nha de exposição, mas de discussão jurídica e avalia
ção de necessidades regionais para o trânsito.

Tenho observado - e às vezes sou até criticado
- o quanto melhorou o trânsito no País depois de
aprovado o Código. Vivenciamos isso principalmente
nos Municípios que aceitaram a municipalização. Por
que escolhi Petrolina? Porque a Capital ainda não
tem o trânsito municipalizado. Em Petrolina, cidade
com cerca de 300 mil habitantes, o trânsito não perde
para o de Brasília ou o do Paraná.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) - O
Deputado Duilio é de São Paulo. V.Exa. disse Paraná
e olhou para o Deputado Duilio?

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - É
porque está pertinho dele.

O SR. DEPUTADO DUILlO PISANESCHI- De
putado Gonzaga Patriota, além de estar aprovado o
requerimento de V.Exa. na Comissão, também está
garantida sua realização, porque o comandante de
Petrolina fez o requerimento e o de Ubatuba está
aqui, a quem, aliás, parabenizo pela excelente cam
panha realizada em Caraguatatuba. Vamos fazer es
sas duas campanha de educação para o trânsito.

Estou preocupado com um fato e tenho falado
muito sobre ele. Aliás, existe projeto de autoria do
Presidente desta Comissão tramitando. Os vinte pon
tos nas multas - sei que V.Exa. apresentou emenda
sobre isso -, são pouco, trinta seriam o ideal. A indús
tria criada em cima dessas multas virou a fonte de re
ceita dos Municípios. Tenho batido nisso permanente
mente. Já estou brigando para que o projeto do Presi
dente Ary Kara, que já está na Casa, seja votado o
mais rápido possível. Tenho um funcionário que tem
uma Brasília. Ele deve 4 mil e 500 reais em multas, e
seu carro vale 2 mil e 200 reais.

Essa fonte de receita que os Municípios estão
gerando em cima da tal educação no trânsito está-se
constituindo em verdadeira aberração.

Agradeço ao companheiro Gonzaga Patriota
ter-me cedido aparte. S. Exa. tem sido grande batalha
dor nesta Comissão.

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA 
Deputado Duilio Pisaneschi, V.Exa. tem toda a razão.
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Quando estipulamos limites para multas, foi porque o
trânsito no Brasil estava insuportável. No entanto,
acredito que já podemos propor - talvez até no Proje
to do Executivo - o aumento no número de pontos e
rever o problema das multas.

Em Petrolina, por exemplo, fabricam-se multas
mesmo. Tive lá 20% dos votos, devo estar com 10%.
Daqui a cinco anos não vou ter mais nenhum, porque
me debitam essas multas, já que faço parte deste tra
balho.

Poderíamos, como Subcomissão Permanente
da Comissão de Viação e Transportes - vamos galgar
esse direito -, fazer uma revisão. Eles usam e abu
sam, e não encontramos respaldo jurídico para retirar
esses abusos.

Por isso a diminuição do número de pontos deve
constar da lei, em razão de ter diminuído também o
número de infrações de trânsito.

Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO DUILlO PISANESCHI 
Complemento seu raciocínio, Deputado Gonzaga Pa
triota, com duas aberrações que estão permanente
mente em execução. Uma avenida tem velocidade
máxima permitida de cinqüenta quilômetros por hora,
de repente, muda para sessenta quilômetros por hora
e volta para os cinqüenta. Para que isso? É uma saca
nagem muito grande que estão fazendo com o povo.

Sr. Presidente, participei de discussão com os
Secretários Municipais de Transporte. Sabem o que
me pediram que propusesse na Comissão? Parcelar
as multas de 540 reais em vários pagamentos, por
que a quantidade de multas de quinhentos reais é tal
que o pessoal não tem condição de pagar.

a Deputado Gonzaga Patriota tocou em assun
to importante. Acho que é hora de fazer uma revisão.
Apesar de ter melhorado o trânsito, as condições e di
minuído os acidentes, também temos de ver o bolso
do povo. Não estamos aqui para fazer caixa para Mu
nicípio nem para achacar a população. É oportuno re
vermos algumas regras que aprovamos, pensando
que atingiria um objetivo, mas está atingindo outro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) 
Concordo plenamente. Se folhearmos os jornais de
ontem e hoje, São Paulo, Capital, arrecada entre 300
milhões e 400 milhões de reais em multas, e vão do
brar o número de equipamentos eletrônicos. Lá exis
tia uma tolerância de erros nos equipamentos de 15%
a 20%. Sem mais, nem menos, baixaram para 10%, e
quase dobraram o número de multas. Virou comércio.

Deputado Gonzaga Patriota, temos, em parce
ria com o Deputado Duilio Pisaneschi, projeto trami-

tando na Comissão de Viação e Transporte, cujo pa
recer deverá ser proferido pelo Relator esta semana,
entrando na semana que vem na pauta Comissão. Ele
vai apresentar emenda, porque pedimos fosse sus
penso até 2001, passando para 2002. Até o final do
ano vai ter de ser aprovado o projeto. Então, ficaria um
ano, um ano e meio suspenso qualquer equipamento
eletrônico, a fim de definirmos o que significa.

Infelizmente - e vai aqui protesto e o Deputado
Gonzaga Patriota, mais do que ninguém, sabe disso
-, o funcionamento do INMETRa é uma loucura, e ele
está dando parecer e atestado para tudo que apare
ce. Não sei se é há dinheiro ou não, mas virou um car
tório de registro. Em vez de ser o local onde se vai
analisar friamente aquilo que pede registro, virou car
tório: registra-se tudo. Qualquer equipamento eletrô
nico tem o selo do INMETRa. Vistoria veicular virou
loucura. Há oficinas de fundo de quintal com autoriza
ção do INMETRa para realizá-Ias. E o Código estabe
lece que o DENATRAN é que tem que dar a última pa
lavra. a que acontece? A pessoa consegue autoriza
ção no INMETRa para essas empresas de fundo de
quintal e vende atestado de vistoria veicular.

Temos de suspender mesmo e definir quem vai
analisar esses equipamentos, como poderão ser co
locados, qual é o erro que podem ter para dar esse
percentual de erro para o infrator. Temos de votar
esse projeto e regulamentar esse problema de equi
pamentos eletrônicos, ou vai virar uma loucura. a di
nheiro do recolhimento de multas, que deveria ser
educativo, está virando receita para os Municípios.
Alguns arrecadam 800 milhões, 700 milhões, corno é
o caso do ASC.

O SR. DEPUTADO DUILlO PISANESCHI - Sr.
Presidente, vou dar um dado concreto, que saiu nos
jornais na semana passada. Na minha cidade, Santo
André, o orçamento é 400 milhões de reais por ano, e
arrecadou só com multas 41 milhões de reais, mais
de 10%.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) 
Dez por cento é receita.

O SR. DEPUTADO DUILlO PISANESCHI- Dez
por cento do orçamento de uma cidade que tem 300
mil veículos e 700 mil habitantes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) 
Abrimos a palavra aos Srs. Deputados. (Pausa.)

Não havendo quem queira se manifestar e já
tendo sido feito o encaminhamento pelo Deputado
Gonzaga Patriota, com a manifestação do Deputado
Duilio Pisaneschi, coloco em votação o requerimento
do Deputado Gonzaga Patriota, determinando Ubatu-
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ba e Petrolina as duas cidades para as próximas cam
panhas educativas de trânsito.

Em votação.
Os Srs. Deputados que concordam permane

çam como estão. (Pausa.)
Aprovado o requerimento do Deputado Gonza

ga Patriota.
Não havendo mais quem queira fazer uso da pa

lavra, agradeço a todos os Srs. Deputados a partici
pação.

Está encerrada a reunião.

ATA DA 168 REUNIÃO, REALIZADA
EM 20 DE JUNHO DE 2001

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil
e um, às quinze horas e dez minutos, no plenário nú
mero dez do Anexo II da Câmara dos Deputados, reu
niu-se, ordinariamente, sob a presidência do Deputa
do Ary Kara, a Comissão Especial destinada a acom
panhar a Aplicação da Lei n° 9.503, de 1997, que
"Institui o Código de Trânsito Brasileiro". Estiveram
presentes os Senhores Deputados: Ary Kara, Presi
dente, Corauci Sobrinho, Dr. Hélio, Euler Morais, Gon
zaga Patriota, Joaquim Francisco, Lincoln Portela,
Marcos Afonso e Wellington Dias, titulares; Glycon
Terra Pinto, João Tota, Vicente Caropreso e Zulaiê
Cobra, suplentes. Deixaram de comparecer os Se
nhores Deputados: Chico da Princesa, Chiquinho Fei
tosa, Duilio Pisaneschi, Haroldo Bezerra, Joaquim
Francisco, Jorge Tadeu Mudalen, José Carlos Aleluia,
Salatiel Carvalho e Simão Sessim. ATA - Após decla
rar abertos os trabalhos, o Senhor Presidente colocou
a Ata da décima quinta reunião em deliberação, cuja
leitura foi dispensada de ofício, tendo em vista a distri
buição de cópias aos membros da Comissão. Em dis
cussão e votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO
DIA: 1- Audiência Pública com a presença do Dr. Ro
berto Vaz da Silva, Coordenador Geral do Programa
de Redução de Acidentes nas Estradas - PARE; 2 
Deliberação dos seguintes requerimentos: 1 - Do Sr.
Deputado Euler Morais, que "solicita a convocação do
Sr. José Serra, Ministro de Estado da Saúde, para
participar de audiência pública na Comissão; 2 - Do
Sr. Deputado Euler Morais, que "solicita a convocação
do Sr. Paulo Renato, Ministro de Estado da Educação,
para participar de Audiência Pública na Comissão. O
Sr. Presidente anunciou que muito embora há, no livro
de presença, quorum regimental suficiente, mas não
havendo nenhum Deputado presente no recinto e
conforme entendimento pessoal com o convidado,
sugeriu o adiamento da reunião de audiência pública
e justificou a ausência dos membros da Comissão na-

quele momento, em razão de diversas atividades que
estão ocorrendo na Casa, dentre elas, a apreciação
da Lei de Diretrizes Orçamentária, bem como a apre
ciação, hoje, da Proposta de Emenda à Constituição
que limita a emissão de medidas provisórias e consul
tou o convidado se haveria possibilidade de se adiar
esta reunião para uma data futura. O expositor con
cordou com a sugestão, agradeceu o convite e colo
cou-se a disposição deste órgão técnico. O Sr. Presi
dente anunciou o segundo ponto da pauta e informou
que, conforme gestão das respectivas assessorias
Parlamentares de ambos os ministros, ficou suspen
sa a deliberação dos requerimentos, sendo que será
feito novo convite aos ministros mencionados. Após o
que, se for necessário, os requerimentos de convoca
ção retornarão à pauta para serem deliberados. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, Deputa
do Ary Kara, encerrou a reunião às quinze horas e de
zessete minutos. E, para constar, eu, ,José Maria
Aguiar de Castro, Secretário em exercício, lavrei a
presente Ata que, após lida e aprovada, será assina
da pelo Senhor Presidente e irá à publicação no Diá
rio da Câmara dos Deputados, juntamente com as no
tas taquigraficas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) - De
claro abertos os trabalhos desta Comissão Especial,
destinada a acompanhar a aplicação da Lei n° 9.503,
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

Encontram-se sobre as bancadas cópias da ata
da 15a Reunião.

Convidamos para a audiência de hoje o Dr. Ro
berto Vaz da Silva, que aqui também representa
S.Exa. o Ministro dos Transportes, Dr. Eliseu Padilha.
É, para nós, uma honra recebermos o Dr. Roberto Vaz
da Silva, Coordenador-Geral do Programa de Redu
ção de Acidentes nas Estradas - PARE, programa
que todos nós admiramos. Cumprimentamos o Dr.
Roberto pelo trabalho que realiza, participando efeti
vamente das campanhas educativas promovidas em
nosso País.

Convidamos o Dr. Roberto Vaz da Silva a tomar
assento à mesa.

Hoje é um dia realmente difícil para a Casa 
para os senhores terem idéia, ontem, nem as Comis
sões funcionaram, porque estamos vivendo momento
de correria para votarmos a Lei de Diretrizes Orça
mentárias na quarta-feira que vem. Todos estamos
concentrados nos projetos que vão entrar em votação
hoje, e um deles é o que regulamenta o uso das medi
das provisórias. Além disso, também temos a aprova
ção da LDO. Assim, conversamos com o Dr. Roberto
e acordamos que S.Sa. voltará a esta Comissão no



Não havendo quem queira discuti-Ia, em vota-
ção.

O requerimento relativo ao Ministro da Educa
ção, Paulo Renato de Souza, tem o mesmo teor.

Conversamos com seus assessores e vamos pe
dir à nossa Secretaria que expeça ofício aos dois Mi
nistros, convidando-os, pela última vez, a virem a esta
Comissão, para que possam esclarecer as dúvidas
que temos quanto à participação desses dois Ministé
rios na aplicação do Código de Trânsito Brasileiro.

Proponho que suspendamos por duas sessões
a.apreciação desses requerimentos, para que os Mi
nistros possam responder e mostrar sua boa vontade
para com esta Comissão.

Em votação a suspensão por duas sessões des
ses requerimentos.

Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam
como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Queremos agradecer ao Dr. Roberto Vaz da Sil

va, Coordenador-Geral do Programa PARE, aos as
sessores do Ministério da Justiça e do Ministério dos
Transportes a presença. Agradecemos mais uma vez
ao Dr. Roberto a compreensão no sentido de adiar
mos para agosto a sua participação, que é muito im-

Os Srs. Deputados que a aprovam, permane
çam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
Tenho uma proposta a fazer. Temos dois reque

rimentos de convocação de Ministros - e somos total
mente favoráveis a ambos. O primeiro é relativo ao
Ministro da Saúde, José Serra; o segundo, ao Ministro
da Educação, Paulo Renato de Souza. Esses dois Mi
nistérios recebem muitas verbas relacionadas ao
trânsito. Apenas o Ministério da Saúde recebe mais
de 600 milhões de reais/ano. O Ministério da Educa
ção ficou encarregado de fazer as campanhas educa
tivas, principalmente o currículo mínimo de educação
de trânsito, para repassar às escolas públicas e priva
das de todo o País, do pré-primário ao nível universi
tário. Infelizmente, isso ainda não foi feito.

Os dois requerimentos de convocação são de
autoria do nobre Deputado Euler Morais:

Requeremos a VExa., nos termos re
gimentais, seja formulada a convocação do
Sr. Ministro de Estado da Saúde, José Ser
ra, para comparecimento em reunião de au
diência pública da Comissão Especial, para
esclarecer matéria em tramitação nesta Co
missão.
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mês de agosto, em data a ser agendada de comum Em discussão a ata da reunião anterior. (Pau-
acordo com a Comissão e o Ministério da Justiça. sa.)

Antes, porém, de darmos por encerrada a reu
nião, passamos a palavra ao nosso convidado desta
tarde, Dr. Roberto Vaz da Silva, Coordenador-Geral
do Programa de Redução de Acidentes nas Estradas
- PARE.

O SR. ROBERTO VAZ DA SILVA - Exmo. Sr.
Deputado Ary Kara, Presidente da Comissão Especi
al- Aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, o Mi
nistro dos Transportes, Eliseu Padilha, incumbiu-me
de apresentar os seus cumprimentos a V.Exa.. O Mi
nistro sabe do trabalho que V.Exa. vem realizando à
frente da Comissão e, de comum acordo, o Ministério
dos Transportes e a Comissão Especial-Aplicação do
Código do Trânsito têm trabalhado em conjunto em di
versas campanhas.

Apreciamos muito a sua campanha itinerante de
trânsito e educação e já oferecemos o nosso apoio
em algumas oportunidades. E, mais uma vez, coloca
mo-nos à sua disposição para as próximas apresen
tações da campanha.

Entendemos a urgência e a prioridade da Co
missão. Sem dúvida, aqui estaremos no mês de agos
to para apresentar as realizações do Ministério dos
Transportes, e assim o será sempre que V.Exa; julgar
conveniente. O Ministério dos Transportes continua à
disposição da Comissão Especial que V. Exa. preside,
e o Programa PARE sente-se honrado em ter recebi
do esse convite.

Sr. Presidente, Deputado Ary Kara, sou muito
grato. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) - E
hoje é um dia especial, Dr. Roberto: é aniversário do
Sr. Kasuo Sakamoto, que por muitos anos dirigiu o
nosso DENATRAN.

O SR. ROBERTO VAZ DA SILVA - Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) 
S.Sa. dirigiu o DENATRAN à época em que aquele ór
gão funcionava. Infelizmente, no pós-Código, a Dire
ção do OENATRAN já foi ocupada por seis titulares
agora, mais uma vez, está vaga. Depois do Dr. Kasuo
Sakamoto, que ficou quase dez anos no cargo, nestes
últimos três anos foram diretores o Or. José Roberto,
o Dr. Gidel, o Dr. Jurandir, o Dr. Mora/es, o Dr. Délio e
agorp o sexto, o Dr. Paulino de Castro, que está res
pondendo interinamente. Portanto, meus cumprimen
tos ao Dr. Kasuo Sakamoto, pessoa que reputamos
como dos maiores especialistas de trânsito em nosso
País.



Está encerrada a reunião.

ATA DA 178 REUNIÃO, REALIZADA
EM 7 DE NOVEMBRO DE 2001

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e
um, às quinze horas e dez minutos, no plenário núme
ro onze do Anexo 11, da Câmara dos Deputados, reu
niu-se, ordinariamente, a Comissão Especial destina
da a acompanhar a Aplicação da Lei n° 9.503, de
1997, que "Institui o Código de Trânsito Brasileiro".
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ary
Kara, Presidente, Chico da Princesa, Dr. Hélio, Duilio
Pisaneschi, Gonzaga Patriota, Lincoln Portela e Si
mão Sessim, titulares; Almir Sá, Vicente Caropreso e
Zulaiê Cobra, suplentes. Deixaram de comparecer os
Deputados Chiquinho Feitosa, Corauci Sobrinho, Eu
ler Morais, Haroldo Bezerra, Joaquim Francisco, Jor
ge Tadeu Mudalen, José Carlos Aleluia, Marcos Afon
so, Salatiel Carvalho e Wellington Dias. Compareceu
também o Deputado Márcio Matos, não membro. O
Deputado Marcos Afonso justificou ausência na pre
sente reunião, nos termos do inciso I e parágrafo úni
co do art. 1° do Ato da Mesa n° 23/99. ATA - Após de
clarar abertos os trabalhos, o Senhor Presidente colo
cou a Ata da décima sexta reunião em deliberação,
cuja leitura foi dispensada por solicitação do Deputa
do Almir Sá, tendo em vista a distribuição de cópias
aos membros da Comissão. Em discussão e votação,
a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: O Senhor Presi
dente informou sobre as seguintes correspondências:
1. Cópia do Ofício-Circular nO/01 , do Deputado Aécio
Neves, Presidente da Câmara dos Deputados, infor
mando determinações quanto à adequação dos re
cursos orçamentários da Câmara, com observação
dos preceitos regimentais em relação à publicidade
de requerimentos de audiências públicas, seminários
e eventos; 2. Comunicação do afastamento do Depu
tado Marcus Vicente (PSDB/ES), em virtude da as
sunção do titular do mandato; 3. Ofício n° 540/01 , da
Coordenadoria de Exames de Habilitação do Detran
de Campo Grande/MS, informando dados sobre frota
de veículos automotores, condutores habilitados e
número de apreensões de carteiras de habilitação; 4.
Ofício VP 90/01, de 10 de outubro do fluente ano, do
Sr. Rubens dos Santos Dias, Vice-Presidente da Fe-
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portante para nós. O projeto PARE - repito - existe há deração Nacional das Empresas de Seguros Priva-
muito~ anos e tem feito importante trabalho em â.mbi- dos e de Capitalização - FENASEG, sobre pedido de
to nacional no que se refere a campanhas educativas, parceria, como financiadora da Campanha Nacional
esclar.ecimentos e pa!1icipaçã? em vários seminários de Educação e Segurança no Trânsito e alocando,
organlza~os por entidades ligadas ao trânsito em para tal finalidade, recursos da Carteira do Seguro
todo o Pais. Obrigatório - OPVAT; ORDEM DO DIA - 1. Delibera-

Muito obrigado, Dr. Roberto, pela presença. ção do Requerimento n° 7/01, do Deputado Gonzaga
Aprovada a nossa sugestão, damos por encer- Patriot~,. qu~ "re,9uer a reAali~açã~ de Seminário sob~e

rada a presente reunião e a convocamos novamente a MUnlclpahzaçao de Translt~, ~Ias 21. a 23 de n:~IO
para agosto, em data a ser determinada pela Secreta- de 20A02, no Parque de ~XPOSIÇ~Oda ~ldade/Bra.:'lha,
ria. sem o~us para ~ Casa. Em dlscussao e votaçao, o

requenmento fOI aprovado. 2. Novo Calendário de
Campanhas de Educação e Segurança no Trânsito
para o ano de 2002. Ficou decidido que as Cidades já
aprovadas, estariam contempladas e que, por acordo,
haveria a substituição das localidades, caso haja ne
cessidade. Registrou-se, ainda, que a Campanha
será coordenada pelo deputado do estado, promotor
do evento. 3. Agradecimentos às entidades que apoi
aram as Campanhas de Educação e Segurança no
Trânsito, realizadas no ano de 2001. O Senhor Presi
dente teceu considerações a respeito da atuação e
bons préstimos de empresas que colaboraram na re
alização das campanhas educativas de trânsito, de
terminando à Secretaria a expedição de correspon
dências de gratidão e reconhecimento às entidades
elencadas. 4. Requerimento nO 8/01, do Deputado
Gonzaga Patriota, que "Requer seja oficiado o Se
nhor Diretor do Departamento Nacional de Trânsi
to-DENATRAN, para revogação da Portaria n° 50, de
26 de outubro de 2001 , publicada no Diário Oficial n°
207 - Seção I, de 29 de outubro de 2001". Por se tra
tar de matéria extrapauta e não haver condições de
apreciar a proposição, nos termos do art. 52, § 5°, do
Regimento Interno, o Senhor Presidente, sugeriu a
transformação do requerimento em solicitação. Em
discussão e votação, a matéria foi aprovada. O Se
nhor Presidente determinou à Secretaria a remessa
de ofício ao Dr. Jorge Guilherme de Magalhães Fran
cisconi, Diretor do Departamento Nacional de Trânsi
to/DENATRAN. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente, Deputado Ary Kara, encerrou a reunião
às quinze horas e vinte e três minutos. E, para cons
tar, eu, , Edla Calheiros Bispo, Secretária, lavrei a pre
sente Ata que, após lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente e irá à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados, juntamente com as notas
taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) - De
claro abertos os trabalhos desta Comissão Especial
destinada a acompanhar a aplicação da Lei n° 9.503,
de 1997, que "institui o Código de Trânsito Brasileiro".

Encontram-se com V.Exas. cópias da ata da 15a

Reunião. Indago da necessidade de sua leitura.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Sr. Presidente,
requeiro a V.Exa. dispensa da leitura da ata, tendo em



ção.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam

como se acham. (Pausa).
Aprovada.
Portanto, será realizado, por esta Comissão,

junto com o Departamento Nacional de Trâns~o 
DENATRAN, um seminário, no período de 21 a 23 de
maio de 2002, no Parque de Exposição da Cidade,
em Brasília.
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vista que todos os Srs, Deputados já têm conheci- O Item 2 da pauta trata do novo calendário de
mento dela, campanhas de educação e segurança no trânsito, já

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) - Co- aprovadas, que deverão ser promovidas no ano 2002,
loco em discussão a proposta do Deputado Almir Sá. Definimos que cada Deputado, de preferência
(Pausa.) desta Comissão, será o coordenador da campanha

Não havendo quem queira discuti-Ia, em vota- de seu Estado. d . . d'
Temos e enviar Ime latamente ao

ção. DENATRAN, no Ministério da Justiça, a relação das
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam cidades em que haverá campanha, para que constem

como estão. (Pausa). de seu calendário. O DENATRAN, inclusive, destinará
Aprovada. verba para essas campanhas.
Leitura do Expediente: Faremos uma proposta aos Srs. Deputados:
1. Ofício-Circular nO 1, do Deputado Aécio Ne- aprovar as campanhas já determinadas, ficando a

ves, Presidente desta Casa, informando determina- Mesa da Comissão autorizada a fazer alguma mu-
ções quanto à adequação dos recursos orçamentári- dança, caso algumas dessas cidades não queiram
os da Câmara, com observação dos preceitos regi- participar. Nesse caso, os companheiros poderão in-
mentais em relação à publicidade de requerimentos dicar outro Estado, ou Capital, ou cidade que queiram
de audiências públicas, seminários e eventos. realizar tais campanhas educativas. Para isso, tere

mos de enviar ao DENATRAN correspondência co-
2. Comunicação do afastamento do Deputado municando a mudança. Já realizamos três campa-

Marcus Vicente, do PPB do Espírito Santo, em virtude nhas educativas: uma nesta Casa, outra na cidade de
da assunção do titular do mandato. Taubaté e outra na cidade de Caraguatatuba, ambas

3. Ofício n° 540/01 , da Coordenadoria de Exa - no Estado de São Paulo. A próxima, que deverá reali-
mes de Habilitação do DETRAN de Campo Grande, zar-se em Petrolina, Pernambuco, ficou a cargo do
Mato Grosso do Sul, informando dados sobre frota de Deputado Gonzaga Patriota. S.Exa. ainda nos dará a
veículos automotores, condutores habilitados e nú- resposta sobre sua realização ou não.
mero de apreensões de carteiras de habil~ação. Então, ficam os Srs. Deputados informados de

4. Ofício VP90/01, de 10 de outubro do fluente que poderão trazer sugestões para modificar a lista
ano, do Sr. Rubens dos Santos Dias, Vice-Presidente de cidades. E fica decidido que o Deputado que per-
da Federação Nacional das Empresas de Seguros tence à Comissão será o coordenador da campanha
Privados e de Capitalização - FENASEG, sobre pedi- em seu Estado. Tais campanhas educativas, rep~o,
do de parceria, como financiadora da Campanha Na- não trazem ônus algum para a Casa.
cional de Educação e Segurança no Trânsito, alocan- Em votação.
do, para tal finalidade recursos da Carteira do Seguro
Obrigatório de DPVAT. Os Srs. Deputados que aprovam essa proposta

permaneçam como estão. (Pausa.)
Ordem do Dia.

Aprovada.
Deliberação de requerimento. Como praticamente já estamos encerrando o
Item 1 da pauta: Requerimento n° 7, de 2001, do ano, o Item 3 trata de um agradecimento desta Co-

Deputado Gonzaga Patriota, que "requer a realização missão - pedimos o apoio dos Deputados agora que
de Seminário sobre a Municipalização de Trânsito, vamos colocá-lo em votação - às entidades que apoi-
(...) nos dias 21 a 23 de maio de 2002, no Parque de aram as campanhas de educação e segurança no
Exposição da Cidade - Brasília", sem ônus para a trânsito, realizadas no ano de 2001.
Casa. Eis os nomes de algumas entidades, empresas

Em discussão a proposta do Deputado Gonza- e órgãos que participaram: Moto Honda da Amazônia
ga Patriota. (Pausa.) Ltda.; SEGVEL; Corpo de Bombeiros do Estado de

Não havendo quem queira discuti-Ia, em vota- São Paulo; Polícia Rodoviária Federal, regional de
São Paulo; Polícia Militar do Estado de São Paulo;
ABRAMET; ANPSITRAN Federação das Auto-Esco
las; CENTEC; Universidade de Taubaté - UNITAU;
IBV; CONTROLAUTO; Perkons; Yanes; ABRAWF;
CIRETRAN de Taubaté; Montreal Informática; voa
Kienzle; Projeto Pare; Ministério dos Transportes; Mi
nistério da Justiça; Ministério da Saúde; Ministério da
Educação; Ministério do Meio Ambiente; Ministério da
Defesa; Luminosos Campinas Ltda.; SENAC; SESI;
SENAT; PQU; FENASEG; SEPLAC; ABIT;
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PRONAVE; Bandeirante; Energia; FABUS; Controlar;
Nova Dutra; NTC; ABIEX; ABRACICLO; DENATRAN;
DER e DERSA de São Paulo; Polícia Rodoviária do
Estado de São Paulo; Polícia Militar Florestal do Esta
do de São Paulo; Prefeitura Municipal de Caraguata
tuba; empresas de ônibus que forneceram seus veí
culos e PETROBRAS.

Se houver mais alguma empresa que tenha par
ticipado e não tenha sido citada, nós a incluiremos no
agradecimento desta Comissão, pois houve participa
ção efetiva das entidades, empresas e órgãos menci
onados.

Enviaremos também nossos cumprimentos ao
Presidente da Casa, Deputado Aécio Neves, e ao
ex-Presidente Michel Temer, pelo apoio dado às nos
sas campanhas educativas.

Em votação a proposta de agradecimento.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam

como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Há outro requerimento do nobre Deputado Gon

zaga Patriota. Não temos condições de apreciá-lo,
porque a votação terá de ser nominal. Conversamos
com o autor e, em vez de aprovar sua solicitação, fi
cou acordado que enviaremos um requerimento de
informação ao DENATRAN.

Li e achei gravíssimo o que foi determinado pelo
DENATRAN por meio de portaria. Estamos numa lou
cura geral, legislando por portarias e decretos, des
respeitando totalmente o Código de Trâns~oe as pró
prias resoluções aprovadas pelo CONTRAN.

O que o Diretor do DENATRAN determina na
Portaria n° 50 - sobre a qual o Deputado Gonzaga
Patriota pede providências - não condiz com a pró
pria resolução do DENATRAN.

Eis o que diz a portaria:

(. .. .) Considerando os elementos cons
tantes do Processo n°
08021.000286/2001-86 e do procedimento
de Conflito Normativo existente entre a Por
taria do INMETRO n° 001/99 e a Resolução
n° 92/99 - CONTRAN, resolve:

Art. 1° - Fica homologado o equipa
mento denominado cronotacógrafo, marca
SEVA, modelo SV 2001, com as caracterís
ticas e especificações constantes da Porta
ria INMETRO/DIMEL n° 167, de 05 de de
zembro de 2000".

O Diretor do DENATRAN resolveu homologar
o equipamento denominado cronotacógrafo, marca
SEVA, acatando decisão do INMETRO, mesmo con
flitando com a Resolução nO 92199, do CONTRAN.
Achamos um loucura essa portaria.

Portanto, vamos pedir que a solicitação do De
putado seja transformada em requerimento de infor
mação.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação

a proposta de mudança do requerimento do Deputa
do Gonzaga Patriota para requerimento de informa
ção, solicitando esclarecimento sobre o porquê da as
sinatura. A resposta será enviada ao Ministro da Justi
ça, a todos os componentes do CONTRAN e ao Dire
tor do DENATRAN.

Em votação.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam
como se acham. (Pausa.)

Aprovado.
Estamos enviando para os Deputados todas

as proposições, em tramitação na Câmara, sobre o
Código de Trânsito. Eu e o Deputado Almir Sá tam
bém pertencemos à Comissão de Transportes e
todo dia vemos vários projetos serem aprovados
naquele órgão. Esta Comissão deve começar a
analisar as proposições e passar a dar conheci
mento à Comissão de Transportes sobre seus pare
ceres técnicos.

Portanto, estamos distribuindo a todos os co
legas cópias de todas as proposições em tramita
ção na Casa, com informações sobre a situação em
que se encontram na data de hoje.

Informamos ainda aos colegas que temos um
dossiê muito grande, cujos dados foram obtidos por
meio de requerimentos de informação, sobre tudo o
que vem acontecendo em relação a trânsito no
País. Inclusive a respeito do próprio DPVAT, que ar
recada mais de um bilhão por ano. Deve-se fazer
uma verdadeira aleluia com esse dinheiro.

Do valor total do Seguro Obrigatório pago pelo
contribuinte, apenas 20%, 25% ficam para o aci
dentado de trânsito; o restante é distribuído a vários
órgãos. Em São Paulo há uma briga muito grande,
no valor de 168 milhões, no fórum trabalhista. Há
praticamente sete, oito meses isso vem sendo arre
cadado só de Seguro Obrigatório, do qual, repito, só
de 20% a 25% ficam para o acidentado; o restante é
distribuído, sem retorno, principalmente para cam
panhas educativas de prevenção de acidentes.

Esse dossiê está em nosso gabinete. Também
temos muitas respostas aqui com a Sra. Edla. Todas
as informações estão à disposição dos Srs. Deputa
dos que fazem parte da nossa Comissão.

Agradecemos a presença aos Srs. Deputados,
especialmente ao Deputado Almir Sá.

Não havendo mais quem queira fazer uso da
palavra, declaramos encerrados os trabalhos.



Fevereiro de 2002 mARIO DA C\MARA.. DOS DEPUTADOS Sábado 23 02583

PARECER
*PROJETO DE LEI N° 510-A, DE 1995

(do Sr. José Fortunati)

Determina, como jornada normal de
trabalho, a carga horária de 6 (seis) ho
ras diárias para a categoria profissional
dos securitários; tendo parecer da Co
missão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público pela rejeição deste e do
de n° 4.966/01, apensado, contra os vo
tos dos Deputados Avenzoar Arruda 
Jair Meneguelli - Paulo Paim e Pedro
Celso (relator: Deputado Ricardo Rique).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art.
24,11)

* Projeto inicial publicado no DCN1 de 3-8-95

- Projeto apensado: PL n° 4.966/01 (OCO de
4-8-01)

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Sumário

- termo de recebimento de emendas - 1995

- termo de recebimento de emendas - 1999

- parecer do relator

- parecer da Comissão

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
Projeto de Lei N° 510/95

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 23-6-95, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 4 de julho de 1995,- Secre
tária Talita Veda de Almeida

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Comissão de Trabalho. de Administração e Serviço
Público. solicita .. por meio do Oficio Preso N° Oa8/01. a desapensação e reagrupamento
de projetos de lei apensados ao Projeto de Lei na 4653/94.

Defiro o recuendo da seguinte forma:
Desapensem-se do PL nO 4653/94 os PLs nas 2270/96. 2320/96. 2425/96.

4154/98. 1890/99. 856/95. 3101/97. 1089/95. 2026/96. 2746/97. 1473/99. 3111/00.
3851/97. 1415/99. 99195. 510/95. 545/95. 3333197. 3439/97. 3592197. 4344/01 e 4398/01 ;

apensem-se os PLs nas 2320/96. 2425l96. 4154/98 e 1890/99 ao PL na
2270/96;

apense-se O PL na 3101/97 ao PL na 856/95;
apense-se O PL n° 2026/96 ao PL nO 1089/95;
apensem-se os PLs nas 1473199 e 3111/00 ao PL na 2746197;
apensem-se os PLs nOs 1415/99 e 4398/01 ao PL na 3851/97;
distribuam-se os Pls nOs 99/95. 510/95. 545/95. 856/95, 1089/95.2746/97,

3333/97.3439/97.3592197.3851/97 e 4344/01 à CTASP .. CCJR(54}, nos termos do art.
24.11 do Regimento Intemo, em tramitação ordinária. Oficie-se à Comissao e. após.
publique-se.

Em 29/05/01

~~ÉCIONEVES
Presidente



I - Relatório

PROJETO DE LEI N° 4.653/94

"Art. 226 .

§ 2° As Normas desta seção são ex
tensivas aos empregados em empresas de
seguros privados e capitalização."
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS sim é o consumidor que, na realidade, arca com o
ônus da elevação do valor-hora dos salários.

Além disso, esse tipo de iniciativa não estimula
novas contratações, mas, sim, a informalidade do
mercado de trabalho.

A fim de evitar tais efeitos negativos, a redução
da jornada de trabalho deve e pode ser efetuada me
diante negociação coletiva pelos próprios interlocuto
res sociais (sindicato de empregados e empregado
res).

São os trabalhadores e empresários que podem
determinar a real necessidade de redução da jorna
da, e qual a melhor oportunidade para implementá-Ia,
pois conhecem as circunstâncias em que se desen
volve a relação empregatícia, bem como dispõem das
informações sobre a situação econômica da empre
sa. Talvez seja esse o motivo pelo qual uma grande
parte das empresas do ramo de seguros estejam
adotando a jornada reduzida, informação constante
da justificação do Projeto de Lei n° 4.966/01 , fato que
embasaria o posicionamento por nós adotado neste
parecer.

A postura paternalista do Estado, conferindo di
reitos aos trabalhadores, já demonstrou não ser a ati
tude adequada, pois desestimula a livre negociação
entre trabalhadores e empregadores, além de levar
para a informalidade muitas relações de trabalho, em
virtude do alto custo da contratação da mão-de-obra.

Diante do exposto, o nosso posicionamento é
pela rejeição do Projeto de Lei n° 510, de 1995, e do
Projeto de Lei n" 4.966, de 2001.

Sala da Comissão, em 7 de novembro de 2001.
- Deputado Ricardo Rique, Relator

(Apensados os Projetos de Lei nOs
99/95, 510;95, 545/95, 856/95 (3.101/97),
1.089/95 (2.026/96), 1.115/95 (2.985/97),
2.270/96 (2.320/96, 2.425/96). 2.334/96,
2.719/97 (3.129/97), 2.746/97, 3.244/97,
3.249/97, 3.333/97, 3.439/97, 3.592/97,
3.851/97,3.948/97 e 4.154/98)

Nos termos do art. 24, § 1°, combinado com o
art. 166, e do art. 119, caput, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a reabertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emen
das, a partir de 7-5-99, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas aos Projetos.

Sala da Comissão, em 14 de maio de 1999. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo Secretária

O projeto submetido à nossa análise estabelece
a jornada de trabalho para a categoria dos securitári
os em seis horas diárias.

Ao projeto principal foi apensado o PL n° 4.966,
de 2001, do Deputado José Carlos Coutinho, que in
sere um § 2° ao art. 226 da Consolidação das Leis do
Trabalho com o seguinte teor:

Não foram apresentadas emendas no
prazo regimental.

É o relatório.

" - Voto do Relator

Os autores justificam os seus projetos como for
ma especial de tutela para a categoria dos securitári
os, a fim de atender às peculiaridades do serviço,
uma vez que a categoria estaria submetida a um tra
balho mais desgastante ou penoso que o normal.
Ademais, seria uma forma de corrigir uma discrimina
ção cometida contra a categoria, já que suas atribui
ções assemelham-se as dos bancários.

Deve ser lembrado, no entanto, que a redução
de jornada de trabalho de uma categoria pode preju
dicar os demais trabalhadores. Explica-se: o aumento
do valor gasto com a folha de salários de uma empre
sa costuma ser repassado para os seus produtos, as-

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou o Projeto de Lei n° 510/95 e o Projeto de Lei
n° 4.966/01, apensado, contra os votos dos Deputa
dos Avenzoar Arruda, Jair Meneguelli, Paulo Paim e
Pedro Celso, nos termos do parecer do relator, Depu
tado Ricardo Rique.

Estiveram presentes os senhores Deputados:

Freire Júnior, Presidente; - Lino Rossi e Luiz
Antonio Fleury, Vice-Presidentes; - Antônio Carlos
Konder Reis, - Avenzoar Arruda,- Candinho Mattos,
Evandro Milhomen, - Fátima Pelaes, - Jair Bolsona
ro, - Jair Meneguelli, - José Múcio Monteiro,- Jovair
Arantes, - Luciano Castro, - Medeiros, - Paulo
Paim,- Pedro Celso, - Ricardo Rique, - Vivaldo Bar
bosa e Wilson Braga, - titulares; Arnaldo Faria de



I - Relatório

11 - Voto Do Relator

A matéria merece o nosso apoio. Como bem
pontuado pela CSSF, "em situação de enfermidade
de filho, sabe-se que é imprescindível a presença de
um dos pais junto à criança, pela situação de fragilida
de que nela se instala, além da necessidade da pre
sença constante de pessoa responsável no trato com
remédios, dentre outras atribuições."

Geralmente, são as mães que assumem exclu
sivamente essa responsabilidade, ficando impossíbi
litadas de trabalhar. As faltas daí decorrentes são
descontadas de seus salários (por inexistir previsão
legal que as justifiquem), o que repercute na proporci
onalidade das férias, além de gerar a instabilidade em
seu vínculo contratual, muitas vezes chegando mes
mo a motivar a rescisão de contrato.

Sabiamente, as proposições têm o mérito de
estabelecer normas tutelares à infância (em vez de
proteção especial e discricionária à mulher), no me
lhor conceito de paternidade responsável, sob a ótica
da mais moderna doutrina nacional e internacional.
Ao tempo em que se reafirma o conceito de que o
dever de assistir, criar e educar os filhos menores é

Trata-se de proposição que intenta considerar
justificadas (sem desconto, portanto, no salário do
empregado) as faltas ao trabalho em decorrência de
enfermidades de filho, biológico ou adotivo, de até cin
co anos de idade, pelo período de três dias úteis (em
caso genérico) ou pelo tempo que o laudo médico
atestar como necessário (em caso de doença infec
to-contagiosa).

Em apenso, encontra-se o PL n° 1.214/99, tam
bém dispondo sobre o assunto, porém assinalando,
em vez de cinco, o limite de até sete anos de idade do
filho enfermo e, na hipótese genérica de doença, o
prazo de cinco (em vez de três) dias úteis, prorrogável
por igual período. Nesta proposição ainda há o dife
renciai de o laudo médico também atestar a impossi
bilidade de exercício das atividades laborais simultâ
nea à assistência ao filho.

A Comissão de Seguridade Social e Família 
CSSF apreciando as proposições, aproveitou o méri
to de ambas, na forma do Substitutivo que restou
aprovado pelo referido Órgão técnico.

Esgotado o prazo regimental, não foram recebi
das emendas aos Projetos.

E o relatório.

*PROJETO DE LEI N° 220-B, DE 1999
(Do Sr. Pedro Valadares)

Acrescenta incisos ao art. 473 da
Consolidação das Leis do Trabalho, para
dispor sobre faltas justificadas em casos
de enfermidades de filho; tendo parece
res: da Comissão de Seguridade Social e
Família, pela aprovação deste e do de n°
1.214/99, apensado, com substitutivo (re
lator: DEP. DJALMA PAES); e da Comis
são de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, pela aprovação deste e do
de n° 1.214/99, apensado, com adoção do
substitutivo da Comissão de Seguridade
Social e Família (relator: DEP.
MEDEIROS).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; e de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54) - Art. 24,11)

* Projeto inicial publicado no OCO de 10-3-99
- Projeto apensado: PL 1.214/99 (OCO de

9-9-99)
- Parecer da Comissão de Seguridade Social e

Família publicado no OCO de 28-4-00

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Sumário

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 220-A/99

(Apensado: PL n° 1.214/99)

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 22-5-2000, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto e a seu apensado.
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Sá,- Coriolano Sales, - Damião Feliciano e Eduardo Sala da Comissão, 29 de maio de 2000. - Ana-
Campos, suplentes. mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária

Sala da Comissão, em 12 de dezembro de 2001.
- Deputado Freire JÚnior,Presidente.
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dos pais, se "ressalta a importância da mulher no
processo produtivo e no orçamento familiar, disputan
do espaço cada vez maior no mercado de trabalho",
tudo a "exigir uma legislação mais adequada e efeti
vamente condizente com a nova realidade" social.

Conquanto positivados tais princípios em nos
sa Lei Maior e no Estatuto da Criança e do Adoles
cente, conforme bem anotado pela CSSF, a legisla
ção trabalhista ainda se ressente de medidas como
as iniciativas sob exame.

Quanto aos prazos (idade do filho enfermo e
afastamento profissional dos pais), também estamos
com o Substitutivo da CSSF que acolheu os propos
tos pelo PL n° 1.214/99, "de sorte que fique possibili
tado o apoio ao filho de até 7 (sete) anos, idade limi
te da primeira infância, cuja importância se fará sen
tir ao longo do seu desenvolvimento; e que seja es
tendido o período de afastamento para 5 (cinco)
dias úteis, prevista a sua prorrogação, caso neces
sário."

Finalmente, entendemos que apenas a neces
sidade de assistência ao filho enfermo seja atestada
pelo médico, pois extrapola a competência desse
profissional atestar ou avaliar se há a impossibilida
de dessa assistência ser simultânea ao exercício
profissional. Aqui, portanto, melhor o texto proposto
pelo PL n° 220/99, conforme texto que restou apro
vado pela CSSF.

Apenas uma ressalva quanto ao referido Subs
titutivo:tecnicamente, não seria o caso de acrescen
tar as letras A e B ao atual Inciso VII ("VII-A e VII-B")
do art. 473 da CLT, mas de acrescentar novos inci
sos, conforme proposto pelo Projeto n° 220/99.
Aliás, posteriormente à apresentação do PL n°
220/99, a Lei n° 9.853/99 acrescentou novo disposi
tivo ao atual art. 473 que hoje vigora com oito inci
sos. Portanto, ao final desta tramitação legislativa,
em permanecendo esta situação, a lei que porventu
ra resultar destas proposições deverá acrescer, ao
referido art. 473 consolidado, os incisos IX e X, nos
exatos termos da orientação sobre as normas técni
cas legislativas, contidas na Lei Complementar n°
95/98. Nesta oportunidade, contudo, vale apenas o
registro, na certeza de que tais questões não passa
rão sem a devida atenção e análise da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação - CCJR, con
forme competência que lhe é cometida regimental
mente.

Assim, sob o ponto de vista da competência
temática desta Comissão técnica, somos pela apro-

vação de ambos os Projetos - PL n° 220/99 e PL n°
1.214/99 -, na forma meritoriamente apresentada no
Substitutivo aprovado pela CSSF.

Sala da Comissão, 4 de maio de 2001. - Deputa
do Medeiros, Relator.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho - de Administração e
Serviço Público - em reunião ordinária realizada hoje
- aprovou unanimemente o Projeto de Lei n°220-A/99
e o Projeto de Lei n° 1.214/99 - apensado - com ado
ção do substitutivo da Comissão de Seguridade Soci
al e Família - nos termos do parecer do relator - De
putado Medeiros.

Estiveram presentes os senhores Deputados:

Freire Júnior - Presidente - Lino Rossi e Luiz
Antonio Fleury - Vice-Presidentes - Antônio Carlos
konder Reis - Avenzoar Arruda - Candinho Mattos
- Evandro Milhomen - Fátima Pelaes - Jair Bolso
naro - Jair Meneguelli - José Múcio Monteiro - Jo
vair Arantes - Luciano Castro - Medeiros - Paulo
Paim - Pedro Celso - Ricardo Rique - Vivaldo Bar
bosa e Wilson Braga - titulares - Arnaldo Faria de
Sá - Coriolano Sales - Damião Feliciano e Eduardo
Campos - suplentes.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001.
Deputado Freire Júnior Presidente

*PROJETO DE LEI N° 749-A - DE 1999
(Do Sr. Dino Fernandes)

Dispõe sobre o acesso aos medica
mentos para os servidores Públicos;ten
do parecer da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público pela re
jeição deste e da emenda apresentada na
Comissão (relator: Dep. Nárcio Rodri
gues).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Seguridade
Social e Família; e de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54) - art. 24,11)

*Projeto inicial publicado no OCO de 22-6-99

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO 
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Sumário

- emenda apresentada na Comissão

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão
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PROJETO DE LEI N"
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!COMISSÃO DE Traoalha, da Administração e Serviço Público

IAUTOR: DEPUTADO Avenzoar AI' ruda

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

Emenda ao Projeto de Lei n.o 749/1999

I
PARTIDO

PT
UF IPB

pAGINA

o110 1

Acrescenta-se dois Parágrafos ao Artigo 2° do Projeto de Lei n° 749/99 com a
seguinte redação:

§ - 1° - o desconto em folha para efeito de cumprimento desta lei, não
poderá ultrapassar a 5% (cinco por cento), da remuneração mensal do
servidor.

§ - 2° - Para os efeitos desta Lei, estão incluídos entre os servidores
públicos aqueles já aposentados ou que vierem a se aposentar.

JUSTIFICATIVA.

É de conhecimento público que a saúde no Brasil é uma calamidade, os i
investimentos feitos até o momento não consegUiram detenninar uma
melhoria no padrão da saúde da população brasileira, especialmente aqueles
servidores cuja renda não dar se quer para satisfazer suas necessidades básicas
e de seus dependentes.

Ao limitarmos em 5% (cinco por cento), de sua remuneração, os gastos com
remédios o que se pretende é proteger a parte maior dessa remuneração com
gastos em alimentação, e outras necessidades do servidor público, que também
são, igualmente, importantes como a saúde.

Igualmente e talvez mais grave ainda é a situação dos aposentados, que ao
nosso ver seria uma injustiça muito grande não inclUÍ-los neste projeto.

I."
25 I 08 I 1999
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PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei n° 749/99 e a
emenda apresentada na Comissão, nos termos do
parecer do relator, Deputado Nárcio Rodrigues.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Freire Júnior, Presidente; Lino Rossi e Luiz Antonio
Fleury, Vice-Presidentes; Antônio Carlos Konder
Reis, Avenzoar Arruda, Candinho Mattos, Evandro
Milhomen, Fátima Pelaes, Jair Bolsonaro, Jair Mene
guelli, José Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Luciano
Castro, Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso, Ricardo
Rique, Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, titulares;
Arnaldo Faria de Sá, Coriolano Sales, Damião Felicia
no e Eduardo Campos, suplentes.

I - Relatório

É o relatório.
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE a proposição, que aqueles servidores que prestam
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO serviço em estabelecimentos de saúde em regime de

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS plantão tenham, durante sua jornada de trabalho,
PROJETO DE LEI N° 749/99 acesso a um número mínimo de medicamentos, os

quais serão destinados a atendê-los em casos de ur-
gência.

É de se ressaltar que a preocupação básica re
velada no projeto em epígrafe, qual seja a necessida
de de os estabelecimentos de saúde manterem, em
estoque, um mínimo de medicamentos para atendi
mento a urgências, é de suma importância.

Entretanto, não vemos sentido para restringir
essa preocupação apenas aos servidores públicos
que ali prestam serviços. Entendemos, desta forma,
que deve ser uma obrigação dos centros de saúde
manter medicamentos em estoque para o atendimen
to de todos os cidadãos que procuram atendimento
médico de emergência.

Quanto aos convênios que deverão ser firma
dos entre farmácias e órgãos públicos, também não
nos parece necessário um projeto de lei para sua re
gulamentação, visto que diversos órgãos e associa
ções de servidores já dispõem de convênios com re
des de drogarias para fornecimento de medicamen
tos com desconto em folha de pagamentos, nada im
pedindo que outros procedam de forma idêntica.

Assim, não havendo sentido, a nosso ver, para o
presente projeto, também não há que se falar nos dis
positivos propostos pela Emenda nO 01/99.

Isto posto, votamos pela REJEiÇÃO, no mérito,
do Projeto de Lei n° 749, de 1999, bem como da
emenda a ele apresentada.

Sala da Comissão, em 26 de abril de 2001. - De
putado Narcio Rodrigues, Relator

11 - Voto do Relator

O projeto sob análise visa a facilitar, de forma
geral, o acesso dos servidores públicos a medica
mentos. Mais especificamente, pretende o autor, com

Nos termos do art. 24, § 1° e do art. 119, caput,
I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o
Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação
na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 19-8-99, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, foi recebida 1 (uma)
emenda ao Projeto.

Sala da Comissão, em 26 de agosto de 1999.
Sueli de Souza, Secretária substituta

O Projeto de Lei n° 749, de 1999, visa a facilitar o
acesso dos servidores públicos a medicamentos.
Para tanto, torna obrigatório que os estabelecimentos
públicos de saúde que realizam atendimento em regi
me de plantão mantenham farmácia suprida com um
elenco mínimo de medicamentos, a ser definido pelo
Ministério da Saúde, para o atendimento de urgência
de seus próprios servidores.

Adicionalmente, dispõe sobre a obrigatoriedade
de todas as farmácias e drogarias comerciais aceita
rem convênios com órgãos públicos municipais, esta
duais e federais, para o fornecimento de medicamen
tos aos servidores públicos por meio de desconto nas
respectivas folhas de pagamento, que deverá ser efe
tuado, mensalmente, pelo órgão a que está vinculado
o servidor, mediante a apresentação de comprovan
tes de atendimento e das faturas correspondentes.

Aberto o prazo regimental para apresentação
de emendas ao projeto, foi recebida uma emenda, vi
sando a garantir que o desconto em folha de paga
mento relativo aos medicamentos fornecidos aos ser
vidores públicos não exceda a 5% de sua remunera
ção mensal, bem como garantir que também sejam
beneficiados pela lei os servidores já aposentados ou
que venham a se aposentar.

Cabe-nos agora, na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, analisar o mérito da
proposição de acordo com o que dispõe o art. 32, inci
so XIII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos.
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Sala da Comissão,em 12 de dezembro de força e de arma de fogo fora dos limites definidos nes-
2001.- Deputado Freire Júnior, Presidente. ses diplomas legais.

PROJETO DE LEI N° 861-A, DE 1999
(Do Sr. Marcos Rolim)

Dispõe sobre o crime de abuso de
autoridade pelo uso indevido de força ou
arma de fogo no exercício do poder de
polícia; tendo pareceres: da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacio
nal, pela rejeição, contra o voto do Depu
tado Virgílio Guimarães (relator: DEP.
WERNER WANDERER); e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela reje
ição, contra o voto do Deputado José Ro
berto Batochio (relator: DEP. NICIAS
RIBEIRO).

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; e de Constituição e
Justiça e de Redação)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Parecer da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional:

- parecer do relator
- parecer da Comissão

111- Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação:

- voto vencedor
- parecer da Comissão
- votos em separado
O Congresso Nacional decreta:

SEÇÃO I
Dos Limites Legais para o uso da Força e de

Arma de Fogo no Exercício do Poder de Polícia e
do seu Âmbito de Aplicação

Art. 1° O uso de força e de arma de fogo, no
exercício do poder de polícia, pelos órgãos de segu
rança pública, pelos órgãos de execução penal e pe
los órgãos responsáveis pela execução de medidas
sócioeducativas, aplicadas a crianças e adolescentes
praticantes de ato infracional, da União, Estados, Dis
trito Federal e Municípios, é feito nos limites definidos
pelos direitos e garantias fundamentais assegurados
pela Constituição Federal de 1988; pelos Tratados in
ternacionais' relativos a Direitos Humanos, Civis e
Políticos, de que o Brasil é signatário; e pelo disposto
nesta lei e em outras leis relativas à matéria, constitu
indo-se em crime de abuso de autoridade o uso de

SEÇÃO 11
Das Normas Gerais para o Exercício

do Poder de Polícia

SUBSEÇÃO I
Do Emprego da Força

Art. 2° O emprego da força, no exercício do po
der de polícia, só é admitido quando:

I - houver iminente risco á vida ou à integridade
física de terceiros, não havendo outro meio disponí
vel, no momento, para evitar a ameaça;

II - houver iminente risco à vida ou à integridade
física do próprio agente encarregado de fazer cumprir
a lei, não havendo outro meio disponível, no momen
to, para evitar a ameaça;

111 - houver o risco da prática de crime contra a
incolumidade pública, não havendo outro meio dispo
nível, no momento, para evitar a ameaça;

IV - houver o risco de prática de crime contra a
segurança dos meios de comunicação e transporte e
outros serviços públicos, não havendo outro meio dis
ponível, no momento, para evitar a ameaça;

V - houver o risco de prática de crime contra a
saúde pública, não havendo outro meio disponível, no
momento, para evitar a ameaça;

VI- houver resistência injustificada à prisão, em
flagrante ou não, não havendo outro meio disponível,
no momento, para realizar-se a detenção;

VII - houver a necessidade de reprimir grave
perturbação da ordem pública, que ponha em risco a
incolumidade física de terceiros ou o patrimônio públi
co ou privado, não havendo outro meio disponível, no
momento, para evitar a ameaça.

§ 1° O emprego da força deve cessar, imediata
mente, no momento em que cessar a ação agressora
ou de risco que determinou o seu emprego.

§ 2° No caso do emprego da força produzir feri
mentos em qualquer indivíduo, ao cessar a ação
agressora ou de risco, deverá ser providenciado, de
imediato, o seu atendimento médico.

§ 3° Em caso de morte, não se deslocará o corpo
da vítima antes da competente perícia técnica. O des
locamento de pessoa ferida para atendimento médico
deverá ser feito observando-se os cuidados necessá
rio para a preservação da cena da ocorrência.

SUBSEÇÃO 11
Do Emprego de Armas de Fogo

Art. 3° O emprego de arma de fogo, no exercício
do poder de polícia, só é admitido quando presentes
uma das duas condições abaixo:
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I - O agressor ou infrator, nas hipóteses previstas
no artigo anterior, estiver armado e, pelo uso imediato
do armamento em sua posse, colocar em risco a vida
ou a incolumidade física do agente ou de terceiros;

11 - na repressão aos delitos previstos no artigo
anterior, tiverem sido empregados, sem sucesso, os
meios alternativos previstos no art. 5° desta lei, desde
que a ação do agressor, estando ele desarmado, po
nha em risco a vida do agente ou de terceiros.

§ 1° No caso da hipótese prevista no inciso 11
deste artigo, o uso de arma de fogo deverá ser prece
dido de aviso claro sobre o uso deste recurso com
tempo suficiente para que tal aviso seja considerado
pelo agressor ou infrator.

§ 2° O previsto no parágrafo anterior é dispensa
do quando o procedimento represente um risco à vida
ou à incolumidade física do agente ou de terceiros.

§ 3° Toda vez que o agente do poder de polícia
fizer uso de arma de fogo, deverá, para fins de verifi
cação da legalidade de seu emprego, no prazo de 24
horas a contar do final da operação, apresentar rela
tório circunstanciado, no qual deverão constar, obri
gatoriamente:

I - local, data e hora em que se deu o uso da
arma de fogo;

II - identificação da arma disparada e número
de disparos realizados;

111 - descrição sumária da situação delituosa
que determinou o uso do armamento;

IV - descrição dos procedimentos adotados an
tes do emprego da arma de fogo; e

V - razão determinante do emprego da arma de
fogo.

§ 4° O uso das armas de fogo deve cessar, ime
diatamente, no momento em que cessar a ação
agressora ou de risco que determinou o seu emprego.

§ 5° No caso do uso de armas de fogo produzir
ferimentos em qualquer indivíduo, ao cessar a ação
agressora ou de risco, deverá ser providenciado, de
imediato, o seu atendimento médico.

§ 6° Em caso de morte, não se deslocará o corpo
da vítima antes da competente perícia técnica. O des
locamento de pessoa ferida para atendimento médico
deverá ser feito observando-se os cuidados necessá
rio para a preservação da cena da ocorrência.

SUBSEÇÃO 111
Dos Meios Alternativos ao
Uso das Armas de Fogo

Art. 4° Os órgãos da União, Estados e Municí
pios, responsáveis pelo exercício do poder de polí
cia, deverão ser equipados com equipamentos alter-

nativos ao uso de armas de fogo, para a repressão
dos delitos listados no artigo 3° desta lei.

Art. 5° Sem a restrição a outros equipamentos
alternativos, os órgãos responsáveis pelo exercício
do poder de polícia deverão obrigatoriamente ser
equipados com:

I - veículos blindados para controle de distúr
bios;

11 - caminhões com jatos d'água dirigíveis; e
111- armas incapacitantes não letais.

SUBSEÇÃO IV
Disposições Gerais

Art. 6° Além das normas previstas nos artigos 2°
a 5°, o emprego de força ou arma de fogo obedecerá,
ainda, as seguintes diretrizes:

I - uso moderado dos recursos, com proporcio
nalidade à gravidade da infração e do objetivo legíti
mo a ser alcançado;

11 - redução de danos e ferimentos, com vistas
ao respeito e preservação da vida humana; e

111- publicidade dos atos praticados, com notifi
cação imediata de familiares do indivíduo ferido ou
morto, por ação do agente do poder de polícia, em ra
zão do emprego de força ou de arma de fogo.

Art. 7° No exercício do poder de polícia, em rela
ção a reuniões ou manifestações pacíficas e legais, é
expressamente vedado o uso de força ou de armas
de fogo, devendo a ação dos agentes ser no sentido
de prover segurança para os participantes do evento.

Art. 8° O agente do poder de polícia, quando em
serviço, deverá portar identificação visível, não sendo
admitido o uso de máscaras ou capuzes que dificul
tem a sua identificação.

§ 1° No caso de emprego em unidade operacio
nal, que não permita a perfeita individualização do
agente, responderão pelo descumprimento das nor
mas relativas ao exercício do poder de polícia o co
mandante direto da unidade operacional; o seu supe
rior hierárquico, que autorizou o emprego da unidade
operacional; e o comandante ou diretor-geral do ór
gão responsável pela execução daquela ação de
exercício do poder de polícia.

§ 2° Excluem-se da obrigação de utilização de
identificação visível os agentes legalmente em exercí
cio do poder de polícia que estiverem em diligência de
caráter investigatório ou em operações de natureza
especial.

§ 3° E permitida a utilização de capuzes, másca
ras, pinturas e outros meios capazes de impedir a
identificação dos agentes do poder de polícia, em



SEÇÃO IV
Das Sanções

SEÇÃO 11/
Da proteção ao Agente no

Exercício do Poder de Polícia

Uso indevido de arma de fogo
Art. 15. Efetuar disparos com arma de fogo, no

exercício do poder de polícia, em desacordo com as
normas que disciplinam o seu emprego.

Pena: detenção, de seis meses a três anos.
§ 1° Se dos disparos efetuados resultar morte

ou invalidez permanente:
Pena: reclusão, de seis a trinta anos.
§ 2° Se dos disparas efetuados resultar ofensa à

integridade corporal ou à saúde, excluída a invalidez
permanente.

Pena: reclusão, de dois a oito anos.

SUBSEÇÃO I
Das Sanções pelo Descumprimento das Normas
Gerais para o uso de Força e de Arma de Fogo

no Exercício do Poder de Polícia
so Indevido da Força

Art. 14. Utilizar da força, no exercício do poder
de polícia, em desacordo com as normas que discipli
nam o seu emprego.

Pena: prestação de serviços á comunidade, nos
termos dos arts. 43,1, e 46, do Código Penal e limita
ção de fim de semana, nos termos dos arts. 43,111, e
48, do Código Penal.

§ 10 Se do uso da força resultar morte ou invali
dez permanente:

Pena: reclusão, de seis a trinta anos.
§ 2° Se do uso da força resultar ofensa à integri

dade corporal ou à saúde, excluída a invalidez perma
nente.

Pena: reclusão, de dois a oito anos.

Art. 13. Os agentes encarregados do exercício
do poder de polícia para o cumprimento de ações que
envolvam risco, direto e iminente, à sua vida ou inte
gridade física deverão estar dotados, no mínimo, dos
seguintes equipamentos de proteção individual:

I - colete à prova de balas;
1/ - escudo e
111 - capacete.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput,
responderão pelo ilícito praticado o agente e o autor
da ordem ilegal.
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operações especiais autorizadas legalmente, quando Art. 12. Não é passível de sanção administrativa
a autoridade responsável pela autorização para a re- ou penal o agente do poder de polícia que deixar de
alização da ação considerar que há riscos á vida ou à cumprir ordem de autoridade competente que for ma-
integridade física dos agentes, ou de seus familiares, nifestamente contrária às normas previstas nesta lei.
na hipótese de eles serem identificados.

§ 4° Na hipótese do parágrafo anterior, a autori
zação competente para a realização da operação es
pecial será precedida de autorização judicial, da qual
constará, especificamente, a permissão para uso de
capuzes, máscaras, pinturas e outros meios capazes
de impedir a identificação dos agentes.

§ 5° Para toda ação de exercício do poder de po
lícia que for realizada sem identificação do agente,
deverá haver um registro, de caráter sigiloso, na se
ção competente, do nome e lotação dos agentes em
pregados, aplicando-se, no que couber, o disposto no
parágrafo primeiro deste artigo, no caso de desvio de
finalidade ou abuso de poder.

Art. 90 A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios deverão estabelecer normas e regula
mentos que fixem diretivas, com base no disposto
nesta lei, para o uso de força ou de arma de fogo, es
pecificando, obrigatoriamente:

1- as hipóteses em que os agentes estão autori
zados ao porte de arma;

1/ - as formas de controle, armazenamento e
distribuição de armas de fogo e dos meios alternati
vos previstos no artigo 5° desta lei;

11/ - as restrições ao emprego de arma de fogo
em áreas onde sua utilização ponha em risco a vida
ou incolumidade física de terceiros; e

IV - os procedimentos e normas de segurança
no uso de arma de fogo e dos meios alternativos pre
vistos no artigo 5° desta lei.

Art. 10. Os superiores hierárquicos diretos dos
agentes do poder de polícia que não tenham tomado
as providências necessárias, dentro de sua esfera de
competência, para o cumprimento das normas previs
tas nesta lei, ou que forem coniventes com esse des
cumprimento, responderão administrativamente pelo
fato, sem prejuízo das demais sanções penais e cíve
is cabíveis.

Art. 11. A alegação de estrito cumprimento do
dever legal, coação irresistível ou obediência hierár
quica não exclui a ilicitude do ato praticado pelo agen
te do poder de polícia, quando a ordem recebida for
manifestamente contrária às normas previstas nesta
lei.
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Ausência de ação de comando ou conivência
com o exercício ilegal do poder de polícia

Art. 26. Deixar de tomar, dentro de sua esfera de
competência, as providências necessárias para o
exercício do poder de polícia dentro dos limites legais,
ou ser conivente com o exercício ilegal.

Pena: prestação de serviços à comunidade, nos
termos dos arts. 43,1, e 46, do Código Penal e limita-

Inexistência de registro de operação especial re
alizada sem identificação do agente

Art. 25. Deixar de realizar o registro identificador
dos agentes envolvidos em ação de exercício do po
der de polícia.

Pena: prestação de serviços à comunidade, nos
termos dos arts. 43,1, e 46, do Código Penal e limita
ção de fim de semana, nos termos dos arts. 43, 111, e
48, do Código Penal.

Uso ilegal de capuzes, máscaras, pinturas e ou
tros meios capazes de impedir a identificação

Art. 23. Usar capuzes, máscaras, pinturas e ou
tros meios capazes de impedir a identificação em de
sacordo com as normas legais.

Pena: prestação de serviços à comunidade, nos
termos dos arts. 43, I, e 46, do Código Penal e limita
ção de fim de semana, nos termos dos arts. 43, 111, e
48, do Código Penal.

Autorização para uso ilegal de capuzes, másca
ras, pinturas e outros meios capazes de impedir
a identificação

Art. 24. Dar autorização para uso de capuzes,
máscaras, pinturas e outros meios capazes de impe
dir a identificação, em desacordo com as normas le
gais que disciplinam a matéria.

Pena: prestação de serviços à comunidade, nos
termos dos arts. 43, I, e 46, do Código Penal e limita
ção de fim de semana, nos termos dos arts. 43, 111, e
48, do Código Penal.

Parágrafo único. Se o concedente da autoriza
ção for o comandante ou o diretor-geral do órgão res
ponsável pelo exercício do poder de polícia, a pena
de prestação de serviços à comunidade, nos termos
dos arts. 43,1, e46, do Código Penal e limitação de fim
de semana, nos termos dos arts. 43, 111, e 48, do Códi
go Penal é acrescida da exoneração da função.

Ausência de relatório circunstanciado do uso de Ausência de identificação
arma de fogo Art. 22. Deixar o agente do poder de polícia de

Art. 16. Deixar de elaborar relatório circunstanci- usar identificação visível, quando em serviço.
ado sobre uso de arma de fogo ou elaborá-lo fora do Pena: prestação de serviços à comunidade, nos
prazo ou em desacordo com a forma legal. termos dos arts. 43, I, e 46, do Código Penal.

Pena: prestação de serviços à comunidade, nos
termos dos arts. 43,1, e 46, do Código Penal.

Não interrupção do uso da força ou de arma
fogo

Art. 17. Não interromper o uso da força ou de
arma de fogo cessada a ação agressora ou de risco
que determinou o seu emprego.

Pena: prestação de serviços à comunidade, nos
termos dos arts. 43,1, e 46, do Código Penal e limita
ção de fim de semana, nos termos dos arts. 43,111, e
48, do Código Penal.

Ausência de Atendimento Médico
Art. 18. Deixar de providenciar atendimento mé

dico a pessoa ferida em razão de uso de armas pelo
agente do poder de polícia.

Pena: prestação de serviços à comunidade, nos
termos dos arts. 43,1, e 46, do Código Penal e limita
ção de fim de semana, nos termos dos arts. 43,111, e
48, do Código Penal.

Remoção ilegal de cadáver e desconstituiçãO da
cena da ocorrência

Art. 19. Remover cadáver antes da prestação do
competente serviço da perícia técnica ou desconstitu
ir a cena da ocorrência.

Pena: detenção de 6 meses a três anos.

Uso imoderado da força ou de arma de fogo
Art. 20. Usar imoderadamente de força ou de

arma de fogo no exercício do poder de polícia, quan
do isso não constituir infração mais grave.

Pena: prestação de serviços à comunidade, nos
termos dos arts. 43,1, e 46, do Código Penal e limita
ção de fim de semana, nos termos dos arts. 43,111, e
48, do Código Penal.

Uso de forca ou de armas de fogo contra mani
festações pacíficas e legais

Art. 21. Usar de força ou de armas de fogo con
tra manifestações pacíficas e legais.

Pena: detenção, de seis meses a três anos.
§ 1° Se do uso da força ou da arma de fogo re

sultar morte ou invalidez permanente:
Pena: reclusão, de seis a trinta anos.
§ 2° Se do uso da força ou da arma de fogo re

sultar ofensa à integridade corporal ou à saúde, ex
cluída a invalidez permanente.

Pena: reclusão, de dois a oito anos.
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ção de fim de semana, nos termos dos arts. 43, 111, e
48, do Código Penal.

SUBSEÇÃO 11
Das Sanções pelo Descumprimento das Normas

de Proteção ao Agente no Exercício
do Poder de Polícia

Empregar agente no exercício do poder de polí
cia sem equipamento de proteção individual

Art. 27. Empregar agente do poder de polícia, no
cumprimento de ações que envolvam risco, direto e
iminente, à sua vida ou integridade física, sem equi
pamento de proteção individual, quando o não forne
cimento de equipamento decorrer de decisão que es
teja dentro de sua esfera de competência.

Pena: prestação de serviços á comunidade, nos
termos dos arts. 43, I, e 46, do Código Penal ou limita
ção de fim de semana, nos termos dos arts. 43,111, e
48, do Código Penal.

SUBSEÇÃO 111
Disposições Gerais

Art. 28. A aplicação das sanções previstas nesta
Seção, a serem aplicadas em sede de ação penal,
não elidem a aplicação de outras sanções penais e cí
veis, cabíveis, aos agentes ou autoridades responsá
veis pelo uso indevido de força ou de armas de fogo,
no exercício do poder de polícia, quando o ilícito prati
cado produzir conseqüências que se enquadrem em
outro tipo penal ou gerem responsabilidades civis.

Art. 29. A ação penal obedecerá o rito previsto
nos arts. 12 a 28, da Lei n04.898, de 9 de dezembro
de 1965. utilizando-se, subsidiariamente, o Código
Penal para a determinação do tipo penal e da pena a
ser aplicada.

Art. 30. A ação cível obedecerá as normas conti
das no Código de Processo Civil.

Art. 31. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, nos termos do art. 37, § 6°, da Consti
tuição Federal, responderão por perdas e danos, ma
teriais e morais, e lucros cessantes, no caso de mor
te, lesão corporal, física ou psicológica, ou danos ao
patrimônio, sofridos por pessoas físicas ou jurídicas,
estas últimas na hipótese de danos materiais, em ra
zão do exercício ilegal do poder de polícia, com direito
de regresso contra o agente ou autoridade responsá
vel pela prática do ato ilegal.

Art. 32. A União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios responderão por perdas e danos, materia
is e morais, no caso de morte, lesão corporal, física
ou psicológica, de agente do poder de polícia empre
gado no cumprimento de ações que envolvam risco,

direto e iminente, à sua vida ou integridade física,
sem equipamento de proteção individual, com direito
de regresso contra o agente ou autoridade responsá
vel pelo emprego, quando o não fornecimento de
equipamento decorreu de decisão tomada dentro de
sua esfera de competência.

Art. 33. A distinção da aplicação da pena admi
nistrativa de suspensão ou de prisão administrativa,
nas hipóteses em que ela está prevista, dar-se-á em
razão do regime, civil ou militar, do agente.

Art. 34. A gradação na aplicação das penas ad
ministrativas, dentro da escala prevista para cada de
lito, levará em conta:

I - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social e a personalidade do agente;

11 - as conseqüências advindas da prática do
ato ilícito;

111 - o comportamento da vítima; e

IV - as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Art. 35. A gradação na aplicação das sanções
penais obedecerão as normas previstas no Código
Penal.

SEÇÃO V
Disposições finais

Art. 36. Os Poderes Executivos Federal, Estadu
al, do Distrito Federal e Municipal, dentro de suas res
pectivas esferas de competência, regulamentarão o
disposto nesta lei.

Art. 37. Esta lei entra em vigor dezoito meses
após a data de sua publicação.

Justificação

Em 5 de fevereiro de 1980, a Assembléia Geral
das Nações Unidas, em sua o,a sessão, aprovou a Re
solução n° 169, que instituiu um Código de Conduta
para Funcionários Encarregados de Fazer Cumprir a
Lei, decidindo por transmiti-lo aos governos com a re
comendação de que considerassem a possibilidade
de utilizá-lo como paradigma de uma legislação naci
onal que estabeleça um conjunto de princípios norte
adores dos funcionários encarregados de fazer cum
prir a lei.

No ordenamento jurídico nacional, encontra
mos, desde de 1965, uma lei que buscou estabelecer
normas disciplinadoras do exercício de autoridade:
Lei n° 4.898, de 9 de dezembro de 1965, que "regula o
direito de Representação e o Processo de Responsa
bilidade Administrativa Civil e Penal, nos caso de abu
so de autoridade".
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Essa lei fixou normas que limitavam o exercício
da autoridade estatal dentro de parâmetros que res
peitassem, principalmente, os direitos humanos. A
amplitude do universo de aplicação da Lei está defini
da em seu art. 5°, que dispõe considerar-se autorida
de, para fins de aplicação da lei, "quem exerce cargo,
emprego e função pública, de natureza civil, ou mili
tar, ainda que transitoriamente e sem remuneração".

A expectativa depositada nessa lei desvane
ceu-se ao impacto dos fatos sociais e políticos que se
seguiram à sua promulgação.

A perda decorrente desse período de triste lem
brança, no entanto, não se limitou à frustração de se
ter, na Lei n° 4.898/65, mais um diploma legal que não
obteve, na prática, a aplicação desejada.

A herança de uma cultura de violência, em es
pecial no exercício do poder de polícia, tão cultivada e
desenvolvida àquela época de repressão, permeia
até hoje o Estado brasileiro.

E mais, não se limita aos órgãos de segurança
pública - federal, estadual e municipal -, estenden
do-se aos agentes públicos responsáveis pela execu
ção penal e pela aplicação das medidas sócio-educa
tivas às crianças e adolescentes infratores.

Além disso, somos testemunhas da exacerba
ção do uso, pelo Estado, da força contra os cidadãos
e do emprego de arma de fogo sem critérios e, muitas
vezes, motivado por questões alheias ao fato em
questão.

Assim, infelizmente, as restrições impostas pela
Lei sobre abuso de autoridade não estão mais ade
quadas às graves violações dos direitos e garantias
individuais que presenciamos na atuação dos agen
tes encarregados dê fazer cumprir a lei.

A ausência de uma definição, com maior deta
lhamento, dos crimes de abuso de autoridade abre a
possibilidade de dissimular-se, em defesas mais das
vezes corporativas, desmandos e violações eviden
tes, sob o manto de ações operacionais perfeitamen
te adequadas à suposta gravidade e risco do conflito
que se pretendia resolver.

Nossa proposição traz à consideração desta
Casa conceitos relativos ao emprego da força e de ar
mas de fogo em face de atos agressivos, estabele
cendo procedimentos a serem adotados pela autori
dade pública, antes dela fazer uso desses recursos
extremos.

Ao definirmos os procedimentos tivemos o cui
dado de manter como ponto de orientação, ao lado do
respeito que se deve ter aos direitos e garantias indi
viduais, a proteção e a garantia da incolumidade físi
ca e da vida do agente do poder de polícia e de tercei-

ros, tentando encontrar um ponto de equilíbrio que re
sulte em benefícios para o principal destinatário das
ações de poder de polícia do Estado: o cidadão.

Ao destacarmos esse aspecto, esperamos dei
xar claro que não temos, sobre o tema, qualquer posi
ção maniqueísta nem o tratamos a partir de simplifi
cações que, infelizmente, costumam acompanhar os
contenciosos político-ideológicos em torno das ques
tões atinentes à segurança pública.

A inspiração dos dispositivos foi buscada nos fa
tos do dia-a-dia e na nossa experiência pessoal, o
que inclui uma militância ativa em favor dos direitos
humanos e uma interlocução constante e bastante
produtiva com os órgãos responsáveis pelo exercício
do poder de polícia.

Apresentamos idéias que sabemos podem ser
aperfeiçoadas, mas que guardam um mérito, em nos
so modesto entendimento: o de trazer temas relevan
tes para o debate na Câmara dos Deputados sobre
matéria que assola a consciência de todos os Parla
mentares sensíveis às necessidades da população
brasileira: a defesa contra a violência privada e esta
tal.

Assim, podemos destacar entre as idéias a que
nos referimos anteriormente, além das já citadas nor
mas e procedimentos para o emprego da força e de
armas de fogo:

- a definição de meios alternativos ao
uso de armas de fogo;

- a obrigatoriedade de identificação
dos agentes em exercício do poder de polí
cia;

- o estabelecimento de restrições ao
uso de máscaras, capuzes, pinturas e ou
tros meios capazes de impedir a identifica
ção dos agentes;

- a responsabilização dos superiores
hierárquicos diretos dos agentes do poder
de polícia que procederem em desacordo
com as normas fixadas na lei, na proporção
de suas responsabilidades pela prática do
ilícito;

- o impedimento de alegação de estri
to cumprimento do dever legal, coação irre
sistível ou obediência hierárquica, como ex
cludente de ilicitude, para a prática de atos
que se constituam em manifesto abuso de
poder.

Enumeramos, ainda, proteções para o agente
do poder de polícia, que julgamos minimamente ne
cessárias para assegurar condições operacionais
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que propiciem o cumprimento das normas relativas
ao uso da força e de arma de fogo.

Por fim, em harmonia com o disposto na lei nO
4.898/65, e com o intuito de aperfeiçoar a aplicação
daquele diploma legal, tipificarnos os ilícitos e fixamos
as sanções a eles associadas, para as hipóteses de
descumprimento das normas estabelecidas na lei.

Ainda em relação aos ilícitos penais, seguindo a
linha adotada nas reformas da legislação penal, pro
postas pela comissão de revisão da legislação penal,
que tem contribuído para o aprimoramento de nossa
legislação com projetos de lei apresentados, nesta
Casa, pelo Poder Executivo, apontamos o uso subsi
diário do Código Penal e do Processo Penal para o
enquadramento e julgamento, quando for o caso, de
outros ilícitos penais decorrentes do abuso de autori
dade.

Acreditamos, com sinceridade, que este projeto
de lei, desde que apreciado sem vieses corporativos
ou de confrontações, pode servir de marco para uma
ampla discussão, a partir da qual se produza uma
norma legal que permita serem coibidos os atuais
abusos de autoridade, no exercício do poder de polí
cia.

Certo de que os ilustres Pares compreenderão a
importância desta proposição, esperamos contar com
o apoio necessário para a sua transformação em di
ploma legal.

Sala das Sessões em 6 de maio de 1999.- De
putado Marcos Rolim

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeD/"

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 37 - A administração pública direta, indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin-

cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu
blicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

.. Artigo, caput com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 19, de 4-6-1998.

§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa.

DECRETO-lEI W 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL

PARTE GERAL

TíTULO V
Das Penas

CAPíTULO I
Das espécies de Pena

SEÇÃO 11
Das Penas Restritivas de Direitos

- Penas restritivas de direitos

Art. 43 - As penas restritivas de direitos são:

"Artigo, caput com redação dada pela Lei n°
7.209, de 11 de julho de 1984.

I - prestação pecuniária;

"Inciso I com redação dada pela Lei n° 9. 714, de
25-11-1998.

111- (Vetado).

- Prestação de serviços à comunidade ou a en
tidades públicas

Art. 46 - A prestação de serviços à comunidade
ou a entidades públicas é aplicável às condenações
superiores a 6 (seis) meses de privação da liberdade.

"Artigo, "caput" com redação dada pela Lei n°
9.714, de 25-11-1998.

§ 1° A prestação de serviços à comunidade ou a
entidades públicas consiste na atribuição de tarefas
gratuitas ao condenado.

*§ acrescido pela Lei n09.714, de 25-11-1998.
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§ 2° A prestação de serviço à comunidade
dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, esco
las. orfanatos e outros estabelecimentos congêneres,
em programas comunitários ou estatais.

*§ :zo acrescido pela Lei n° 9.714, de
25-11-1998.

§ 3° As tarefas a que se refere o § 1° serão atri
buídas conforme as aptidões do condenado, devendo
ser cumpridas à razão de 1 (uma) hora de tarefa por
dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar
a jornada normal de trabalho.

*§ 3° acrescido pela Lei n° 9.714, de
25-11-1998.

§ 4° Se a pena substituída for superior a 1 (um)
ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substi
tutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à me
tade da pena privativa de liberdade fixada.

*§ 4° acrescido pela Lei n° 9.714, de
25-11-1998.

- Limitação de fim de semana

Art. 48 - A limitação de fim de semana consiste
na obrigação de permanecer, aos sábados e domin
gos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado
ou outro estabelecimento adequado.

*Artigo com redação determinada pela Lei n°
7.209, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Durante a permanência pode
rão ser ministrados ao condenado cursos e palestras
ou atribuídas atividades educativas.

*Parágrafo com redação determinada pela Lei
n° 7.209, de 11 de julho de 1984.

LEI N° 4.898, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965

Regula o Direito de Representação e
o Processo de Responsabilidade Admi
nistrativa Civil e Penal, nos Casos de
Abuso de Autoridade.

Art. 12 - A ação penal será iniciada, indepen
dentemente de inquérito policial ou justificação, por
denúncia do Ministério Público, instruída com a repre
sentação da vítima do abuso.

Art. 13 - Apresentada ao Ministério Público a re
presentação da vitima, aquele, no prazo de 48 (qua
renta e oito) horas, denunciará o réu, desde que o fato
narrado constitua abuso de autoridade, e requererá
ao juiz a sua citação, e, bem assim, a designação de
audiência de instrução e julgamento.

§ 1° A denúncia do Ministério Público será apre
sentada em duas vias.

Art. 14 - Se o ato ou fato constitutivo do abuso
de autoridade houver deixado vestígios o ofendido ou
o acusado poderá:

a) promover a comprovação da existência de
tais vestígios, por meio de duas testemunhas qualifi
cadas;

b) requerer ao juiz, até 72 (setenta e duas) ho
ras antes da audiência de instrução e julgamento, a
designação de um perito para fazer as verificações
necessárias.

§ 1° O perito ou as testemunhas farão o seu re
latório e prestarão seus depoimentos verbalmente, ou
o apresentarão por escrito, querendo, na audiência
de instrução e julgamento.

§ 2° O caso previsto na letra a deste artigo a re
presentação poderá conter a indicação de mais duas
testemunhas.

Art. 15 - Se o órgão do Ministério Público, ao in
vés de apresentar a denúncia, requerer o arquiva
mento da representação, o juiz, no caso de conside
rar improcedentes as razões invocadas, fará remessa
da representação ao procurador-geral e este oferece
rá a denúncia, ou designará outro órgão do Ministério
Público para oferecê-Ia ou insistirá no arquivamento,
ao qual só então deverá o juiz atender.

Art. 16 - Se o órgão do Ministério Público não
oferecer a denúncia no prazo fixado nesta Lei, será
admitida ação privada. O órgão do Ministério Público
poderá porém aditar a queixa, repudiá-Ia e oferecer
denúncia substitutiva e intervir em todos os termos do
processo, interpor recursos e, a todo tempo, no caso
de negligência do querelante, retomar a ação como
parte principal.

Art. 17 - Recebidos os autos, o juiz, dentro do
prazo de 48 (quarenta e oito) horas. proferirá despa
cho, recebendo ou rejeitando a denúncia.

§ 1° No despacho em que receber a denúncia, o
juiz designará, desde logo, dia e hora para a audiên
cia de instrução e julgamento, que deverá ser realiza
da, improrrogavelmente, dentro de 5 (cinco) dias.

§ 2° A citação do réu para se ver processar, até
julgamento final e para comparecer à audiência de
instrução e julgamento, será feita por mandado sucin
to que será acompanhado da segunda via da repre
sentação e da denúncia.

Art. 18 - As testemunhas de acusação e defesa
poderão ser apresentadas em juízo, independente
mente de intimação.



Artigo 1°

Artigo 5°

Artigo 3°

Artigo 2°

Adotado pela Assembléia Geral das
Nações Unidas no dia 17 de Dezembro de
1979, através da Resolução n° 34/169.

Artigo 4°

Os assuntos de natureza confidencial em poder
dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei
devem ser mantidos confidenciais, a não ser que o
cumprimento do dever ou necessidade de justiça es
tritamente exijam outro comportamento.

No cumprimento do dever, os funcionários res
ponsáveis pela aplicação da lei devem respeitar e
proteger a dignidade humana, manter e apoiar os di
reitos humanos de todas as pessoas.

Os funcionários responsáveis pela aplicação da
lei só podem empregar a força quando estritamente
necessária e na medida exigida para o cumprimento
do se u dever.

CÓDIGO DE CONDUTA PARA OS FUNCIONÁRIOS
RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DA LEI

Nenhum funcionário responsável pela aplicação
da lei pode infligir, instigar ou tolerar qualquer ato de
tortura ou qualquer outro tratamento ou pena cruel,
desumano ou degradante, nem nenhum destes funci
onários pode invocar ordens superiores ou circuns
tâncias excepcionais, tais como o estado de guerra ou
uma ameaça de guerra, ameaça à segurança nacio
nal, instabilidade política interna ou qualquer outra
emergência pública, como justificativa para torturas

Os funcionários responsáveis pela aplicação da
lei devem sempre cumprir o dever que a lei lhes im
põe, servindo a comunidade e protegendo todas as
pessoas contra atos ilegais, em conformidade com o
elevado grau de responsabilidade que a sua profissão
requer.
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Parágrafo único. Não serão deferidos pedidos compatíveis com o sistema de instrução e julgamento
de precatória para a audiência ou a intimação de tes- regulado por esta lei.
temunhas ou, salvo o caso previsto no art. 14, b, re- Parágrafo único. Das decisões, despachos e
querimentos para a realização de diligências, perícias sentenças, caberão os recursos e apelações previs-
ou exames, a não ser que o juiz, em despacho motiva- tas no Código de Processo Penal.
do, considere indispensáveis tais providências.

Art. 19 - À hora marcada, o juiz mandará que o
porteiro dos auditórios ou o oficial de justiça declare
aberta a audiência, apregoando em seguida o réu, as
testemunhas, o perito, o representante do Ministério
Público ou o advogado que tenha subscrito a queixa e
o advogado ou defensor do réu.

Parágrafo único. A audiência somente deixará
de realizar-se se ausente o juiz.

Art. 20 - Se até meia hora depois da hora mar
cada o juiz não houver comparecido, os presentes po
derão retirar-se devendo o ocorrido constar do livro
de termos de audiência.

Art. 21 - A audiência de instrução e julgamento
será pública, se contrariamente não dispuser o juiz, e
realizar-se-á em dia útil, entre 10 (dez) e 18 (dezoito)
horas, na sede do juízo ou, excepcionalmente, no lo
cai que o juiz designar.

Art. 22 - Aberta a audiência o juiz fará a qualifi
cação e o interrogatório do réu, se estiver presente.

Parágrafo único. Não comparecendo o réu nem
seu advogado, o juiz nomeará imediatamente defen
sor para funcionar na audiência e nos ulteriores ter
mos do processo.

Art. 23 - Depois de ouvidas as testemunhas e o
perito, o juiz dará a palavra, sucessivamente, ao Mi
nistério Público ou ao advogado que houver subscrito
a queixa e ao advogado ou defensor do réu, pelo pra
zo de 15 (quinze) minutos para cada um, prorrogável
por mais 10 (dez), a critério do juiz.

Art. 24 - Encerrado o debate, o juiz proferirá
imediatamente a sentença.

Art. 25 - Do ocorrido na audiência o escrivão la
vrará no livro próprio, ditado pelo juiz, termo que con
terá, em resumo, os depoimentos e as alegações da
acusação e da defesa, os requerimentos e, por exten
so, os despachos e a sentença.

Art. 26 - Subscreverão o termo o juiz, o repre
sentante do Ministério Público ou o advogado que
houver subscrito a queixa, o advogado ou defensor do
réu e o escrivão.

Art. 27 - Nas comarcas onde os meios de trans
porte forem difíceis e não permitirem a observância
dos prazos fixados nesta lei, o juiz poderá aumen
tá-los, sempre motivadamente, até o dobro.

Art. 28 - Nos casos omissos, serão aplicáveis
as normas do Código de Processo Penal, sempre que



I - Relatório

Brasília, 6 de dezembro de 1999

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Marcos Rolim
Anexo" I - gabinete n° 277
Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Deputado,
Comunico o deferimento do Requerimento, da

tado de 24 de novembro passado, em que Vossa
Excelência solicita a desapensação do PL n°
2.787/97, que estabelece que o porte de armas de
fogo legal será exclusivo para militares", do PL n°
861/99, que "dispõe sobre o crime de abuso de autori
dade pelo uso indevido de força ou arma de fogo no
exercício do poder de polícia".

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência
protestos de apreço e consideração.

Michel Temer, Presidente.
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ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos agente que não cumprirordem de autoridade compe-
ou degradantes. tente manifestamente contrária a lei.
........................................ Traz os equipamentos mínimos que o agente
................................. deverá ter para o exercício da ação e proteção indivi-
SGM/P n° 1.317/99 dual.

Tipifica as ações que violarem o previsto na lei
destacando:

a) uso indevido de força;
b) uso indevido de arma de fogo;

c) ausência de relatório circunstanciado do uso
de arma de fogo;

d) não interrupção do uso da força ou de arma
de fogo;

e) ausência de atendimento médico;

1) remoção ilegal de cadáver e desconstituição
da cena de ocorrência;

g) uso imoderada da força ou de arma de fogo;

h) uso da força ou de armas de fogo contra ma
nifestações pacificas e legais;

i) ausência de identificação;
j) uso ilegal de capuzes, máscaras, pinturas e

outros meios capazes de impedir a identificação e a
autorização ilegal para usar;

L) inexistência de registro de operação especial
realizada sem identificação do agente;

m) ausência de ação de comando ou conivência
com o exercício ilegal do poder de policia; e

n) empregar agente no exercício do poder de
policia sem equipamento de proteção individual.

Estabelece, nas suas disposições finais, que as
sanções previstas não ilidem as aplicações de outras
sanções penais e cíveis, cabíveis.

Atribui ao Estado a responsabilidade de perdas
e danos quando houver exercício ilegal do poder de
polícia ou quando o agente não receber os equipa
mentos necessários ao exercício da função.

Na aplicação da pena administrativa, estabele
ce que será de acordo com o regime do agente.

Em sua justificativa o autor assevera que em 5
de fevereiro de 1980, a Assembléia Geral das Nações
Unidas, em sua 34a sessão, aprovou a Resolução n°
169, que institui um Código de Conduta para Funcio
nários Encarregados de Fazer Cumprir a Lei, decidin
do por transmití-Io aos governos com a recomenda
ção de que considerassem a possibilidade de utili
zá-lo como paradigma de uma lei nacional.

Especifica que temos, no ordenamento jurídico
nacional, desde 1965, uma lei que buscou estabele
cer normas disciplinadoras do exercício da autorida
de: Lei n° 4.898/65, que "regula o direito de Represen-

o projeto dispõe sobre o crime de abuso de au
toridade pelo uso indevido de força ou de arma de
fogo, praticado no exercício do poder de policia.

Estabelece os limites legais em que o agente
público poderá utilizar a força ou a arma de fogo.

Enumera as condições de emprego da arma de
fogo e, também, o momento em que ela deve cessar
de ser usada, e, havendo morte, o corpo não poderá
ser removido, sendo obrigatório, no prazo de 24 ho
ras, a apresentação de um relatório circunstanciado.

Discrimina os meios alternativos ao uso de ar
mas de fogo, com o intuito de equipar os agentes com
as condições de exercer o emprego necessário, e
permitir que o violador da lei tenha uma alternativa
não letal para impedir a sua ação.

Nas disposições finais, estabelece que deve ha
ver a publicidade dos atos da ação policial, e, em toda
ação, o agente deve portar a identificação e não utili
zarcapuz.

Cita que a alegação de estrito cumprimento do
dever legal não exclui a ilicitude, bem como a coação
irresistível ou obediência hierárquica, quando a or
dem for manifestamente contrária as normas previs
tas na lei, e exclui de sanção administrativa e penal, o
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tação e o Processo de Responsabilidade Administra
tiva Civil e Penal, nos casos de Abuso de Autoridade".

Ressalta, porém, que apesar da lei, com o ad
vento dos fatos políticos e sociais que se seguiram a
sua entrada em vigor, e com a herança cultural de vio
lência, em especial no exercício do poder de polícia,
ela é mais um dispositivo legal que não teve, na práti
ca, a aplicação desejada.

Assevera, ainda, que tem sido testemunha da
exacerbação do uso, pelo Estado, da força contra ci
dadãos, e do emprego de arma de fogo sem critérios
e, muitas vezes, motivado por questões alheias ao
fato em questão.

Por último, aduz que a ausência de uma defini
ção, com maior detalhamento dos crimes de abuso de
autoridade, abre a possibilidade de dissimular-se, em
defesas mais das vezes corporativas, desmandos e
violações evidentes, sob o manto de ações operacio
nais perfeitamente adequadas à suposta gravidade e
risco do conflito que se pretendia resolver.

É o relatório.

11- Voto

Cabe a Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional a análise do mérito da matéria.

Nos últimos tempos, temos assistido a crescen
te onda de violência tanto na área rural como na área
urbana, e aqui, neste Parlamento, vários Deputados
têm manifestado uma preocupação muito grande com
essa situação e já foram apresentados vários Proje
tos de Leis, Propostas de Emenda a Constituição,
Indicações e inúmeros pronunciamentos, realizando
o verdadeiro papel do Congresso, como representan
te legitimo do povo, procurando encontrar soluções
para essa que, hoje, é a primeira preocupação do
povo, mais ainda do que o desemprego.

Enaltecemos a iniciativa do ilustre Parlamentar
em apresentar um projeto com inúmeras situações do
exercício do poder de polícia, tanto no uso da força

Física, como no uso de armas de fogo, e. dife
rentemente de muitos projetos que temos visto, ele
apresenta situações de proteção ao agente público e
á responsabilidade do Estado. Porém, mesmo reco
nhecendo a inteligência do projeto, a profundidade do
estudo, e a capacidade intelectual do autor, vemo-nos
obrigados, face as restrições de dispositivos constitu
cionais e pela existência de instrumentos legais que
já regulam a matéria, a não acolhermos a proposta.

O projeto desce a detalhes da atuação policial,
que vão além de uma regulamentação, transforman
do-se num manual de procedimentos que se torna im
possível de haver uma regulamentação específica

das situações, uma vez que o universo de ocorrências
em que se faz necessário o emprego de força ou
arma de fogo é imprevisível e infundável.

Esclarecemos ao nobre Parlamentar, que o art.
22, inciso XXI, da Constituição Federal, regula a com
petência da Umão na capacidade legislativa sobre as
polícias militares e corpos de bombeiros militares,
que é a de editar normas gerais de organização, con
vocação, mobilização, garantias e material bélico; e
na policia civil, art. 24, inciso XXVI, a competência da
União também é de normas gerais.

Dessa forma, as normas contidas no presente
projeto de lei, são mais do que específicas de conduta
policial, descendo a detalhes, inclusive a elementos
do relatório policial, que hoje são tratados segundo o
regulamento interno de cada instituição, não são nem
leis e nem decretos, muitas vezes instituídos por por
taria do Comandante ou Diretor.

Quanto a inaplicabilidade da Lei de Abuso de
Autoridade, o Brasil está adiantado mais do que a
ONU, pois a Resolução é datada de 1980, e a nossa
lei é de 1965, quinze anos antes. Porém, se o Ministé
rio Público, fiscal da Lei, não a aplica, a responsabili
dade é dele, uma vez, que nesses casos, o Promotor
de Justiça não precisa de inquérito policial, e tem à
sua disposição inúmeros mecanismos, inclusive o
afastamento do servidor da sua função. Ao contrário,
devemos nos orgulharmos de termos uma legislação
muito moderna há longo tempo.

Já, quanto a discriminação da ordem sucessiva
de atuação, enumerando os procedimentos a serem
adotados, além de afirmarmos que não é competên
cia da União, expressa na Constituição Federal, te
mos também na lei penal a discrição do Excesso Cul
poso (art. 23, parágrafo único), da Legítima Defesa
(art. 23), do Estado de Necessidade (art. 24) e do
Estrito Cumprimento do Dever Legal (art.23), onde
diz:

"Art.23.... usando moderadamente os meios ne
cessários, para repelir injusta agressão, atual ou imi
nente, em defesa de direitos seus ou de outrém."

Assim, a norma legal, de forma sucinta, já traz
inserido no seu texto todo o procedimento enumerado
pelo autor do projeto, inclusive os Mestres de Direito
Penal, ao lecionarem esta matéria explicam as fases
e o conceito da legítima defesa: injusta agressão (a
agressão tem que ser ilegal, e o ofendido não ter pro
vocado); atualidade ou iminente (o agente não pode
presumir, tem que estar acontecendo ou na iminên
cia); meios necessários (o agente não pode utilizar
uma arma para prender um desarmado, ou uma me
tralhadora para quem está com um pedaço de pau);
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moderadamente (o meio tem que ser usado de forma recer, a nosso ver o mesmo merece ser rejeitado, as-
gradativa, falar, mostrar a arma, dar um tiro para cima, sim como o Substitutivo oferecido ao mesmo.
mirar na perna, etc.). Realmente, as leis penais existentes já dão con-

Com esta discriminação, contida na lei, porém ta do problema, qual seja o do pleno controle da ativi-
analisada em cada caso, e dentro do processo, tanto dade policial - infelizmente não se pode alegar o
pelo Ministério Público como pelo juiz, aí está a sua li- descumprimento de normas em vigor para criar novas
vre convicção; do Promotor de oferecer a denúncia ou leis - não é boa política legislativa como sabido por
não se entender que houve a excludente do crime, ou todos. O Código Penal e o Código de Processo Penal,
se houve o excesso culposo, por parte do agente; o o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal
juiz de aceitar ou não a denúncia, ou ainda, prolatar - Militar, a Lei de Abuso de Autoridade e demais nor-
a sentença absolutória ou condenatória. mas existentes já são suficientes para a disciplina do

Assim, a sugestão do brilhante Parlamentar é assunto entre nós.
louvável, porém não cabe como norma geral e sim Então, por tais argumentos, votamos pela cons-
como código de conduta e manual de procedimento, titucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
que é da estrita competência do ente federado. do PL n0861/99 edo Substitutivo à este oferecido pelo

Destarte, votamos pela rejeição do Projeto de Relator, e pela rejeição de ambas as proposições no
Lei n° 861, de 1999. mérito.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2000. - Sala da Comissão, de de 2001, Deputado Nici-
Deputado Werner Wanderer, Relator. as Ribeiro.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou pela rejeição do Projeto de Lei n° 861/1999, con
tra o voto do Deputado Virgílio Guimarães, nos ter
mos do parecer do relator, Deputado Werner Wande
rer.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Carlos Hauly, - Presidente; - Neiva Moreira, 
Vice-Presidente; - Antonio Carlos Pannunzio, - Feu
Rosa, - Itamar Serpa, - José Teles, - Paulo Mourão,
- Augusto Franco, - Celso Giglio, - João Castelo, 
José Carlos Elias, - Silvio Torres, - De Velasco, - La
martine Posella, - Mário de Oliveira, - Paulo Koba
yashi, - Synval Guazzelli, - Edison Andrino, - Fer
nando Gabeira, - Paulo Lima, - Cláudio Cajado, - Jo
aquim Francisco, - José Thomaz Nonô, - Leur Lo
manto, - Werner Wanderer, - Abelardo Lupion, - Má
rio Assad Júnior, - Nilmário Miranda, - Virgílio Gui
marães, - Cunha Bueno, - Jair Bolsonaro, - Edmar
Moreira, - Murilo Domingos, - Pedro Valadares, - Air
ton Dipp, - Neiva Moreira,- Aldo Rebelo,- Dr. Heleno
e Roberto Argenta.

Plenário Franco Montoro, 6 de dezembro de
2000. - Deputado Luiz Carlos Houly, Presidente.

PARECER VENCEDOR DO DEPUTADO
NICIAS RIBEIRO

Em que pesem as ponderações e os argumen
tos do ilustre colega Relator do Projeto de lei epigrafa
do nesta douta Comissão, ilustre Deputado JOSÉ
ROBERTO BATOCHIO, alinhadas em seu douto Pa-

111 - Parecer Da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra o voto do Deputado José Roberto Batochio,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa, e, no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei n°
861/99, nos termos do Parecer do Deputado Nicías
Ribeiro, designado Relator do vencedor. O Deputado
Jarbas Lima apresentou voto em separado, assim
como o parecer do Deputado José Roberto Batochio
passou a constituir voto em separado.

Participaram da votação os Senhores Deputa-
dos:

Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio - VicePresidentes, - Alceu Collares,
- Aldir Cabral, - Alexandre Cardoso, - Augusto Fari
as, - Bispo Rodrigues, - Coriolano Sales, - Custódio
Mattos, - Dr. Antonio Cruz, - Fernando Coruja, - Fer
nando Gonçalves, - Gerson Peres, - Jaime Martins, 
José Antonio Almeida, - José Dirceu, - José Roberto
Batochio, - Luiz Eduardo Greenhalgh, - Marcos Ro
lim, - Moroni Torgan, - Murilo Domingos, - Nelson
Marchezan, - Nelson Otoch, - Paes Landim, - Paulo
Magalhães, - Renato Vianna, - Roland Lavígne, 
Sérgio Carvalho, - Vicente Arruda,- Zulaiê Cobra, 
Anivaldo Vale, - Ary Kara, - Atua Lins, - Cleonâncio
Fonseca, - Jairo Carneiro, - Léo Alcântara, - Mauro
Benevides, - Nelo Rodolfo, - Orlando Fantazzini,
Osvaldo Reis, - Reinaldo Gripp, - Wagner Salustiano
e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 13 de dezembro de
2001 .-Deputado Inaldo Leitão, Presidente
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I - Relatório

o Projeto de Lei em comento pretende estabe
lecer regras de conduta para que o agente policial de
sempenhe suas funções, especialmente no que tan
ge ao emprego da força e de armas de fogo. Tipifica
condutas tidas como criminosas com o emprego da
força.

Justifica a sua Proposição, afirmando, sintetica
mente, que há uso exacerbado da força contra os ci
dadãos e do emprego de arma de fogo sem critérios
por parte dos agentes do Estado; que a ausência de
detalhamento dos crimes de abuso de autoridade
abre a possibilidade de dissimulação, originando, por
razões corporativas da polícia, desmandos e viola
ções impunes.

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, apreciando o mérito do Projeto, rejei
tou-o.

Compete a esta Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação apreciar a matéria sob o ponto
de vista da constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e mérito.

É o Relatório.
Não há vícios de natureza constitucional, vez

que a matéria está dentre as de competência da
União (art. 22, XXI) e do Parlamentar (art. 61), e não
ofende os princípios formais ou materiais em que se
baseia nossa Carta Política.

É inconstitucional, todavia, o artigo 36, quando
estabelece a obrigação de o Poder Executivo regula
mentar a lei, se aprovado o projeto. Pelas mesmas ra
zões, o artigo 9° inconstitucional. Não pode um Poder
da República obrigar outro a fazer algo que é da sua
competência exclusiva, ainda mais quando pode ha
ver infringência ao princípio da Federação.

Quanto aos demais artigos, s.m.j, os princípios
jurídicos não foram atingidos, não havendo injuridici
dade manifesta, portanto, na Proposição.

A técnica legislativa, porém, está por merecer
reparos.

No mérito, o projeto é merecedor de aplauso,
uma vez que visa a regulamentar a atuação das auto
ridades incumbidas de prevenção ou repressão de
ações anti-sociais, cuja disciplina se mostra insufici
ente em nosso ordenamento jurídico.

Todavia, há considerações que devem ser fei-
tas.

1) O projeto começa por estabelecer "Seções"
sem obediência às regras da Lei Complementar n° 95,
de 1998, que estabelece uma ordem lógica de, ha
vendo necessidade, agrupamento de artigos, que po-

derá constituir Subseções; o de Subseções, a Seção;
o de Seções, o Capítulo; o de Capítulos, o Título; o de
Títulos, o Livro e o de Livros, a Parte.

Desta sorte, ou se retiram as "seções" ou se sis
tematiza tudo de acordo com esta Lei Complementar.

2) A expressão "poder de polícia" tem em Direito
significação específica. Assim é que De Plácido e Sil
va a define:

"PODER DE POLíCIA. Denominação
dada a um dos "poderes", que se atribuem
ao Estado, a fim de que possa estabelecer,
em benefício da própria ordem social e jurí
dica. as "medidas", mesmo restritivas aos
direitos individuais, que se tomem necessá
rias à manutenção da ordem, da moralida
de, da saúde pública ou que venham garan
tir e assegurar a própria liberdade individual,
a propriedade pública e particular e o
bem-estar coletivo.

Fundado na autoridade de dominação
inerente à essência do Estado, o poder de
polícia se apresenta como uma necessida
de, para que possa o Estado cumprir sua
missão de defensor e propugnador dos inte
resses gerais reprimindo os excessos e pre
venindo as perturba ções à ordem jurídica e
social. .. "

Hely Lopes Meirelles, saudoso administrativista,
traz em sua obra Direito Administrativo Brasileiro o
conceito de que

"Poder de Polícia é a faculdade de que
dispõe a Administração Pública para condi
cionar e restringir o uso e gozo de bens, ati
vidades e direitos individuais, em benefício
da coletividade ou do próprio Estado.

Em linguagem menos técnica, pode
mos dizer que o poder de polícia é o meca
nismo de frenagem de que dispõe a Admi
nistração Pública para conter os abusos do
direito individual Por esse mecanismo, que
faz parte de toda a Administração, o Estado
detém a atividade dos particulares que se
revelar contrária, nociva ou inconveniente
ao bem-estar social, ao desenvolvimento e
à segurança nacional."

Por isso é que existem as polícias: da vigilância
sanitária, administrativa, judiciária, aduaneira, maríti
ma, legislativa, portuária. E mesmo dentro da polícia
propriamente dita (civil ou militar), há a polícia preven
tiva (ou administrativa, que trabalhando preventiva
mente intenciona evitar crimes ou lesão à ordem pú-
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blica ou ao direito individual) e a repressiva (ou judi
ciária, que investiga fatos delituosos já perpetrados).

Deste modo, há que se buscar nova designação
para o que pretende o projeto, mudando-se a expres
são poder de polícia, o que pretendemos com a ado
ção da expressão 'atividade policial', que pode ser ci
vil ou militar ou até mesmo de outras polícias (rodo
viária, federal).

3) A Proposição traz normas de Direito Penal,
Processual Penal, Civil e Administrativo, o que não é
inusitado em nosso sistema jurídico; basta que se ob
serve a própria Lei n° 4.898/65, que trata do abuso de
autoridade.

4) A redação do art. 1° do projeto parece-nos ex
tensa e contém expressões não necessárias (a lei
não deve conter expressões ou palavras inúteis, reza
o velho brocardo), razão por que deve-se-Ihe dar nova
formatação.

5) Os §§ 3° do art. 2° e 6° do art. 3° são desne
cessários, uma vez que o artigo 6° do Código de Pro
cesso Penal já regula com proficiência o modo como
se deve deixar o local da infração penal, para a feitura
da perícia.

Assim determina este dispositivo:

"Art. 6°. Logo que tiver conhecimento
da prática da infração penal, a autoridade
policial deverá:

I - dirigir-se ao local, providenciando
para que não se alterem o estado e conser
vação das coisas, até a chegada dos peritos
criminais;

11 - apreender os objetos que tiverem
relação com o fato, após liberados pelos pe
ritos criminais;

6) A excludente de antijuridicidade, prevista em
alguns dos artigos do projeto, bem como o cumpri
mento de ordem manifestamente ilegal, já está disci
plinada no Código Penal, não havendo necessidade
de repisar tais conceitos. Assim é que disciplina o arti
go 22 do Código Penal:

"Art. 22. Se o fato é cometido sob coa
ção irresistível ou em estrita obediência a
ordem, não manifestamente ilegal, de supe
rior hierárquico, só é punível o autor da coa
ção ou da ordem."

Ora, a ordem de superior hierárquico pode ser
manifestamente ilegal ou não manifestamente ilegal.
Se for manifestamente ilegal, respondem pelo crime o
superior e o subordinado, este com a pena generica
mente reduzida (CP, art. 65, 111, c).

Não se admite, hoje, o cego cumprimento de
qualquer ordem ilegal. O inferior deve examinar o con
teúdo da determinação, pois a ninguém é lícito prati
car uma ilegalidade, ainda mais que o desconheci
mento da lei é inescusável. Não se lhe dá poder de jul
gar a oportunidade, a conveniência ou a justiça da
prática do fato em que se baseia a ordem, mas so
mente a sua legalidade.

Deste modo, os artigos 11 e 12 devem ser supri
midos.

7) O artigo 30 contém disposição despicienda,
uma vez que a ação cível, se a lei especial não dis
puser de modo diverso, somente poderá ser proces
sada de acordo com as normas do Código de Pro
cesso Civil.

8) O artigo 31, ao dispor sobre a responsabilida
de civil do Estado, apenas repisa os preceitos espo
sados em nossa Magna Carta, de modo que é desne
cessário.

9) Os artigos 33 e 34, ao falarem em prisão ad
ministrativa, vão de encontro ao princípio agasalhado
agora pela Constituição de 1988, em seu art. 5°, LXI,
que somente admite a prisão quando emanada de
autoridade judiciária, sob pena de ser relaxada.

Quando se tratar de militar, não há prisão admi
nistrativa, mas prisão disciplinar, que é feita quando
há transgressão militar ou crime propriamente militar,
definidos em lei (art. 5°, LXI)

10) Do mesmo modo que o artigo 30, o artigo 35
é inoportuno, vez que as sanções penais somente po
dem ser aplicadas de acordo com o Código Penal, ou
de acordo com lei especial, se pertinentes ao fato.

11) Para que se harmonize o Projeto com a Par
te Especial do nosso Código Penal, as sanções comi
nadas nos preceitos secundários de todas as normas
incriminadoras devem ser ou privativa de liberdade ou
pecuniária, convertendo-se, pelos critérios legais e
judiciários, em restritiva de direitos ou prestação de
serviços à comunidade.

12) Por último, verificamos que a Ementa do
Projeto não se encontra de acordo com o próprio con
teúdo da lei que se pretende aprovar, Sua redação,
portanto, deve ser modificada.

Por todo o exposto, um Substitutivo se faz ne
cessário.

Deste modo, voto pela constitucionalidade, juri
dicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação do Projeto de Lei n0861 , de 1999, na forma
do Substitutivo que adiante apresento.

Sala da Comissão, 12 de julho de 2001. - Depu
tado José Roberto Batochio, Relator.



§ 2° No caso de o emprego da força produzir
ferimentos em qualquer indivíduo, ao cessar a ação
agressora ou de risco, deverá ser providenciado, de
imediato, o seu atendimento médico.

SUBSEÇÃO 11
Do Emprego de Arma de Fogo

Art. 3° O emprego de arma de fogo, no exercício
da atividade policial, só é admitido quando:

I - o agressor ou infrator, nas hipóteses previs
tas no artigo anterior, estiver armado e, pelo uso ime
diato do armamento em sua posse, colocar em risco a
vida ou incolumidade física do agente ou de terceiros;
ou;

11 - na repressão aos delitos previstos no artigo
anterior, tiverem sido empregados, sem sucesso, os
meios alternativos previstos no art. 5° desta lei, des
de que a ação do agressor, estando ele desarmado,
ponha em risco a vida do agente ou de terceiros.

§ 1° No caso da hipótese prevista no inciso 11
deste artigo, o uso de arma de fogo deverá ser prece
dido de aviso claro sobre o uso deste recurso com
tempo suficiente para que tal aviso seja considerado
pelo agressor ou infrator.

§ 2° O previsto no parágrafo anterior é dispensa
do quando o procedimento represente um risco à vida
ou à incolumidade física do agente ou de terceiros.

§ 3° Toda vez que o agente policial fizer uso de
arma de fogo, deverá, para fins de verificação da lega
lidade de seu emprego, no prazo de 24 (vinte e qua
tro) horas a contar do final da operação, apresentar
relatório circunstanciado, no qual deverão constar,
obrigatoriamente:

I - local, data e hora em que se deu o uso da
arma de fogo;

11 - identificação da arma disparada e número
de disparos realizados;

111 - descrição sumária da situação delituosa
que determinou o uso do armamento;

IV - descrição dos procedimentos adotados an
tes do emprego da arma de fogo; e

§ 1° O emprego da força deve cessar, imedia
tamente, no momento em que cessar a ação agres
sora ou de risco que determinou o seu emprego.

SEÇÃO 11
Das Normas Gerais para o

Exercício da Atividade Policial

Dispõe sobre o exercício da ativida
de policial, disciplinando o uso da força
ou de arma de fogo, e dá outras provi
dências.

SUBSEÇÃO I
Do Emprego da Força

Art. 2° O emprego da força, no exercício da ativi
dade policial, só é admitido quando:

I - houver iminente risco à vida ou à integridade
física do policial, não havendo outro meio disponível,
no momento, para evitar a ameaça;

11 - houver iminente risco à vida ou à integrida
de física de terceiros, não havendo outro meio dispo
nível, no momento, para evitar a ameaça;

111 - houver o risco da prática de crime contra a
incolumidade pública, não havendo outro meio dispo
nível, no momento, para evitar a ameaça;

IV - houver o risco de prática de crime contra
a segurança dos meios de comunicação e transpor
te e outros serviços públicos, não havendo outro
meio disponível, no momento, para evitar a ameaça;

V - houver o risco de prática de crime contra a
saúde pública, não havendo outro meio disponível, no
momento, para evitar a ameaça;

VI - houver resistência injustificada à prisão,
em flagrante ou não, não havendo outro meio disponí
vel, no momento, para realizar a detenção;

o Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Do uso da força e de arma de fogo

SEÇÃO I
Dos Limites Legais para o uso da Força e de

Arma de Fogo no Exercício Aplicação da
atividade Policial e do seu Âmbito de Aplicação

Art. 1° Esta lei regula o uso da força e de arma
de fogo, no exercício da atividade policial, pelos ór
gãos de segurança pública, pelos órgãos de execu
ção penal e pelos órgãos responsáveis pela execu
ção de medidas socioeducativas, aplicadas a crian
ças e adolescentes praticantes de ato infracional,
ressalvado o disposto em outras leis que dispõem
sobre a matéria.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI VII - houver a necessidade de reprimir grave
~ 861, DE 1999 perturbação da ordem pública, que ponha em risco a

incolumidade física de terceiros ou o patrimônio públi
co ou privado, não havendo outro meio disponível, no
momento, para evitar a ameaça.
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v- razão determinante do emprego de arma de
fogo.

§ 4° O uso da arma de fogo deve cessar, imedia
tamente, no momento em que cessar a ação agresso
ra ou de risco que determinou o seu emprego.

§ 5° No caso do uso da arma de fogo produzir
ferimentos em qualquer individuo, ao cessar a ação
agressora ou de risco, deverá ser providenciado, de
imediato, o seu atendimento médico.

SUBSEÇÃO 111
Dos meios alternativos ao uso de arma de fogo

Art. 4° Os órgãos da União, Estados e Municípi
os, responsáveis pelo exercício da atividade policial,
deverão possuir equipamentos alternativos ao uso de
arma de fogo, para a repressão dos delitos listados no
artigo 3° desta lei.

Art. 5° Sem prejuízo de outros equipamentos al
ternativos, os órgãos responsáveis pelo exercício da
atividade policial deverão obrigatoriamente ser equi
pados com:

1-veículos blindados para controle de distúrbios;
li - caminhões com jatos d'água dirigíveis; e
111 - armas incapacitantes não letais.

SUBSEÇÃO IV
Disposições gerais

Art. 6° Além das normas previstas nos artigos 2°
a 5° o emprego de força ou arma de fogo obedecerá,
ainda, às seguintes diretrizes:

I - uso moderado dos recursos, com proporcio
nalidade à gravidade da infração e do objetivo legíti
mo a ser alcançado;

li - redução de danos e ferimentos, com vistas
ao respeito e preservação da vida humana; e

111 - publicidade dos atos praticados, com notifi
cação imediata de familiares do indivíduo ferido ou
morto, por ação do agente da atividade policial, em
razão do emprego da força ou de arma de fogo.

Art. 7° No exercício da atividade policial, em re
lação a reuniões ou manifestações pacificas e legais,
é expressamente vedado o uso da força ou de arma
de fogo, devendo a ação dos agentes ser no sentido
de prover segurança para os participantes do evento.

Art. 8° O agente da atividade policial, quando
em serviço, deverá portar identificação visível, não
sendo admitido o uso de máscaras ou capuzes que
dificultem a sua identificação.

§ 1° No caso de emprego em unidade operacio
nal, que não permita a perfeita individualização do
agente, responderão pelo descumprimento das nor-
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mas relativas ao exercício da atividade policial o co
mandante direto da unidade operacional; o seu supe
rior hierárquico, que autorizou o emprego da unidade
operacional; e o comandante ou diretor-geral do ór
gão responsável pela execução daquela ação de
exercício da atividade policial.

§ 2° Excluem-se da obrigação de utilização de
identificação visível os agentes legalmente em exercí
cio da atividade policial que estiverem em diligência
de caráter investigatório ou em operações de nature
za especial.

§ 3° É permitida a utilização de capuzes, másca
ras, pinturas e outros meios capazes de impedir a
identificação dos agentes da atividade policial, em
operações especiais autorizadas legalmente, quando
a autoridade responsável pela autorização para a re
alização da ação considerar que há riscos à vida ou à
integridade física dos agentes, ou de seus familiares,
na hipótese de eles serem identificados.

§ 4° Na hipótese do parágrafo anterior, a autori
zação da autoridade competente para a realização da
operação especial será precedida de autorização ju
dicial, da qual constará, especificamente, a permis
são para uso de capuzes, máscaras, pinturas e outros
meios capazes de impedir a identificação dos agen
tes.

§ 5° Para toda ação de exercício da atividade
policial que for realizada sem identificação do agente,
deverá haver um registro, de caráter sigiloso, na se
ção competente, do nome e lotação dos agentes em
pregados, aplicando-se, no que couber, o disposto no
parágrafo primeiro deste artigo, no caso de desvio de
finalidade ou abuso de poder.

Art. 9° As normas e regulamentos que fixem di
retivas, com base no disposto nesta lei, para o uso de
força ou da arma de fogo, especificarão, obrigatoria
mente:

I - as hipóteses em que os agentes estão autori
zados ao porte de arma;

li - as formas de controle, armazenamento e
distribuição de armas de fogo e dos meios alternati
vos previstos no artigo 5° desta lei;

111 - as restrições ao emprego de arma de fogo
em áreas onde sua utilização ponha em risco a vida
ou incolumidade física de terceiros; e

IV - os procedimentos e normas de segurança
no uso de arma de fogo e dos meios alternativos pre
vistos no artigo 5° desta lei.

Art. 10. Os superiores hierárquicos diretos dos
agentes da atividade policial que não tenham tomado
as providências necessárias, dentro de sua esfera de
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competência, para o cumprimento das normas previs
tas nesta lei, ou que forem coniventes com esse des
cumprimento, responderão administrativamente pelo
fato, sem prejuízo das demais sanções penais e civis
cabíveis.

CAPíTULO 11
Da Proteção ao Agente

SEÇÃO I
Da Proteção ao Agente no

Exercício da Atividade Policial

Art. 11. Os agentes encarregados do exercício
da atividade policial para o cumprimento de ações
que envolvam risco, direto e iminente, à sua vida ou
integridade física deverão estar dotados, no mínimo,
dos seguintes equipamentos de proteção individual:

I - colete à prova de balas;

11- escudo; e

111 - capacete.

Seção 11
Das Sanções

Subseção I
Das Sanções pelo Descumprimento das
Normas Gerais para o uso da Força e de

Arma de Fogo no Exercício da Atividade Policial

Uso indevido da força
Art. 12. Utilizar a força, no exercício da atividade

policial, em desacordo com as normas que discipli
nam o seu emprego.

Pena: detenção de 1 (um)a6 (seis) meses, emutta.
§ 10 Se do uso da força resultar morte ou invali

dez permanente:

Pena: reclusão de 6 (seis) a 30 (trinta) anos.
§ 20 Se do uso da força resultar ofensa à integrida

de corporal ou à saúde, excluída a invalidez permanente.

Pena: reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos.

Uso indevido de arma de fogo
Art. 13. Efetuar disparos com arma de fogo, no

exercício da atividade policial, em desacordo com as
normas que disciplinam o seu emprego.

Pena: detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos.
§ 10 Se dos disparos efetuados resultar morte

ou invalidez permanente.
Pena: reclusão de 6 (seis) a 30 (trinta) anos.
§ 20 Se dos disparos efetuados resultar ofensa à

integridade corporal ou à saúde, excluída a invalidez
permanente.

Pena: reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos.

Ausência de relatório circunstanciado do uso de
arma de Fogo

Art. 14. Deixar de elaborar relatório circunstanci
ado sobre uso de arma de fogo ou elaborá-lo fora do
prazo ou em desacordo com a forma legal.

Pena: detenção de 1 (um) mês a 6 (seis) meses,
e multa.

Não interrupção do uso da força ou de arma
fogo

Art. 15. Não interromper o uso da força ou de
arma de fogo cessada a ação agressora ou de risco
que determinou o seu emprego.

Pena: detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses, e
multa.

Ausência de Atendimento Médico
Art. 16. Deixar de providenciar atendimento mé

dico a indivíduo ferido em razão de uso de armas pelo
agente da atividade policial.

Pena: detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses, e
multa.

Remoção ilegal de cadáver e desconstítuição da
cena da ocorrência

Art. 17. Remover cadáver antes da prestação do
competente serviço da perícia técnica ou desconstitu
ir a cena da ocorrência.

Pena: detenção de 6 (seis) meses a 3 (três)
anos.

Uso imoderado da força ou de arma de fogo
Art. 18. Usar imoderadamente a força ou arma

de fogo no exercício da atividade policial, quando isso
não constituir infração mais grave.

Pena: detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses, e
multa.

Uso da força ou de arma de fogo contra manifes
tações pacíficas e legais

Art. 19. Usar a força ou arma de fogo contra ma
nifestações pacíficas e legais.

Pena: detenção de 6 (seis) meses a 3 (três)
anos.

§ 10 Se do uso da força ou de arma de fogo re
sultar morte ou invalidez permanente:

Pena: reclusão de 6 (seis) a 30 (trinta) anos.
§ 20 Se do uso da força ou de arma de fogo re

sultar ofensa à integridade corporal ou à saúde, ex
cluída a invalidez permanente.

Pena: reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos.

Ausência de identificação
Art. 20. Deixar o agente da atividade policial de

usar identificação visível, quando em serviço.
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CAPíTULO li'
Disposições Gerais

Art. 26. A aplicação das sanções previstas nesta
Seção, a serem aplicadas em sede de ação penal,
não elidem a aplicação de outras sanções penais e cí
veis, cabíveis, aos agentes ou autoridades responsá
veis pelo uso indevido de força ou de armas de fogo,
no exercício da atividade policial, quando o ilícito pra
ticado produzir conseqüências que se enquadrem em
outro tipo penal ou gerem responsabilidades civis.

Art. 27. A ação penal obedecerá ao rito previsto
nos arts. 12 a 28 da lei na 4.898, de 9 de dezembro de
1965, utilizando-se, subsidiariamente, o Código Pe
nai para a determinação do tipo penal e da pena a ser
aplicada.

Art. 28. A União, os Estados, o Distrito Federal
ou os Municípios responderão por perdas e danos,
materiais e morais, no caso de morte, lesão corpo
ral, física ou psicológica, de agente da atividade po
liciai empregado no cumprimento de ações que en
volvam risco, direto e iminente, à sua vida ou integri
dade física, sem equipamento de proteção individu
ai, com direito de regresso contra o agente ou auto
ridade responsável pelo emprego, quando o não-for
necimento de equipamento decorreu de decisão to
mada dentro de sua esfera de competência.

Art. 29. A distinção da aplicação da pena admi
nistrativa de suspensão ou de prisão disciplinar, nas
hipóteses em que ela está prevista, dar-se-á em ra
zão do regime, civil ou militar, do agente.

Art. 30. A gradação na aplicação das penas ad
ministrativas, dentro da escala prevista para cada de
lito, levará em conta:

I - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social e a personalidade do agente;

li - as conseqüências advindas da prática do
ato ilícito;

111 - o comportamento da vítima; e
IV - as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Art. 31. Esta lei entra em vigor dezoito meses
após a data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de junho de 2001 . - Depu
tado José Roberto Batochio, Relator.

(um) a 6 (seis) meses, e não-fornecimento de equipamento decorrer de deci
são que esteja dentro de sua esfera de competên
cia.

Pena: detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses, e
multa.

SUBSEÇÃO II
Das Sanções pelo Descumprimento das Normas

de Proteção ao Agente no
Exercício da Atividade Policial

SUBSEÇÃO I
Empregar Agente no Exercício da Atividade

Policial sem Equipamento de Proteção Individual

Art 25. Empregar agente da atividade policial,
no cumprimento de ações que envolvam risco, dire
to e iminente, à sua vida ou integridade física, sem
equipamento de proteção individual, quando o

Pena: detenção de 1
multa.

Uso ilegal de capuzes, máscaras, pinturas e ou
tros meios capazes de impedir a identificação

Art. 21. Usar capuzes, máscaras, pinturas e ou
tros meios capazes de impedir a identificação em de
sacordo com as normas legais.

Pena: detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses, e
multa.

Autorização para uso ilegal de capuzes, másca
ras, pinturas e outros meios capazes de impedir
a identificação

Art. 22. Dar autorização para uso de capuzes,
máscaras, pinturas e outros meios capazes de impe
dir a identificação, em desacordo com as normas le
gais que disciplinam a matéria.

Pena: detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses, e
multa

Parágrafo único. Se o concedente da autoriza
ção for o comandante ou o diretor-geral do órgão
responsável pelo exercício da atividade policial, a
pena é acrescida da exoneração da função.

Inexistência de registro de operação especial re
alizada sem identificação do agente

Art. 23. Deixar de realizar o registro identificador
dos agentes envolvidos em ação de exercício da ativi
dade policial.

Pena: detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses, e
multa.

Ausência de ação de comando ou conivência
com o exercício ilegal da atividade policial

Art. 24. Deixar de tomar, dentro de sua esfera de
competência, as providências necessárias para o
exercício da atividade policial dentro dos limites lega
is, ou ser conivente com o exercício ilegal.

Pena: detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses, e
multa.



Material bélico, assim, consoante o art. 2°, 20,
daquele decreto, compreende; a} armamento; b} mu
nição; c} material de Motomecanização; d) material
de Comunicações; e) material de Guerra Química; f)
material de Engenharia de Campanha. Ou seja, a
norma geral não desce a minúcias, a detalhes, como
os previstos no projeto de lei sob análise, que chega a
prever as espécies de equipamentos alternativos de
contenção de força (art. 5° do PL n° 861, de 1999).

Infelizmente, em seus artigos 1° a 10°, o projeto
de lei é um verdadeiro regulamento, de grande impor
tância, mas cuja elaboração legislativa não está entre
as matérias de competência da União, nem para as
polícias civis nem para as polícias militares.

Recente projeto de lei, aprovado pelo Congres
so Nacional, que regulamentava e punia o uso indevi
do de capuzes em operações policiais, mereceu o
veto do Presidente da República pela razão de não se
enquadrar nas matérias de competência da União,
pois se tratava de uniforme das polícias, matéria res
trita ao legislador estadual e já regulamentada nos
Estados-membros. Sendo que este projeto de lei tri
lha o mesmo caminho e insiste nessa regulamenta
ção indevida.

Na sua essência, o projeto de lei dispõe sobre
normas de uso de material bélico, de técnica e de táti
ca policial, as quais, reafirmamos, são da esfera de
competência legislativa dos Estados-membros, se
jam por leis estaduais, decretos, portarias ou regula
mentos diversos, consoante o entendimento do Poder
Legislativo local. Matérias, aliás, como pesquisamos,
já minuciosamente regulamentadas em âmbito esta
dual.

O projeto de lei chega a prever o tipo de docu
mento administrativo que deverá ser elaborado em
caso de uso de força (relatório circunstanciado). Ante
a disposição constitucional, é forçoso admitir que nor
mas dessa natureza não são de competência da
União.

Nesse sentido é a lição de Alexandre de Mora
es, em seu festejado Direito Constitucional (Atlas,
São Paulo, 200, p. 284):

Dessa forma é possível o estabelecimento de
algumas regras definidoras da competência legislati
va concorrente:

- a competência da União é direcionada somen
te às normas gerais, sendo de flagrante inconstitucio
nalidade aquilo que delas extrapolar;

Nesse sentido, entendemos que o Projeto de
Lei, pelo que consta na justificativa do autor e particu
larmente nos artigos 1° a 10, "É um Manual de Con
duta Policial", não se enquadrando nas matérias de
competência da União (art. 22, XXI e art. 24, XVI, am
bos da Constituição Federal).

O art. 22, XXII estabelece ser competência da
União legislar sobre normas gerais de organização,
efetivos, material bélico, garantias, convocação e mo
bilização das polícias militares. O art. 24, XVI, por seu
turno, também afirma ser de competência da União
legislar sobre normas gerais de organização, garanti
as, direitos e deveres das polícias civis.

Ou seja, sobre as matérias referentes às políci
as militares e polícias civis, nos limites impostos pelo
Constituinte, à União só cabe legislar sobre normas
gerais. Com relação às polícias militares, essas nor
mas já existem, são as previstas no Decreto-Lei n°
667, de 1969, e no Decreto-Lei n02.010, de 1983, re
gulamentados pelo Decreto n° 88.777, de 30 de se
tembro de 1983, que aprovou o Regulamento para as
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares
(R-200). Nesse regulamento, são apresentados os
delineamentos gerais, conceituais, do que venha a
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VOTO DO DEPUTADO JARBAS LIMA ser, por exemplo, material bélico das polícias milita
res.o Projeto de Lei nO 861, de 1999, de autoria do

Deputado Marcos Rolim, dispõe sobre crimes de abu
so de autoridade pelo uso indevido de força ou de
arma de fogo no exercício da atividade policial. Traz,
também, em seu texto, matérias de ordem administra
tiva, processual penal e processual civil relativas ao
seu objeto.

O Relator, Deputado José Roberto Batochio,
apresentou substitutivo no sentido de sanar as imper
feições de técnica legislativa, em especial o previsto
na Lei Complementar n° 95, de 1998, de legalidade,
ao procurar adequar o Projeto de Lei ao Código de
Processo Penal e Código Penal, como normas ordi
nárias fundamentais do Direito Penal e Processual
Penal e, também, retirar do texto vários dispositivos
inconstitucionais. Nesse sentido, é pela aprovação do
Projeto de Lei n0861, de 1999, na forma de seu subs
titutivo.

Em que pese o grande esforço do Relator na
tentativa de correção das imperfeições e das louváve
is intenções do Autor do projeto, eminente e reconhe
cido defensor dos direitos humanos, entendemos que
as modificações feitas não foram suficientes para per
mitir que o projeto se tornasse constitucional na sua
essência.
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- a competência do Estado-membro ou do Dis
trito Federal refere-se às normas específicas, deta
lhes, minúcias (competência suplementar). Assim,
uma vez editadas as normas gerais pela União, as
normas estaduais deverão ser particularizantes, no
sentido de adaptação de princípios, bases, diretrizes
e peculiaridades regionais (competência complemen
tar).

Por essas razões entendemos ser o Projeto de
Lei n° 861, de 1999, inconstitucional, vício que o subs
titutivo, lamentavelmente, não logrou sanar.

O excesso de detalhes, inclusive na sua parte
de tipificação penal, é outra falha do projeto de lei em
comento, já que, dessa forma, contraria a boa técnica
legislativa, pois, segundo a lição do Ministro Carlos
Veitoso, do STF, as leis não devem descera detalhes,
mas, (..), conter, apenas, regras gerais. Os regula
mentos, estes sim, é que serão detalhistas(...). (in:
MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. ya ed.
Atlas, São Paulo, 200. p. 41 O).

Essa foi uma das razões para a rejeição do Pro
jeto de Lei n° 861, de 1999, no mérito, pela Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

O eminente Deputado Marcos Rolim, autor do
projeto, em sua justificação, fundamenta a sua pro
posta na aprovação, pela Assembléia Geral das Na
ções Unidas, da Resolução n° 169, de 5 de fevereiro
de 1980, que propôs um Código de Conduta para
Funcionários Encarregados de Fazer Cumprir a Lei.
Mas, não é por se fundamentar em um diploma jurídi
co internacional, ao qual a República Federativa do
Brasil é signatária, que as normas internas decorren
tes devem ser de competência da União. A sua imple
mentação deve-se dar nos moldes do direito interno,
que, no caso brasileiro, remete à atuação legislativa
dos Estados-membros, como se demonstrou.

Como pode-se verificar, pelas datas, as propos
tas da ONU são de 1980 e o Brasil, desde 1965, já
possui, de forma bastante adiantada, norma que
atende ao previsto na Resolução, ou seja, a Lei n°
4.898, de 1965, a famosa Lei do Abuso de Autoridade.
Com relação a essa lei, lamenta o autor, salientando
que trata-se de "mais um diploma que não obteve, na
prática, aplicação desejada". Ou seja, reconhece que
o problema da violência policial não são leis incrimi
nadoras, que já o são em bom número e de muito boa
técnica legislativa, mas a sua má aplicação, decorren
te das mais diversas razões, em especial as culturais,
como apresentou. Vide o novel exemplo da Lei de Tor
tura.

A Lei de Abuso de Autoridade, aliás, é mais ge
nérica e atinge a todos os servidores públicos que

atuem como autoridade pública e não somente os
que tenham por atividade-fim a segurança pública.
Nesse caso, o projeto peca pela omissão, pois exis
tem outros órgãos que podem atuar na segurança pú
blica, como, por exemplo, as Forças Armadas, atua
ção decorrente do previsto na Constituição, da Lei
Complementar n° 97/97 e no Decreto nO 3.897, de 24
de agosto 2001 , que fixa as diretrizes para o emprego
das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, e
também, para não sermos extensos nos exemplos, os
fiscais do Ibama, que realizam prisões e utilizam ar
mas de fogo, mas não são policiais. Todos esses são
alcançados, no abuso de autoridade, pela Lei n°
4.898, de 1965, mas não o são pelo projeto de lei, fe
rindo frontalmente o princípio da isonomia previsto no
art. 50 da Carta maior.

As normas penais e processuais penais do Pro
jeto de Lei n° 861, de 1999, já são atendidas pelas
atuais leis em vigor, como o próprio Código Penal e o
Código de Processo Penal, o Código Penal Militar e o
Código de Processo Penal Militar, a Lei de Abuso de
Autoridade e outras leis extravagantes. Assim, como
já demonstrado acima, o problema da violência polici
ai não são novas leis, mas a efetiva aplicação das
existentes.

O projeto, de forma afrontosa às regras constitu
cionais, impondo intromissão do Judiciário em espe
cíficas atividades administrativas, do Poder Executi
vo, propicia vantagens à "bandidagem"; pois as ope
rações especiais da Polícia só poderão ser executa
das após permissão judicial (art. 8°, § 4°), indepen
dentemente da urgência requerida e da demora da
resposta do Poder Judiciário. Trata-se de ofensa à re
gra da divisão, independência e harmonia dos pode
res, art. 2° da Constituição Federal. Além disso, é um
obstáculo à pronta e imediata ação policial, diante de
ocorrências urgentes e perigosas. Este entrave frus
tra o princípio constitucional de segurança pública, ao
tolher regra de garantia da eficiência da atividade poli
ciai, § ]O do art. 144, da Constituição Federal.

Por tais razões, entendemos que:

1. O substitutivo não corrige os vícios de consti
tucional idade formulados, por:

a) não se encontrar a matéria dos artigos 1° a
10° do projeto de lei entre aquelas de competência da
União, e sim de forma expressa na competência do
Estado, conforme prescreve o art. 42, § 1° c/c art. 142,
§ 3°, X;

b) não se limitar a normas gerais, e sim detalhar
a ação policial;
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c) ser elaborado com base num código de con
duta policial, matéria estranha à competência da
União;

d) ferir o princípio constitucional da isonomia,
pois regulamenta somente a ação dos policiais e não
de todos aqueles que exercem o poder de polícia e
atuam na lei e na ordem com o uso de arma de qual
quer tipo.

e) afrontar à regra constitucional da separação e
independência dos Poderes, ao condicionar a legiti
midade de operações especiais de polícia à prévia li
cença do Judiciário.

f) frustrar a eficiência dos órgãos responsáveis
pela segurança pública, contrariando o princípio do §
7°, do art. 144, da Constituição Federal.

2. Não repara a técnica legislativa e a legalida
de, pois:

a) proposta peca pelo detalhismo, em especial
na sua parte penal;

b) reitera normas já existentes em outros diplo
mas, de forma diferenciada, dissonante, o que, defini
tivamente, não contribui para uma efetiva aplicação
do Direito Penal e Processual Penal;

c) já existem leis e decretos federais e estaduais
esgotando plenamente a matéria, gerando um super
posição de leis, afrontando o que prescreve a LC n°
95/98, no sentido da consolidação em uma só lei de
matéria do mesmo teor.

3. No mérito, entendemos que as leis penais
existentes já são suficientes para o pleno controle da
atividade policial e que não são aplicadas da melhor
forma por outras razões que não a inexistência nor
mativa.

Assim, ao submetermos à apreciação dos mem
bros desta Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação o nosso voto, esclarecemos que somos, pe
los motivos apresentados, em que pese as mais no
bres intenções do digno Autor, de coibir abusos de
maus policiais, e os esforços do Relator, pela inconsti
tucionalidade e rejeição do Projeto de Lei n° 861, de
1999 e seu substitutivo.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2001. 
Deputado Jarbas Lima.

*PROJETO DE LEI N° 1.121-B, DE 1999
(Do Sr. Luiz Salomão)

Dispõe sobre a obrigatoriedade do
fornecimento, no ato da rescisão do con
trato de trabalho do formulário compro
batório do exercício de atividade com ex
posição a agentes prejudiciais à saúde,
para fins de aposentadoria especial, e al-

tera o art. 58 da Lei nO 8.213/91; tendo pa
receres: da Comissão de Seguridade So
cial e Família, pela aprovação (Relator:
Deputado Euler Morais); e da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, pela aprovação (Relator: Depu
tado Pedro Celso).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; e de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no OCO de 28-8-99

- Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família publicado no OCO de 19-4-01

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Sumário

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.121-A/99

Nos termos do art. 119, caput, I e § 10, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 7-5-01, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 15 de maio de 2001. - Ana
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 1.121-A, de 1999, de autoria
do Nobre Deputado Luiz Salomão, visa estabelecer
que, no ato da rescisão do contrato de trabalho, o em
pregador fornecerá obrigatoriamente ao empregado
o formulário comprobatório do exercício de atividade
sujeita a agentes prejudiciais à saúde.

Estabelece, também, o projeto que a elabora
ção do laudo técnico necessário à referida comprova
ção será acompanhada por representante do sindica
to ou da federação profissionais.

Em sua justificação, o autor alega que o empre
gador, tendo exercido em parte de sua vida profissio
nal atividade perigosa ou insalubre, possivelmente
encontrará séria dificuldade para comprovar esse
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tempo de serviço, se, por exemplo, a empresa em que
exerceu tal atividade tiver fechado as portas.

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada, no dia 18 de abril de
2001, aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei n°
1.121, de 1999, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Euler Morais.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas ao projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Vem em boa hora a proposta do Nobre Deputa
do Luiz Salomão de obrigar o empregador, no ato da
rescisão do contrato de trabalho, a entregar ao traba
lhador formulário comprobatório do exercício de ativi
dade sujeita a agentes prejudiciais à saúde.

Nas agências da Previdência Social, são exigi
dos, além dos registros pessoais (CPF, CTPS), os se
guintes documentos para a solicitação do benefício
da aposentadoria especial:

1) Informações sobre Atividades Exercidas em
Condições Especiais.

2) Relação dos salários de contribuição.
3) Discriminação das parcelas do salários de

contribuição.
4) Laudo Técnico Pericial para todos os perío

dos de atividade exercida em condições especiais.
Porém o § 4° do art. 58 da Lei n° 8.213/91 dispõe

que a empresa deverá elaborar e manter atualizado,
apenas, o perfil profissiográfico abrangendo as ativi
dades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a
este, quando da rescisão do contrato de trabalho, có
pia autêntica desse documento. Esse perfil, não está
claro na lei, parece corresponder ao item 1 da relação
acima, isto é, às Informações sobre Atividades Exer
cidas em Condições Especiais.

Dessa forma, não há referência à obrigação de
a empresa entregar o Laudo Técnico Pericial das con
dições especiais exercidas (item 4 do rol citado), ex
pedido por médico do trabalho ou engenheiro de se
gurança do trabalho, previsto no § 1° do art. 58 da Lei
n° 8.213/91.

O projeto em exame vem sanar essa lacuna,
modificando o § 4° do referido artigo. Com essa alte
ração, a empresa fica obrigada a emitir tal documen
to, juntamente com o perfil profissiográfico, no ato da
rescisão do contrato de trabalho.

Tal providência é de cabal importância para o
trabalhador que, ao requerer a aposentadoria especi
al, não necessitará peregrinar pelas várias empresas

nas quais prestou serviços em busca de tais docu
mentos. Além disso, muitas empresas poderão ter en
cerrado suas atividades na época do requerimento do
benefício.

Outra medida importante sugerida no projeto é
o acompanhamento do representante do sindicato ou
federação profissionais na elaboração do Laudo Téc
nico Pericial para todos os períodos das atividades
exercidas em condições especiais. Isso contribuirá
para a veracidade das informações contidas no docu
mento.

Ante o exposto, somos pela aprovação do Proje
to de Lei n° 1.121-A, de 1999.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2001. 
Deputado Pedro Celso, Relator.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei n°
1.121-A/99, nos termos do parecer do relator, Depu
tado Pedro Celso.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Freire Júnior, Presidente; Uno Rossi e Luiz Antonio
Fleury, Vice-Presidentes; Antônio Carlos Konder
Reis, Avenzoar Arruda, Candinho Mattos, Evandro
Milhomen, Fátima Pelaes, Jair Bolsonaro, Jair Mene
guelli, José Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Luciano
Castro, Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso, Ricardo
Rique, Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, titulares;
Arnaldo Faria de Sá, Coriolano Sales, Damião Felicia
no e Eduardo Campos, suplentes.

Sala da Comissão, 2 de dezembro de 2001. 
Deputado Freire Júnior, Presidente.

*PROJETO DE LEI W1.155~A, DE 1999
(Do Sr. Romeu Queiroz)

Dispõe sobre a regulamentação da
profissão de garçom, fixa a jornada máxi
ma de trabalho e o piso salarial da cate
goria; tendo parecer da Comissão de Tra
balho, de Administração e Serviço Públi
co pela rejeição, contra os votos dos De
putados Arnaldo Faria de Sá e Luiz
Antonio Fleury (Relator: Deputado Freire
Júnior).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54) - art.
24,11)

*Projeto inicial publicado no OCO de 28-8-99



*PROJETO DE LEI N°1.186-A, DE 1999
(Do Sr. Rubens Bueno)

Dispõe sobre a precedência da ad
ministração fazendária e de seus servi
dores fiscais sobre os demais setores

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou o Projeto de Lei n° 1.155/99, contra os votos
dos Deputados Arnaldo Faria de Sá e Luiz Antonio
Fleury, nos termos do parecer do relator, Deputado
Freire Júnior.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Fre
ire Júnior, - Presidente; - Lino Rossi e Luiz Antonio Fle
ury, - Vice-Presidentes; - Antônio Carlos Konder Reis, 
Avenzoar Arruda, - Candinho Mattos, - Evandro Milho
men, - Fátima Pelaes, - Jair 80lsonaro, - Jair Mene
guelli, - José Múcio Monteiro, - Jovair Arantes, - Lucia
no Castro, - Medeiros, - Paulo Paim, - Pedro Celso,
Ricardo Rique, - Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, - titu
lares; - Arnaldo Faria de Sá, - Coriolano Sales, - Da
mião Feliciano e Eduardo Campos, - suplentes.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Lino Rossi, Vice-Presidente n° exercício
da presidência.

Sumário

/I - Voto do Relator

PROJETO DE LEI N° 1.155/99

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

O projeto em exame não constitui especifica
mente uma proposição tendente a regulamentar a
profissão de Garçom, na medida em que tem como
principal objetivo estabelecer jornada máxima de tra
balho e o piso salarial para a categoria.

A profissão de Garçom, no momento, está bas
tante valorizada, tendo em vista o incremento do setor
de entretenimento no País, na forma de eventos dos
mais variados matizes. São congressos, seminários,
encontros, lançamentos de publicações e de multimí
dia, além de inúmeros projetos sociais e políticos, a
requisitar os serviços dos Garçons, tornando ainda
mais organizada a categoria e com maior poder de re
ivindicação por melhores condições de trabalho.

O Projeto de Lei n° 1.155, de 1999, de autoria do
Nobre Deputado Romeu Queiroz, visa regulamentar
a profissão de Garçom, fixando a jornada de trabalho
e o piso salarial da categoria.

Em sua justificação, o autor alega que a iniciati
va pretende fazer justiça à laboriosa classe dos Gar
çons, responsáveis pelo atendimento, na área de ali
mentação e bebidas, à clientela dos estabelecimen
tos ligados à hotelaria, restaurantes, bares e asseme
lhados.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas ao projeto.

É o relatório.

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 28-3-2000, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Anamé
lia R)beiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório
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PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE Assim, torna-se desnecessário legislar sobre
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO itens como a jornada de trabalho e o piso salarial, que

fazem parte das principais cláusulas da negociação
coletiva de trabalho.

Ao aprovarmos uma lei estabelecendo a menor
remuneração de uma categoria profissional por uma
determinada duração de trabalho, corremos o risco
de, além de tornar mais rígida a relação de emprego,
causar prejuízos aos trabalhadores. O empregador,
que tiver condições de melhor remunerar o trabalha
dor, deixará de negociar sobre o que já está fixado
pela legislação. Por outro lado, quem não puder pagar
o valor definido em lei, não terá como ofertar mais
postos de trabalho ou, até mesmo, manter os existen
tes. Essa situação só tem a contribuir para o aumento
do desemprego.

Outrossim, a Carta Magna estabelece jornada
máxima de trabalho de 6 horas diárias, quando se tra
tar de turnos ininterruptos de revezamento, como
acontece geralmente com os Garçons, que laboram
em regime de escala de serviço. Nesse ponto, a lei já
contempla a reivindicação prevista no projeto.

Ante o exposto, somos pela rejeição do Projeto
de Lei n° 1.155, de 1999.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2001. 
Deputado Freire Júnior, Relator.
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administrativos; tendo parecer da Comis
são de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, pela aprovação (Relator:
Deputado Vivaldo Barbosa).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação (mérito); e de Constituição, e
Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no OCO de 9-9-99

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E

SERViÇO PÚBLICO

Sumário

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator

- parecer da Comissão

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.186/99

Nos termos do art. 119, caput, I e § 10
, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 4-10-99, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 11 de outubro de 1999. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

A proposição em exame visa regular a prece
dência da administração fazendária e de seus servi
dores fiscais sobre os demais setores administrativos,
prevista no art. 37, XVIII, da Constituição Federal.

Para esse fim, define como área de jurisdição da
administração fazendária a zona primária de território
aduaneiro, nesta compreendidas as faixas internas
de portos e aeroportos, os recintos alfandegários e lo
cais habilitados nas fronteiras terrestres, bem como
outras áreas em que se efetuem operações de carga
e descarga de mercadoria ou desembarque e embar
que de passageiros procedentes ou a caminho do ex
terior. Nessas áreas, os servidores fiscais terão aces
so livre e preferencial aos locais onde se encontre
mercadoria estrangeira exposta à venda, depositada
ou em circulação comercial, bem como aos veículos
procedentes do exterior, cabendo-lhes admitir ou não
a participação simultânea de autoridades de outros
setores nas visitas de controle aduaneiro.

Ainda segundo a proposta, os servidores fiscais
poderão, em despacho motivado, requisitar docu
mentos de outros setores administrativos que sejam
necessários ao pleno exercício de suas atribuições,
bem como requisitar auxílio policial quando vítimas
de embaraço ou se necessário à efetivação de medi
da prevista em lei ou regulamento, ainda que não con
figurada a ocorrência de crime ou contravenção.

O projeto foi distribuído, para exame do mérito, a
esta Comissão e à Comissão de Finanças e Tributa
ção e, para análise da constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa, à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação. Nesta Comissão, foi designado
relator o ilustre Deputado Pedro Eugênio, cujo pare
cer não chegou a ser apreciado na última sessão le
gislativa. Incumbiu-nos, então, o Presidente da Co
missão de apresentar o parecer sobre a matéria.

Não foram apresentadas emendas ao projeto no
prazo aberto nesta Comissão para tal fim.

Eis o relatório.

11 - Voto do Relator

Adotamos, neste relatório, os mesmos termos
do parecer oferecido pelo relator anterior, com o qual
concordamos integralmente.

O art. 37, XVIII, da Constituição Federal estabe
lece a precedência da administração fazendária e de
seus servidores fiscais, dentro de suas áreas de com
petência e jurisdição, sobre os demais setores admi
nistrativos, na forma da lei.

A proposta vem regulamentar o dispositivo
constitucional, disciplinando a atuação dos fiscais fa
zendários nas zonas aduaneiras, áreas em que tradi
cionalmente se verificam maiores conflitos com servi
dores de outros setores.

O projeto define adequadamente a área de ju
risdição da fiscalização aduaneira, mantendo coerên
cia com as normas que disciplinam a organização
desses serviços (art. 33, I, do Decreto-lei na 37, de
1966). São também apropriados os instrumentos e
procedimentos propostos para assegurar a prece
dência da administração fazendária nesse setor, qua
is sejam, a garantia de acesso àqueles locais, o juízo
de admissibilidade, pelos servidores fiscais, da parti
cipação de autoridades de outros setores nas visitas
de controle aduaneiro e a possibilidade de requisição
de documentos e de auxílio policial, quando necessá
rios.

Em face do exposto, nosso voto é pela aprova
ção do projeto.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2001. - Depu
tado Vivaldo Barbosa, Relator.
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Justificação

A diversificação das atividades de comércio e
serviços e a disputa pelo mercado consumidor exigi
ram por parte do empresariado a criação de novas
formas de atendimento personalizado que propiciem
maior comodidade ao cliente.

Com a modernização destas atividades surgi
ram os serviços de entrega motorizada que , hoje,
proliferam em grande parte do comércio, particular
mente nos restaurantes, mercados. lanchonetes e pa
darias.

Estes serviços de entrega motorizada, exerci
dos por motociclistas, empregam em todo o País mi
lhares de trabalhadores que ficam à mercê dos em
pregadores, em virtude da falta de qualquer regula
mentação da atividade laboral e de seus mais ele
mentares direitos.

No sentido de regulamentar o exercício desta
atividade e propiciar condições dignas de trabalho ao

PROJETO DE LEI N° 1.392-A, DE 1999
(Do Sr. Geraldo Magela)

Regulamenta o exercício da profis
são de motociclista profissional, e dá ou
tras providências; tendo parecer da Co
missão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela rejeição, contra os
votos dos Deputados Arnaldo Faria de
Sá, Avenzoar Arruda, Jair Meneguelli, Pa
ulo Paim, Pedro Celso, Jovaír Arantes e
Luiz Antonio Fleury (Relator: Deputado
Freire Júnior).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54) - art.
24, li)

Sumário

I - Projeto Inicial
" - Parecer da Comissão de Trabalho, de Admi-

nistração e Serviço Público:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Considera-se motociclista profissional o

motociclista habilitado que desempenha serviços de
entrega motorizado em veículos automotores de duas
rodas.

Art. 2° O exercício da profissão de motociclista
profissional se dará mediante as seguintes formas de
contrato de trabalho:
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PARECER DA COMISSÃO 1- contratação do profissional para utilização de
veículo próprio; ou

11 - contratação do profissional para utilização
de veículo do empregador.

§ 1°Quando o contratado utilizar veículo próprio
o seu vencimento básico será acrescido de percentu
al, pactuado entre as partes, a título de ressarcimento
de despesas com manutenção.

§ 2° O empregador deverá custear seguro de
contra morte e invalidez permanente do profissional e
todos os equipamentos de segurança obrigatórios.

Art. 3° A remuneração mensal do motociclista pro
fissional representa a soma das seguintes parcelas:

I - vencimento básico; e

li - comissão de 10% (dez por cento) sobre o va
lor da mercadoria entregue ou do serviço prestado.

Art. 4° A jornada de trabalho do motociclista pro
fissional não poderá ser superior a 6 (seis) horas diá
rias podendo ser exercida aos sábados, domingos e
feriados, garantido o descanso semanal remunerado.

Art. 5" O exercício da profissão regulamentada
pela presente lei, para todos os efeitos legais, é consi
derada penosa e perigosa.

Art. 6" A rescisão do contrato de trabalho conside
rará para o cálculo da indenização a remuneração total,
incluída a média mensal das comissões recebidas.

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 8° Revogam-se as disposições em contrá-

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei n" 1.186/99,
nos termos do parecer do relator, Deputado Vivaldo
Barbosa.

Estiveram presentes os senhores Deputados
Freire Júnior, Presidente; Uno Rossi e Luiz Antonio
Fleury, Vice-Presidentes; Antônio Carlos Konder
Reis, Avenzoar Arruda, Candinho Mattos, Evandro
Milhomen, Fátima Pelaes, Jair Bolsonaro, Jair Mene
guelli, José Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Luciano
Castro, Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso, Ricardo
Rique, Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, titulares;
Arnaldo Faria de Sá, Coriolano Sales, Damião Felicia
no e Eduardo Campos, suplentes.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Freire Júnior, Presidente.



I - Relatório

11 - Voto do Relator

PROJETO DE LEI N° 1.392/99

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
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motociclista profissional, submetemos à apreciação o referido verbete sumulado é de ser aplicado, no caso,
presente projeto. em respaldo à rejeição do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 4 agosto de 1999. - Geraldo O Executivo e o Judiciário também vem firman-
Magela, Deputado Federal, PT - DF. do posicionamento nesse mesmo sentido: se, pelo

exercício indevido da atividade, não existe potencial
lesivo à comunidade, não se justifica restrições legis
lativas ao ofício. Por certo que a atividade em apreço
não se enquadra no perfil das profissões que devem
ser regulamentadas.

Por outro lado, costuma-se confundir regula
mentação de profissão com conquista de direitos
como, na verdade, é o caso do projeto sob exame.
Tanto é que o próprio Autor, ao justificar o projeto em
apreço, alega que esses trabalhadores ficam à mercê
de seus empregadores por falta de qualquer regula
mentação dessa atividade e de seus mais elementa
res direitos.

Ora, as leis trabalhistas já são aplicáveis aos
motociclistas, assim como a qualquer outro profissio
nal (advogado, médico, etc.) que preste serviços na
forma de relação de emprego. E, para tanto, nem é
preciso que haja um contrato formal estabelecendo
esse tipo de relação entre as partes. E o próprio "con
trato realidade", princípio básico do Direito do Traba
lho, que informa a aplicação das normas trabalhistas.
Ou seja, pouco importa se o contrato formalmente
ajustado entre as partes está disfarçado sob outra
modalidade: os direitos trabalhistas são devidos se
verificados, na hipótese concreta, os elementos ca
racterizadores da relação de emprego - subordinação
Uurídica e hierárquica), pessoal idade na prestação de
serviços, não eventualidade e remuneração na forma
assalariada.

Assim, a questão é basicamente de prova, com
petindo à parte lesada buscar seus direitos na via judici
al, seja na Justiça do Trabalho (se a natureza da relação
for empregatícia), seja na Justiça Comum (se caracteri
zada a prestação de serviços de natureza civil).

De qualquer forma, o projeto em apreço ou re
pete normas trabalhistas que já estão em vigor
(como, por exemplo, o art. 6° do texto projetado) ou in
tenta estabelecer outras garantias, também de natu
reza trabalhista, quando a tendência mundial cami
nha para a desregulamentação das relações de tra
balho, relocando o âmbito da simples proteção para o
da negociação coletiva.

De fato, o estabelecimento, para determinado
segmento profissional, de questões diferenciadas das
normas mínimas tutelares inerentes a todos os em
pregados, constituem cláusulas típicas de conven
ções ou acordos coletivos. Daí por que são impróprias
e inoportunas as reivindicações do texto projetado 50-

Nos termos do art. 119 caput, I e § 10, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 28-3-2000, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Anamé
lia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

Trata-se de proposição que intenta regulamen
tar a atividade profissional de motociclista, assim con
siderado o trabalhador "que desempenha serviços de
entrega motorizado em veículos automotores de duas
rodas."

Justificando a medida, o Nobre Autor argumenta
que "A diversificação das atividades de comércio e
serviços e a disputa pelo mercado consumidor exigi
ram por parte do empresariado a criação de novas
formas de atendimento personalizado que propiciem
maior comodidade ao cliente. (...) Estes serviços de
entrega motorizada, exercidos por motociclistas, em
pregam em todo o País milhares de trabalhadores
que ficam à mercê dos empregadores, em virtude da
falta de qualquer regulamentação da atividade laboral
e de seus mais elementares direitos".

Esgotado o prazo regimental, não foram recebi
das emendas ao projeto.

É o relatório.

Temos entendido que a regulamentação profis
sional- porque, necessariamente, implica restrição à
liberdade do exercício de atividades profissionais,
com a formação de um núcleo corporativo e conse
qüente fechamento do mercado de trabalho para to
dos os que não pertencerem à corporação - não
pode encontrar apoio no âmbito desta Casa que, jus
tamente, é de democrática representação popular.

Esse reiterado posicionamento motivou, inclusi
ve, a aprovação do Verbete n° 1 da Súmula de Juris
prudência da CTASp, em 26 de setembro de 2001. O
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Administração e Serviço Público:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Qualquer cidadão, partido político, asso

ciação ou sindicato é, nos termos do art. 74 § 2° da
Constituição, parte legitima para denunciar, verbal
mente ou por escrito, inclusive através de registro
magnético, irregularidades ou ilegalidades que sejam
de seu conhecimento, praticadas por qualquer autori
dade contra o bom emprego de recursos públicos ou
a má gestão do patrimônio confiado à sua guarda.

Parágrafo único. Considera-se autoridade, para
os fins desta lei, qualquer pessoa física ou entidade
pública que, nos termos do parágrafo único do art. 70
da Constituição, utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos
quais a União responda ou que, em nome desta, as
suma obrigações de natureza pecuniária.

Art. 2° Para o cumprimento do disposto no art.
1°, o Tribunal de Contas da União colocará à disposi
ção do público linha telefônica para ligação gratuita,
assim como fará constar de sua página na rede de co
municação via computador, denominada internet, ou
qualquer outra que venha a substitui-Ia ou comple
mentá-Ia, local próprio para o recebimento das de
núncias de irregularidades ou ilegalidades que sejam
de conhecimento dos denunciantes.

Art. 3° As denúncias serão investigadas e apura
das pelos órgãos competentes do Tribunal de Contas
da União, segundo dispuser resolução que, para esse
fim, será baixada pelo plenário e, dos relatórios tri
mestrais que essa corte enviará ao Congresso Nacio-

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Freire Júnior, Relator.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou o Projeto de Lei n° 1.392/99, contra os votos
dos Deputados Arnaldo Faria de Sá, Avenzoar Arru
da, Jair Meneguelli, Paulo Paim, Pedro Celso, Jovair
Arantes e Luiz Antonio Fleury, nos termos do parecer
do relator, Deputado Freire Júnior.

Estiveram presentes os senhores Deputados
Freire Júnior, Presidente, Uno Rossi e Luiz Antonio
Fleury, Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder
Reis, Avenzoar Arruda, Candinho Mattos, Evandro
Milhomen, Fátima Pelaes, Jair Bolsonaro, Jair Mene
guelli, José Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Luciano
Castro, Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso, Ricardo
Rique, Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, titulares,
Arnaldo Faria de Sá, Coriolano Sales, Damião Felicia
no e Eduardo Campos, suplentes.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001 . 
Deputado Uno Rossi, Vice-Presidente no exercício
da presidência.
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bre condições de uso de veículo próprio ou do "em- *PROJETO DE LEI N° 1.489-A, DE 1999
pregador'; seguro de vida e invalidez permanente; (Do Sr. Paes Landim)
composição de remuneração mínima incluindo co- Regulamenta o § 2° do art. 74 da
missões e jornada especial de trabalho. Constituição Federal; tendo parecer da

O mesmo se diga em relação à caracterização Comissão de Trabalho, de Administração
da atividade como penosa e periculosa. A preocupa- e Serviço Público, pela rejeição, contra
ção do legislador deve estar voltada para as condi- os votos dos Deputados Avenzoar Arru-
ções que minimizem o grau de risco ou de penosida- da - Jair Meneguelli - Paulo Paim e Pe-
de e não para medidas que impliquem acréscimos sa- dro Celso (Relator: Deputado Candinho
lariais ou outros benefícios que tendem a estimular o Mattos).

exercício nas condições indesejáveis. (Às Comissões de Trabalho - de
Com base nesse justo e legítimo princípio, não Administração e Serviço Público; e de Cons-

basta que o trabalhador integre determinada catego- tituição e Justiça e de Redação - art. 24, 11)
ria profissional, mas sim que comprove a exposição
aos agentes físicos, químicos e biológicos prejudicia
is à saúde, o que não implica que estes trabalhadores
serão prejudicados. Com efeito, de acordo com a le
gis�ação vigente, os motoristas profissionais, por
exemplo, que comprovarem que, no exercício da ativi
dade profissional, estão sujeitos à exposição perma
nente em níveis de ruído acima de 90 decibéis ou à
exposição ao calor acima dos limites de tolerância, já
têm assegurada a aposentadoria especial após 25
anos de contribuição.

Somos, pois, pela rejeição do Projeto de Lei n°
1.392/99.
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nal, nos termos do art. 71, § 4° da Constituição, cons
tará obrigatoriamente a indicação sumaria do número
das que foram recebidas, discriminando-se as que ti
verem sido apuradas, as que se encontrarem sendo
investigadas e as que tiverem sido arquivadas por im
procedentes.

Art. 4° Concluída a investigação, o plenário do
Tribunal aplicará as sanções cabíveis, no âmbito de
sua competência, e encaminhará ao Ministério Públi
co competente as conclusões do que tiver apurado,
sempre que entender que existe delito adequada
mente tipificado, para as demais providências cabíve
is.

Art. 5° O Tribunal de Contas da União regula
mentará esta lei, no prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar de sua publicação.

Art. 6° Esta lei entra em vigor no prazo de 90 (no
venta) dias a contar de sua publicação.

Justificação

O art. 74 da Constituição Federal dispõe, em
seu § 2°, que "qualquer cidadão partido politico, asso
ciação ou sindicato e parte legitima para, na forma da
lei, denunciar irregularidades ou legalidades perante
o Tribunal de Contas da União". A pratica prevista
nesse dispositivo, porém, requer regulamentação
adequada, para se institucionalizar, devendo, nessa
hipótese, contribuir para prevenir e reprimir procedi
mentos que são lesivos ao patrimônio público, como
de resto vem ocorrendo em todo o País, com a cria
ção de meios de denúncia, como o "disque denúncia"
que, no Rio de Janeiro, vem permitindo o esclareci
mento de crimes e sequestros. O sistema encontra-se
razoavelmente disseminado em todo o País, não só
para a prevenção de delitos, como também para pro
porcionar esclarecimentos à população, tendo se tor
nado uma iniciativa adequada para aumentar a parti
cipação politica dos cidadãos, tanto nos assuntos de
seu interesse particular quanto nas questões de inte
resse coletivo.

Este é o propósito deste projeto que prevê não
só a denúncia por via postal e telefônica mas também
por intermédio de meios magnéticos, inclusive via
Internet, mediante o uso do site em que o TCU coloca
a disposição do público informações relativas à sua
estrutura e funcionamento.

A proposta não apenas define o que se deve en
tender por autoridade responsável pela gestão e em
prego de recursos públicos, na forma prevista no art.
70, parágrafo único da Constituição, prevendo inclusi
ve o rito que deve ser seguido pelo Tribunal, em rela
ção às denúncias investigadas e julgadas proceden-

tes, determinando ainda que os dados sejam informa
dos ao Congresso Nacional, nos relatórios trimestrais
que o texto constitucional prevê sejam submetidos ao
legislativo.

Quando de sua tramitação nesta e na outra
Casa do Congresso, o projeto deverá receber os
aperfeiçoamentos necessários para que se torne um
meio útil e eficiente de prevenir as condutas delituo
sas dos agentes públicos em nosso País.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1999. 
Deputado Paes Landim, PFl - PI.

LEGISLAÇÃO CIlADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO IX
Da Fiscalização Contábil, Financeira e

Orçamentária

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orça
mentária, operacional e patrimonial da União e das
entidades da administração direta e indireta, quanto à
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida
pelo Congresso Nacional, mediante controle externo,
e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pes
soa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros,
bens e valores públicos ou pelos quais a União res
ponda, ou que, em nome desta, assuma obrigações
de natureza pecuniária.

* Parágrafo único com redação dada pela Emen
da Constitucional n° 19, de 4-6-1998.

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congres
so Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal
de Contas da União, ao qual compete:

§ 4° O Tribunal encaminhará ao Congresso Na
cional, trimestral e anualmente, relatório de suas ativi
dades.
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Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Ju
diciário manterão, de forma integrada, sistema de
controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas
no plano plurianual, a execução dos programas de
governo e dos orçamentos da União;

11- comprovar a legalidade e avaliar os resultados,
quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da ad
ministração federal, bem como da aplicação de recur
sos públicos por entidades de direito privado;li' -exercer o controle das operações de crédito,
avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da
União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de
sua missão institucional.

§ 1° Os responsáveis pelo controle interno, ao
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou
ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas
da União, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2° Qualquer cidadão, partido político, associa
ção ou sindicato é parte legitima para, na forma da lei,
denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o
Tribunal de Contas da União.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.489/99

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 19-11-99, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1999. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

Por redistribuição da Presidência desta Comis
são, foi-me atribuída condição de Relator do Projeto
de Lei n° 1.489, de 1999, apresentado pelo ilustre De
putado Paes Landim, que regulamenta o § 2° do art.
74 da Carta Magna, na redação que lhe deferiu a
Emenda Constitucional n° 19:

"Art. 74 .
1- .

IV- ..
§ 1° ..

§ 2° Qualquer cidadão, partido político,
associação ou sindicato é parte legítima
para, na forma da lei (grifo nosso), denunci
ar irregularidades ou ilegalidades perante o
Tribunal de Contas da União."

No atendimento de tal comando, a proposição
está vazada em termos que lhe concedem as se
guintes características específicas:

a) reconhece a legitimidade de qualquer cida
dão, partido político, associação ou sindicato para de
nunciar, junto ao Tribunal de Contas da União - TCU,
irregularidades ou ilegalidades praticadas por autori
dades ou entes públicos na gestão de recursos ou pa
trimônio público;

b) admite que, na formulação da denúncia, pos
sa o denunciante fazê-lo, verbalmente ou por escrito,
usando de meio postal, telefônico (disque-denúncia)
ou Internet;

c) define que a regulamentação do processo de
investigação e de apuração, a cargo dos órgãos com
petentes da estrutura do TCU, se dê através de Reso
lução de Plenário do próprio TCU, estabelecendo exi
gências quanto a informações sumárias, que periodi
camente este encaminhará ao Congresso Nacional;

d) prescreve aplicação de sanções pelo TCU, no
âmbito de sua competência, com encaminhamento
ao Ministério Público e demais providências cabíveis
sempre que comprovada a infração ou ilícito.

Não foram apresentadas emendas ao projeto no
prazo aberto para esse fim.

11 - Voto do Relator

Da comparação do texto do projeto de lei com o
dispositivo constitucional, verifica-se que a iniciativa
do parlamentar atende ao escopo de democratica
mente incorporar a cidadania e a própria sociedade
civil organizada no processo de controle e fiscaliza
ção externa da Administração Pública ou de todo pro
cesso que envolva dinheiro ou patrimônio público,
como aliás tudo indica que pretendeu o Constituinte.

Ao abrir tal espaço à participação, a Carta Mag
na subordinou a prerrogativa, atribuída a esses agen
tes a esses externos, utilizasse de um canal que nor
malmente já atua nesta área, mas que ficasse condi
cionada a tratamento normativo-legal, regulando pelo
menos, segundo aponta o bom-senso, a formulação e
o encaminhamento das denúncias bem como o res
pectivo exame e o desdobramento das providências
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PARECER DA COMISSÃO

no âmbito daquela Corte dente da República apostos sobre os §§ 1° e 2° do
art. 53 da lei, por entender que a previsão de denún
cia oral dispensa o necessário requisito de formali
dade, assegurado tão-somente nas denúncias por
escrito, que por sua vez foram mantidos pelo Con
gresso Nacional, em deliberação de sessão conjun
ta, datada de 25-8-93.

A legislação atual, configurada, em especial,
pela Lei Orgânica do TCU, mostra-se suficiente para
atender aos objetivos preconizados pela proposição,
na medida em que:

a) garante o acesso ao TCU de qualquer cida
dão, partido político, sindicato ou associação, como
partes legítimas, legalmente habilitadas, para denun
ciar irregularidades ou ilegalidades;

b) define os procedimentos a serem aplicados
pelo TCU, no caso, embora sem admitir as denúncias
formuladas verbalmente ou por telefone;

c) preserva o direito de informação, para acom
panhamento do andamento do processo de apura
ção, com alerta expresso do sigilo de que se reveste,
enquanto não sobrevier decisão final na matéria; e

d) isenta o denunciante de sanção administrati
va, cível ou penal, em decorrência da denúncia, salvo
por comprovada má-fé.

Assim, a não ser que outros argumentos de
monstrem que a Lei Orgânica do TCU, pede alguma
atualização, a título de aperfeiçoamento ou adapta
ção exigidos pela prática - o que aparentemente
não foi a finalidade do projeto de lei - entendo a
proposição como inoportuna, uma vez que o dispo
sitivo constitucional em questão já se acha, a meu
ver, regulamentado.

Diante do exposto, manifesto meu voto pela re
jeição do Projeto de Lei n° 1.489, de 1999.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. - De
putado Candinho Mattos, Relator.

que possam determinar,
Administrativa.

Neste particular, o TCU, vê enriquecida a sua
competência também constitucional de operar como
braço do Congresso Nacional, de resto conveniente
mente discriminada, nos arts. 70 a 75 da Lei Maior,
entre outros, embora a matéria ainda guarde eviden
tes vinculações com os princípios gerais da Adminis
tração Pública, discriminados no caput do art. 37, da
Constituição Federal, cujo maior peso se assenta na
permanente busca e preservação da legalidade e mo
ralidade.

Todo este arcabouço jurídico da matéria, que,
não só motivou a proposição, como justifica a presen
te análise, é complementado pela Lei Orgânica do
TCU e pelo seu Regimento Interno, enquanto instru
mentos importantes, senão para a compreensão da
natureza, amplitude e complexidade do tema, para a
sua melhor inserção no conjunto, respeitadas as limi
tações e definições preexistentes.

Nos cuidados deste levantamento inicial, avan
cei - cumpre-me enfatizar - nos aspectos legais e
constitucionais mais gerais, exclusivamente para bem
situar a questão que a proposição envolve, sem tenci
onar, com isso, extrapolar das atribuições da Comis
são de Trabalho, Administração e Serviço Público, já
que caberá à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, na avaliação a seu cargo, abordar estes
e outros pontos, com a desejável profundidade e co
nhecimento de causa.

Porém, não há como deixar de reconhecer, que o
exercício da prerrogativa de qualquer cidadão, partido
político, associação ou sindicato, de denunciar irregula
ridades ou ilegalidades ao TCU, acaba se justapondo
às atribuições e parâmetros de atuação do TCU, razão
maior do seu condicionamento à forma da lei, para pro
porcionar entre ambas uma conciliação indispensável,
seguindo um outro princípio geral da Administração PÚ
blica: o da eficiência (CF, art. 37, caput).

Por isso, cotejou-se ainda o que consta do pro
jeto de lei com aquilo que já se encontra disciplina
do nos arts. 53 a 55 da Lei nO 8.433, de 16 de julho
de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da
União) e regulamentado no seu Regimento Interno
(arts. 212 a 215), que tratam das denúncias e dos
denunciantes, exatamente na acepção que confere
o § 2° do art. 74, da Constituição Federal.

Da verificação dos dispositivos do projeto de
lei e da Lei Orgânica do TCU constatou-se a exis
tência de uma grande correspondência, entre am
bos, ainda mais se considerados os vetos do Presi-

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou o Projeto de Lei n° 1.489/99, contra os votos
dos Deputados Avenzoar Arruda, Jair Meneguelli,
Paulo Paim e Pedro Celso, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Candinho Mattos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Freire Júnior, Presidente; Uno Rossi e Luiz Antonio
Fleury, Vice-Presidentes; Antônio Carlos Konder
Reis, Avenzoar Arruda, Candinho Mattos, Evandro
Milhomen, Fátima Pelaes, Jair Bolsonaro, Jair Me
neguelli, José Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Luci-
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ano Castro, Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso, Ri
cardo Rique, Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, titula
res; Arnaldo Faria de Sá, Coriolano Sales, Damião
Feliciano e Eduardo Campos, suplentes.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Freire Júnior, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 1.975-A, DE 1999
(Do Sr. João Paulo)

Dá nova redação ao inciso V do art.
16 da Lei n° 7.102, de 20 de junho de
1983; tendo ~)arecer da Comissão de Tra
balho, de Administração e Serviço Públi
co, pela aprovação (Relator: Deputado
Medeiros).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54) - art.
24,11)

Súmario

I - Projeto Inicial
111 - Na Comissão De Trabalho, De Administração

E Serviço Público:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O inciso V do art. 16 da Lei n° 7.102, de

20 de junho de 1983, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 16 .

V - ter sido aprovado em exame de saúde física,
mental e psicotécnico, sendo vedada qualquer exi
gência quanto à altura mínima.

Art. 2° A empresa que infringir o disposto no art.
1° desta lei fica sujeito ao pagamento de multa que
varia entre seis mil Unidades Fiscais de Referência
(6.000 UFIR) a trinta mil UFIR.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983, que es
tabelece as normas para funcionamento das empre
sas privadas que exploram serviços de vigilância e de
transportes de valores, no seu artigo 16, prevê requi
sitos que o vigilante deve preencher para o exercício
dessa profissão. Este artigo, em nenhum dos seus
sete incisos, determina restrição sobre o porte físico

que o vigilante deva ostentar para o desempenho da
atividade. Contudo, em atitude flagrantemente ilegal e
discriminatória, várias empresas de segurança de
São Paulo e de outras localidades, vem exigindo que
os pretendentes a cargos de vigilantes tenham altura
acima da mínima estipulada pelas normas internas
estabelecidas por essas empresas.

Além do aspecto da ilegalidade da discrimina
ção contida nessas normas de admissão, devemos,
também, ter em mente que elas estão completamente
fora da nossa realidade nacional, pois a adoção de
qualquer altura mínima poderá constituir-se em erro,
por desconsiderar nossas peculiaridades regionais.
Se na região Sul há predominância de indivíduos de
origem étnica de maior estatura, nas regiões Norte e
Nordeste os grupos étnicos são caracterizados por
sua baixa estatura. Assim, permitindo-se a adoção de
qualquer limite mínimo, estar-se-á, de imediato, elimi
nando da admissão uma grande parte da população
procedente das áreas setentrionais do País.

Podemos aduzir, também, que as dimensões
não servem para medir a efetiva capacidade do ho
mem. Além disso, o moderno armamento e as condi
ções do homem bem treinado justificam a desneces
sidade de compleição avantajada para o cumprimen
to de tarefas arriscadas.

Assim, por não vermos motivos consistentes
para que se limite o ingresso de pessoas de menor
estatura nas empresas de vigilância, estamos pro
pondo que se estabeleça, em definitivo, no texto da
lei, a vedação para que se impeça essa exigência.
Desse modo, esperamos contar com o apoio dos ilus
tres Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado João Paulo, (PT/SP).

LEI N° 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983

Dispõe sobre segurança para esta
belecimentos financeiros, estabelece
normas para constituição e funciona
mento das empresas particulares que ex
ploram serviços de vigilância e de trans
porte de valores, e dá outras providênci
as.

Art. 16. Para o exercício da profissão, o vigilante
preencherá os seguintes requisitos:

I - ser brasileiro;

11- ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos;

111 - ter instrução correspondente à 4a série do
1° Grau;
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IV - ter sido aprovado, em curso de formação de
vigilante, realizado em estabelecimento com funcio
namento autorizado nos termos desta lei.

* Inciso IV com redação dada pela Lei n° 8.863,
de 28-3-1994.

V - ter sido aprovado em exame de saúde física,
mental e psicotécnico;

VI - não ter antecedentes criminais registrados;
e

VII - estar quite com as obrigações eleitorais e
militares.

Parágrafo único. O requisito previsto no inciso 111
deste artigo não se aplica aos vigilantes admitidos até
a publicação da presente leí.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.975/99

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 2-5-2000, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 10 de maio de 2000. - Ana
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

A iniciativa em epígrafe tem por escopo alterar a
atual redação do inciso V do art. 16 da Lei n° 7.102, de
20 de junho de 1983, para afastar qualquer discrimi
nação, no que respeita à admissão ao emprego, em
razão de altura mínima, para o exercício da atividade
de vigilante.

À empresa infratora da norma aplicar-se-á multa
equivalente a seis Unidades Fiscais de Referência
(6.000 UFIR).

Não foram recebidas emendas ao projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Em boa hora vem o presente projeto de lei afas
tar de vez a discriminação odiosa que hoje ocorre no
mercado de trabalho, quando da contratação de vigi
lantes, tendo em vista o estabelecimento de altura mí
nima para a ocupação desses postos de trabalho.

Apesar de essa exigência ser inquestionavel
mente ilegal, os jornais divulgam, com certa freqüên
cia, esse tipo de discriminação.

Como bem esclarece o autor da matéria, Depu
tado João Paulo, em sua justificação, ''várias empre
sas de segurança de São Paulo e de outras localida
des, vêm exigindo que os pretendentes a cargos de
vigilantes tenham altura acima da mínima estipuladas
pelas normas internas estabelecidas por essas em
presas". Esse absurdo não pode mais continuar a
existir.

Tal postura não é condizente com o texto consti
tucional vigente, que desautoriza qualquer discrimi
nação em face da lei.

A capacidade laboral de uma pessoa não é me
dida pela sua estatura física.

Ante o exposto, somos pela aprovação do Proje
to de Lei n° 1.975, de 1999, dele destacando seus
fundamentos jurídicos e sociais.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2001. - Depu
tado Medeiros, Relator.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei n° 1.975/99,
nos termos do parecer do relator, Deputado Medei
ros.

Estiveram presentes os senhores Deputados:

Freire Júnior, Presidente; Uno Rossi e Luiz
Antonio Fleury, Vice-Presidentes; Antônio Carlos kon
der Reis, Avenzoar Arruda, Candinho Mattos, Evan
dro Milhomen, Fátima Pelaes, Jair Bolsonaro, Jair Me
neguelfi, José Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Lucia
no Castro, Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso, Ricar
do Rique, Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, titulares;
Arnaldo Faria de Sá, Coriolano Sales, Damião Felicia
no e Eduardo Campos, suplentes.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001 , 
Deputado Freire Júnior, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 2.161-A, DE 1999
(Do Sr. Rodrigo Maia)

Dispõe sobre tarifas de serviços pú
blicos e dá outras providências; tendo
parecer da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela re
jeição (relator: Deputado Ricardo Rique).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui-
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ção e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art.
24,11)

Sumário

I - Projeto Inicial
111 - Na Comissão de Trabalho, de Administra-

ção e Serviço Público:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art 1° - Fica vedado, no que concerne a tarifas

de serviços públicos, qualquer tipo de indexação, ou
estrutura tarifária que, direta ou indiretamente, adote
índices correntes de inflação como parâmetro para
reajuste.

Art 2° - Às agências reguladoras estabelecerão
as normas regulamentares complementares ao dis
posto nesta lei.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação cancelando as disposições em contrário.

Justificação

Os reajustes nos serviços de energia elétrica
vem tomando caráter abusivo, trazendo prejuízos
ao consumidor e fomentando o crescimento inflaci
onário. À utilização de índices de inflação como pa
râmetro de reajuste, principalmente dos IGPs, irá
provocar um processo de elevação tarifária ainda
mais intenso, fomentando esse mecanismo perver
so. Por isso, faz-se necessário esta proibição, ca
bendo a redefinição e melhor esclarecimento das
concessionárias dos critérios utilizados para re
composição tarifária

Sala de Sessões, 1° de dezembro de 1999, 
Deputado Rodrigo Maia.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.161/99

Nos termos do art. 119, caput I e § 1°, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr.
Presidente determinou a abertura, e divulgação na
Ordem do Dia das comissões, de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 28-3-2000, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebi
das emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Se
cretária Anamélia Ribeiro Correia da Araújo.

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 2.161 , de 1999, objetiva es
tabelecer proibição de se utilizar qualquer estrutura
tarifária que, direta ou indiretamente, indexe seu rea
juste a índices correntes de inflação. Adicionalmente,
dispõe que as agências reguladoras serão responsá
veis pela regulamentação da matéria.

Cabe-nos agora, na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, analisar o mérito da
proposição, com base no que dispõe o art. 32, inciso
XIII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Esgotado o prazo regimental para apresentação
de emendas ao projeto, nenhuma foi recebida.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Com o projeto de lei sob comento, pretende o no
bre autor impedir que as prestadoras de serviços públi
cos indexem suas tarifas a índices correntes de inflação,
assegurando, desta forma, um preço justo para os con
sumidores, reféns da necessidade desses serviços, a
exemplo do fornecimento de energia elétrica.

Em sua justificativa, o ilustre autor argumenta
que "os reajustes nos serviços de energia elétrica
vêm tomando caráter abusivo, trazendo prejuízos ao
consumidor e fomentando o crescimento inflacioná
rio". A seu ver, "esse é um mecanismo perverso, ca
bendo a redefinição e melhor esclarecimento, pelas
concessionárias, dos critérios utilizados para a re
composição tarifária".

Pelo teor da justificativa, depreende-se que a
preocupação do autor está voltada, essencialmente,
para o serviço público de energia elétrica. Nesse se
tor, entretanto, as alterações de tarifa ocorrem através
de revisões e de reajustes, que apresentam as se
guintes características:

• as revisões estão explicitamente previstas nos
contratos de concessão e se processam, em geral, a
cada quatro anos, oportunidade em que o órgão de
regulação promove uma efetiva auditoria nas contas
das concessionárias, comparando os graus de efi
ciência com os de outras empresas similares, inclusi
ve internacionais, fixando-lhes metas de redução das
tarifas, que sejam consideradas razoáveis no futuro,
baseadas em suas possibilidades de acréscimo de
produtividade e reposicionando, por completo, as
suas tarifas, sem correlação direta com qualquer índi
ce passado de inflação;

• os reajustes, por sua vez, visualizam apenas
os anos entre revisões quando, partindo-se de tarifas
módicas e razoáveis autorizadas pelo órgão de regu-
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lação nas revisões, conforme anteriormente mencio
nado, promove-se, simplesmente, a recomposição do
valor monetário, diante da degradação provocada
pela inflação no período.

A política tarifária do setor elétrico, com as ca
racterísticas citadas, tem se mostrado salutar. Se
gundo dados da Agência Nacional de Energia Elétri
ca - ANEEL, a evolução do índice de correção da
tarifa residencial para um consumo base de 220 kwh
médio/mês, de julho de 1994 a agosto de 2000 (PIa
no Real), para as diversas concessionárias do país,
foi inferior ao IGP-M do período, que alcançou
98,68%.

A evolução das tarifas de energia elétrica, no
período em tela, por exemplo, foi em média de
92,08% na Região Metropolitana de São Paulo, e de
61,4% para os consumidores residenciais do Estado
do Espírito Santo.

Constatamos, portanto, estar havendo total
compatibilidade entre os reajustes praticados e a in
fiação do período, o que é necessário, tendo em vis
ta a necessidade de se manter o equilíbrio econômi
co-financeiro dos contratos de concessão.

Assim, diante do exposto, só nos resta votar
pela rejeição, no mérito, do Projeto de Lei nO 2.161, de
1999.

Sala da Comissão, 22 de maio de 2001 . - Depu
tado Ricardo Rique, Relator.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, em reunião ordinária realizada hoje, rejei
tou unanimemente o Projeto de Lei n° 2.161/99, nos ter
mos do parecer do relator, Deputado Ricardo Ríque.

Estiveram presentes os senhores Deputados
Freire Júnior, Presidente; Lino Rossi e Luiz Antonio
Fleury, Vice-Presidentes; Antônio Carlos konder Reis,
Avenzoar Arruda, Candinho Mattos, Evandro Milho
men, Fátima Pelaes, Jair Bolsonaro, Jair Meneguelli,
José Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Luciano Castro,
Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso, Ricardo Rique,
Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, titulares; Arnaldo
Faria de Sá, Coriolano Sales, Damião Feliciano e
Eduardo Campos, suplentes.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Freire Júnior, Presidente.

* PROJETO DE LEI N° 2.399-B, DE 2000
(Do Sr. Luciano Pizzatto)

Acrescenta artigo à Lei n° 9.478, de
6 de agosto de 1997; tendo pareceres: da

Comissão de Minas e Energia, pela rejei
ção (relator: Deputado Professor Luizi
nho); e da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela re
jeição (relator: Deputado Pedro Henry).

(Às Comissões de Minas e Energia; de
Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54, RI) art. 24,11)

(parecer da Comissão de Minas e Energia publi
cado no OCO de 23-8-00)

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Sumário

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.399-AJOO

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura, e divulgação na Ordem
do Dia das comissões, de prazo para apresentação
de emendas, a partir de 7-5-01, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
Projeto.

Sala da Comissão, 15 de maio de 2001. - Ana
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

'Projeto inicial publicado no OCO de 23-8-00

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 2.399, de 2000, de autoria do
Deputado Luciano Pizzatto, pretende estender à
Agência Nacional do Petróleo, criada pela Lei n°
9.478, de 6 de agosto de 1997, as regras referentes
aos procedimentos próprios de licitação da Agência
Nacional de Telecomunicações, estabelecidas nos
artigos 54 a 58 da Lei nO 9.472, de 16 de julho de
1997. Dessa forma, além das modalidades de licita
ção constantes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, a Agência Nacional de Petróleo poderia utilizar,
ainda, os procedimentos seletivos da consulta e do
pregão.

As razões ensejadoras da proposição, constan
tes de sua Justificação, são as seguintes:
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"O presente projeto de lei pretende es
tender à Agência Nacional do Petróleo 
ANP a mesma flexibilidade operacional para
contratação de bens e serviços concedidos
à Agência Nacional de Telecomunicações 
ANATEL.

Os arts. 54 a 58 da Lei n° 9.472, de 16
de julho de 1997 (Lei de criação da Anatel)
dispõem sobre as contratações de obras,
bens e serviços pela Anatel. Tal diploma le
gai representa um grande avanço na busca
da simplificação dos processos licitatórios,
adequando-os às necessidades operaciona
is das agências reguladoras.

A ANP, tal como a Anatel, necessita
de ferramentas legais que lhe permitam
exercer de forma eficiente sua importante
missão de regulação, contratação e fiscali
zação das atividades econômicas integran
tes da indústria do petróleo."

Aberto o prazo regimental, não foram apresen
tadas emendas ao Projeto de Lei n° 2.399, de 2000.
Em conformidade com o art. 32, inciso XIII, alínea p,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
cabe agora a esta Comissão manifestar-se sobre o
mérito da proposição.

É o relatório.

/I - Voto do Relator

Preliminarmente cabe resgatar as linhas mes
tras que justificaram a criação das agências regulado
ras da prestação de serviços públicos. A busca da efi
ciência e a opção pela qualidade se apresentam, em
nosso entendimento, como as diretrizes que funda
mentaram a instituição das agências reguladoras, no
cenário nacional.

A qualidade e a eficiência na prestação dos ser
viços públicos figuraram como temas centrais do de
bate sobre o papel da Administração Pública nas so
ciedades modernas. Todos os programas de reformas
administrativas, empreendidos nas duas últimas dé
cadas, atribuíram relevância determinante a esses fa
tores, tomando-os como indicadores privilegiados
para orientação do processo de remodelação da
Administração Pública.

Os diagnósticos efetuados, quanto à baixa qua
lidade e à ineficiência do setor estatal na prestação de
serviços públicos relacionaram, em sua maioria, o
quadro de obsolescência da Administração Pública
com a baixa taxa de investimentos efetuados pelo
Estado na modernização da máquina estatal.

Na atualidade, no âmbito nacional, ainda se de
senrola um amplo programa de desestatização (a pri
vatização, a concessão, a permissão, a autorização, a
terceirização e a gestão associada de serviços públi
cos são espécies do gênero) e de desregulamenta
ção do setor público, com objetivo de recuperar a qua
lidade e a eficiência das atividades definidas como
serviços públicos.

Nesse contexto insere-se a presente iniciativa
legislativa que visa aprimorar a sistemática de licita
ções e de contratos da Agência Nacional do Petróleo.
Sobre isso cabe aduzir que a proposição preserva
para a contratação de obras e serviços de engenharia
civil, por parte da Agência Nacional do Petróleo, as
modalidades previstas na lei geral de licitações da
Administração Pública (Lei n° 8.666/93), facultando,
apenas, para os demais casos de contratação a pos
sibilidade de utilização dos procedimentos da consul
ta e do pregão, previsto, originalmente, na Lei n°
9.472/97, que dispõe sobre a criação e funcionamen
to da Agência Nacional de Telecomunicações. Regis
tre-se, por oportuno, que recente medida provisória
autorizou, na esfera da União, a adoção de licitação,
na modalidade de pregão, para a aquisição de bens e
contratação de serviços comuns.

Ainda assim, entendemos que a adequação das
modalidades licitatórias da consulta e do pregão, utili
zadas pela Agência Nacional de Telecomunicações,
ainda não foi suficientemente demonstrada. Entende
mos ser necessário maior intervalo de tempo até que
a experiência comprove a conveniência de ampliar as
exceções ao Estatuto das Licitações. Dessa forma,
manifestamo-nos pela rejeição do Projeto de Lei nO
2.399, de 2000.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. 
Deputado Pedro Henry.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei n" 2.399-A/00,
nos termos do parecer do relator, Deputado Pedro
Henry.

Estiveram presentes os senhores Deputados
Freire Júnior, Presidente; Lino Rossi e Luiz Antonio
Fleury, Vice-Presidentes; Antônio Carlos Konder
Reis, Avenzoar Arruda, Candinho Mattos, Evandro
Milhomen, Fátima Pelaes, Jair Bolsonaro, Jair Mene
guelli, José Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Luciano
Castro, Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso, Ricardo
Rique, Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, titulares;
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Arnaldo Faria de Sá, Coriolano Sales, Damião Felicia
no e Eduardo Campos, suplentes.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Freire Júnior, Presidente.

* PROJETO DE LEI N° 2.624-A, DE 2000
(Do Sr. José Roberto Batochio)

Permite às partes, em processo judi
cial, formular, por seu advogado, pergun
tas diretamente ao depoente; tendo pare
cer da Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público, pela aprovação
(relator: Deputado Ricardo Rique).

(Às Comissões do Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constituição
e Justiça e de Redação (art.54) - art. 24,11)

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO
DE ADMINISTRAÇÃO ESERVIÇO PÚBLICO

Sumário

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.624/2000

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura, e divulgação na Ordem
do Dia das comissões, de prazo para apresentação
de emendas, a partir de 2-5-2000, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 10 de maio de 2000. - Ana
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

'Projeto inicial publicado no DCD de 1-4-00

I - Relatório

Com a presente iniciativa, o Ilustre Signatário in
tenta modificar o sistema processual brasileiro, nas
esferas cível, trabalhista e penal, a fim de permitir que
o advogado da parte formule perguntas diretamente
ao depoente. Hoje, o advogado somente pode formu
lar questões por intermédio do juiz que preside a au
diência. Esse, entendendo pertinente a pergunta, re
pete-a ao depoente. Assim, o ilustre proponente argu
menta que "Salta aos olhos, portanto, o prejuízo na
produção da prova oral, não podendo o advogado, em
nome da parte, exercer, em toda a plenitude sua fun-

ção, que é indispensável à administração da justiça,
nos termos do art. 133 da Carta Política de 1988."

Esgotado o prazo regimental, não foram recebi
das emendas aos projetos.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Escapa à competência temática desta Comis
são a análise sobre alteração nos sistemas proces
suais civil e penal. Assim, com estrita observância
das normas regimentais desta Casa, compete a este
órgão técnico opinar, unicamente, sobre o Art. 2° do
projeto em apreço.

A nova redação proposta para o Art. 820 conso
lidado, além de atualizar o texto da legislação ordiná
ria, conformando-o com a reforma constitucional que
extinguiu a magistratura classista, também tem o mé
rito de possibilitar uma dinâmica mais ágil na inquiri
ção de testemunhas, o que e desejável e se coaduna
com o princípio da celeridade processual que norteia
esta Justiça Especializada.

Portanto, sob o âmbito da competência temática
desta Comissão e com estrita observância dos impe
rativos regimentais estabelecidos nos Art. 55 e pará
grafo único; §§ 2° e 3° do Art. 119; parágrafo único do
Art. 126 e parágrafo único do Art. 130, somos pela
aprovação do Projeto de Lei nO 2.624/2000.

Sala da Comissão, 13 de julho de 2001. - Depu
tado Ricardo Rique, Relator.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei n° 2.624/00,
nos termos do parecer do relator, Deputado Ricardo
Rique.

Estiveram presentes os senhores Deputados
Freire Júnior, Presidente; Lino Rossi e Luiz Antonio
Fleury, Vice-Presidentes; Antônio Carlos konder Reis,
Avenzoar Arruda, Candinho Mattos, Evandro Milho
men, Fátima Pelaes, Jair Bolsonaro, Jair Meneguelli,
José Múcío Monteiro, Jovair Arantes, Luciano Castro,
Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso, Ricardo Rique,
Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, titulares; Arnaldo
Faria de Sá, Coriolano Sales, Damião Feliciano e
Eduardo Campos, suplentes.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Freire Júnior, Presidente.

* PROJETO DE LEI N° 2.782-A, DE 2000
(Do Sr. Rafael Guerra)

Dispõe sobre a regulamentação da
profissão de Fisioterapeuta e dá outras
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providências; tendo parecer da Comis
são de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, pela aprovação, com emen
das (relator: Deputado Freire Júnior).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constituição
e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Sumário

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator
- emendas oferecidas pelo relator (2)

- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (2)

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.782/00

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr.
Presidente determinou a abertura, e divulgação na
Ordem do Dia das comissões, de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 7-5-01, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 15 de maio de 2001. - Ana
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do De
putado Rafael Guerra, pretende estabelecer novos
critérios para o exercício da profissão de Fisiotera
peuta, que hoje é regulamentada pelo Decreto-lei n°
938, de 13 de outubro de 1969.

'Projeto inicial publicado no OCO de 19-4-00

Argumenta o Autor, na justificação ao projeto, que:

"Por ocasião da década de 60, quando
foi sancionado o Decreto-lei 938/69, tínha
mos uma realidade atípica. Vivíamos numa
ditadura militar. Embora economicamente o
País se rejubilasse no "Milagre Brasileiro",
nosso desenvolvimento técnico, cultural era
apenas incipiente, com contornos pouco de
finidos. Não podia ser diferente em relação
à Fisioterapia que, mesmo sendo uma ciên
cia milenar, apresentava-se, no Brasil, como
uma profissão ainda em potencial e sua

aplicação na área de saúde apenas se deli
neava.

Desde então, as atividades de Fisiote
rapia ganharam corpo e força, num cresci
mento altamente significativo. A profissão
incorporou métodos próprios, técnicas espe
cíficas e funções bem definidas. Universida
des em todo o território abriram cursos su
periores na área e seus egressos gradua
dos eram absorvidos sem dificuldades, no
mercado de trabalho. (...)

O profissional de fisioterapia tornou-se,
portanto, indispensável na área de serviços
de assistência médica e hospitalar, em con
sultórios de profissionais liberais, institui
ções científicas e de pesquisas, instituições
recreativas e esportivas.

Assim, grande parte dos tratamentos
de saúde não encontram soluções satisfató
rias se estiverem divorciados das atividades
fisioterápicas, cuja ação é imprescindível
para ajudar na cura e diminuir as incapaci
dades físicas decorrentes de doenças."

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas à proposição.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Quando um determinado exercício profissional
prescinde de requisitos especiais de qualificação téc
nica, a sua regulamentação, certamente configurará
reserva de mercado e estará ferindo o princípio da li
berdade de trabalho, consignada no art. 5°, inciso XII
da Carta Magna, que estabelece: "é livre o exercício
de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações que a lei estabelecer".

Esse, porém, não é o caso em análise. A profis
são de Fisioterapeuta já é regulamentada. No entanto
a legislação atual está completamente desatualizada,
seja em relação à exigência de conhecimentos espe
cializados, adquiridos em cursos de graduação supe
rior devidamente reconhecidos pelos órgãos públi
cos, seja em relação às atividades e atribuições des
ses profissionais.

Dessa forma, concordamos integralmente com
o autor do projeto sobre a necessidade de se dar à
profissão de Fisioterapeuta uma regulamentação es
pecífica e moderna, tendo em vista que a legislação
atual já não atende mais ao interesse dessa classe
de profissionais, bem como de toda sociedade que
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se utiliza, cada vez mais, desse trabalho especiali
zado.

Entretanto cabe-nos fazer algumas ressalvas
quanto ao que está previsto nos arts. 6° e 7° do pro
jeto em relação aos conselhos de fiscalização profis
sional. Na realidade, os órgãos competentes para
fiscalizar a profissão em análise são os Conselhos
Federal e Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocu
pacional, criados pela Lei n° 6.316, de 17 de dezem
bro de 1975.

No nosso entendimento, o desmembramento
de tais órgãos só pode ser proposto pelo Chefe do
Poder Executivo, por se tratar de sua iniciativa priva
tiva, tendo em vista o caráter de autarquias especia
is dessas entidades, conforme podemos inferir da
transcrição do § 10 do art. 1° da Lei n° 6.316/75:

"Art. 1° .
§ 1° Os Conselhos Federal e regionais

a que se refere este artigo constituem, em
conjunto, uma autarquia federal vinculada
ao Ministério do Trabalho." (grifo nosso)

Há, também, no art. 6°, uma referência equi
vocada ao art. 3° quando deveria ser ao art. 4° do
Projeto de Lei n° 2.782/2000, por ser este o dispo
sitivo que trata sobre as atividades e atribuições do
Fisioterapeuta.

Isto posto, somos pela aprovação do Projeto
de Lei n° 2.782, de 2000, com as emendas em ane
xo.

Sala da Comissão, 19 de junho de 2001 . - De
putado Freire Júnior, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao artigo 6° do projeto a seguinte reda-
ção:

"Art. 6° As pessoas jurídicas e as orga
nizações estatais só poderão manter as ati
vidades enunciadas no art. 4° desta lei com
a participação efetiva e autoria declarada de
profissional habilitado e registrado no Con
selho Regional de Fisioterapia e Terapia
OcupacionaL"

Sala da Comissão, 19 de junho de 2001 . - De
putado Freire Júnior.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao artigo 7° do projeto a seguinte reda-
ção:

"Art. 7° O exercício da profissão de Fi
sioterapeuta sem o devido registro no Con
selho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional caracteriza exercício ilegal da
profissão."

Sala da Comissão, 19 de junho de 2001. - De
putado Freire Júnior.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei n° 2.782/00,
com emendas, nos termos do parecer do relator, De
putado Freire Júnior.

Estiveram presentes os senhores Deputados
Freire Júnior, Presidente; Lino Rossi e Luiz Antonio
Fleury, Vice-Presidentes; Antônio Carlos Konder
Reis, Avenzoar Arruda, Candinho Mattos, Evandro
Milhomen, Fátima Pelaes, Jair Bolsonaro, Jair Mene
guelli, José Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Luciano
Castro, Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso, Ricardo
Rique, Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, titulares;
Arnaldo Faria de Sá, Coriolano Sales, Damião Felicia
no e Eduardo Campos, suplentes.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Lino Rossi, Vice-Presidente no exercício
da presidência.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se ao artigo 6 do projeto a seguinte
redação:

"Art. 6° As pessoas jurídicas e as orga
nizações estatais só poderão manter as ati
vidades enunciadas no art. 4° desta lei com
a participação efetiva e autoria declarada de
profissional habilitado e registrado no Con
selho Regional de Fisioterapia e Terapia
OcupacionaL"

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Lino Rossi, Vice-Presidente no exercício
da presidência.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se ao artigo 7° do projeto a seguinte reda-
ção:

"Art. 7° O exercício da profissão de Fi
sioterapeuta sem o devido registro no Con
selho Regional de Fisioterapia e Terapia



No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas à proposição.

É o relatório.
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Ocupacional caracteriza exercício ilegal da "Durante os trinta anos que, desde en-
profissão." tão, se passaram, a Terapia Ocupacional,

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. - no Brasil, ganhou espaços e se estruturou
Deputado Lino Rossi, Vice-Presidente no exercício concreta e significativamente. Na área de
da presidência. Saúde, atualmente, a ação do terapeuta

ocupacional é imprescindível nos tratamen
tos de pacientes de todas as idades, cujas
habilidades físicas, mentais ou emocionais
encontram-se debilitadas. A profissão, toda
via, expandiu-se e ultrapassou os contornos
da área específica da Saúde projetando sua
aplicação na esfera das relações sociais. A
Terapia Ocupacional Social já se encontra
inserida em escolas, creches, ambulatórios,
presídios e outras instituições. (...)

Assim, entendendo que a profissão de
terapeuta ocupacional tem identidade bem
definida no contexto social e mercadológico
brasileiro, que possui seus próprios méto
dos, suas técnicas, suas atividades e seus
afins, toma-se imperativo rever a lei que a
regulamentou, a fim de tomar tal legislação
mais objetiva, mais moderna e em conso
nância com as exigências de um País que
busca inserir-se num mundo cada vez mais
competitivo e globalizado."

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.783/00

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura, e divulgação na Ordem
do Dia das comissões, de prazo para apresentação
de emendas, a partir de 7-5-01, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 15 de maio de 2001. - Ana
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

A presente iniciativa visa estabelecer critérios
para o exercício da profissão de Terapeuta Ocupacio
nal, que hoje é regulamentada pelo Decreto-lei n°
938, de 13 de outubro de 1969.

Em sua justificação, alega o Autor que:

11- Voto do Relator

Cabe a esta Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público analisar o mérito da matéria.

Primeiramente, devemos ponderar que a pre
sente proposição difere de outras sobre regulamenta
ção profissional que estão em tramitação por esta
Casa, porque pretende, tão-somente, modernizar a
norma que já dispõe sobre a profissão de terapeuta
ocupacional.

Dessa forma, só podemos concordar integral
mente com o nobre autor, Deputado Rafael Guerra,
que percebeu a necessidade de se alterar uma legis
lação que, conforme está hoje disciplinada, não aten
de mais ao interesse da sociedade.

Entretanto cabe-nos fazer algumas ressalvas
quanto ao que está previsto nos arts. 6° e 7° do pro
jeto em relação aos conselhos de fiscalização profis
sional. Na realidade, os órgãos competentes para
fiscalizar a profissão em análise são o Conselho Fe-



Sala da Comissão, 19 de junho de 2001. - De
putado Freire Júnior.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei n°
2.783/00, com emendas, nos termos do parecer do
relator, Deputado Freire Júnior.

Estiveram presentes os senhores Deputados
Freire Júnior, Presidente; Lino Rossi e Luiz Antonio
Fleury, Vice-Presidentes; Antônio Carlos Konder
Reis, Avenzoar Arruda, Candinho Mattos, Evandro
Milhomen, Fátima Pelaes, Jair Bolsonaro, Jair Me
neguelli, José Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Luci
ano Castro, Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso, Ri
cardo Rique, Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, titula
res; Arnaldo Faria de Sá, Coriolano Sales, Damião
Feliciano e Eduardo Campos, suplentes.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001.
Deputado Uno Rossi, Vice-Presidente no exercício
da presidência.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
Dê-se ao artigo 6° do projeto a seguinte reda-

ção:

A nosso ver, o desmembramento de tais ór
gãos só pode ser proposto pelo Chefe do Poder
Executivo, por se tratar de matéria de sua iniciativa
privativa, tendo em vista o caráter de autarquias es
peciais dessas entidades, conforme podemos inferir
da transcrição do § 1° do art. 1° da Lei n° 6.316/75:
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deral e os Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocu- "Art. 7° O exercício da profissão de te-
pacional, criados pela Lei n06.316, de 17 de dezem- rapeuta ocupacional sem o devido registro
bro de 1975. no Conselho Regional de Fisioterapia e Te

rapia Ocupacional caracteriza exercício ile
gal da profissão."

"Art. 1° .
§ 1° Os Conselhos Federal e Regiona

is a que se refere este artigo constituem, em
conjunto, uma autarquia federal vinculada
ao Ministério do Trabalho." (grifo nosso)

Há, também, no art. 6°, uma referência equivo
cada ao art. 3° quando deveria ser ao art. 4° do Pro
jeto de Lei n° 2.783/2000, por ser este o dispositivo
que trata sobre as atividades e atribuições do tera
peuta ocupacional.

Por isso, propomos as emendas em anexo.

Outrossim, devemos observar que, tanto no ca
put do art. 3° quanto no art. 6°, a palavra Educacional
foi equivocadamente grafada no lugar de Ocupacio
nal, o que será oportunamente corrigido na Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, competente
para apresentar as emendas de redação.

Isto posto, somos pela aprovação do Projeto de
Lei n° 2.783, de 2.000, com as emendas em anexo.

Sala da Comissão, 19 de junho de 2001. - De
putado Freire Júnior, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao artigo 6° do projeto a seguinte reda-
ção:

"Art. 6° As pessoas jurídicas e as orga
nizações estatais só poderão manter as ati
vidades enunciadas no art. 4° desta Lei com
a participação efetiva e autoria declarada de
profissional habilitado e registrado no Con
selho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional."

Sala da Comissão, 19 de junho de 2001. - De
putado Freire Júnior.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao artigo 7° do projeto a seguinte reda-
ção:

"Art. 6° As pessoas jurídicas e as organizações
estatais só poderão manter as atividades enuncia
das no art. 4° desta lei com a participação efetiva e
autoria declarada de profissional habilitado e regis
trado no Conselho Regional de Fisioterapia e Tera
pia Ocupacional."

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Uno Rossi, Vice-Presidente no exercício
da presidência.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se ao artigo 7° do projeto a seguinte reda-
ção:

"Art. 7° O exercício da profissão de te
rapeuta ocupacional sem o devido registro
no Conselho Regional de Fisioterapia e Te
rapia Ocupacional caracteriza exercício ile
gal da profissão."
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Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Uno Rossi, Vice-Presidente no exercício
da presidência.

* PROJETO DE LEI N° 2.836-8, DE 2000
(Do Sr. Alex Canziani)

Acresce inciso ao art. 105 da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, inclu
indo o capacete como equipamento obri
gatório para motocicletas, motonetas e
ciclomotores; tendo pareceres: da Co
missão de Viação e Transportes, pela
aprovação (relator: Deputado Sérgio
Reis); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela injuridicidade,
contra o voto do Deputado Coriolano Sa
les (relator: Deputado Luiz Eduardo Gre
enhalgh).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção(art. 54) - art. 24, 11)

'Projeto inicial publicado no OCO de 20-5-00

- Parecer da Comissão de Viação e Transportes
publicado no OCO de 23-11-00

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Sumário

- termo de recebimento de emendas

- parecer vencedor

- parecer da Comissão

- voto em separado

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.836/00

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Pre
sidente determinou a abertura e divulgação na
Ordem do Dia das comissões, prazo para recebi
mento de emendas a partir de 5-12-00, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresenta
das emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. 
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

Parecer Vencedor

I - Relatório

O Projeto de Lei nO 2.836, de 2000, acima epi
grafado, foi aprovado pela Comissão de Viação e
Transportes.

Vem em seguida a esta Comissão, onde se lan
ça o presente parecer.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão o exame de constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa das propo
sições.

O Projeto em exame estabelece a venda casada
de capacete com motocicleta, motoneta ou ciclomo
tor.

Sendo o capacete peça autônoma, a exigência
de sua aquisição em conjunto com a motocicleta é
interferência indébita na vida privada. Fazê-lo, seria
excesso de Poder Legislativo. Cabe ao proprietário
de motocicleta adquirir o capacete que melhor lhe
convenha e de quem possa legalmente vender-lho.

O legislador deve escolher a medida legislativa
que leve menos transtornos aos cidadãos e que per
mita atingir o fim colimado. No caso, a obrigação de
uso do capacete prevista no Código de Trânsito já
nos parece suficiente. Se aprovado o projeto em
exame, mesmo o comércio varejista específico de
capacetes seria inviabilizado. O princípio da razoabi
lidade seria atropelado.

Ante o exposto, voto pela injuridicidade do PL nO
2.836, de 2000.

Sala da Comissão, 13 dezembro de 2001. - De
putado Luiz Eduardo Greenhalgn, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, contra o
voto do Deputado Coriolano Sales, pela injuridicida
de do Projeto de Lei n° 2.836-A/00, nos termos do
parecer do Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, de
signado relator do vencedor. O parecer do Deputa
do Coriolano Safes passou a constituir voto em se
parado.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Inaldo Leitão, Presidente; Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio, Vice-Presidentes; Alceu Collares,
Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, Augusto Farias,
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Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Custódio Mattos,
Dr. Antonio Cruz, Fernando Coruja, Fernando Gon
çalves, Gerson Peres, Jaime Martins, José Antonio
Almeida, José Dirceu, José Roberto Batochio, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Moroni Torgan,
Murilo Domingos, Nelson Marchezan, Nelson Otoch,
Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vianna,
Roland Lavigne, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda,
Zulaiê Cobra, Anivaldo Vale, Ary Kara, Átila Lins,
Cleonâncio Fonseca, Jairo Carneiro, Léo Alcântara,
Mauro Benevides, Nelo Rodolfo, Orlando Fantazzini,
Osvaldo Reis, Reinaldo Gripp, Wagner Salustiano e
Wilson Santos.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

I - Relatório

O Projeto de Lei referenciado objetiva o acrés
cimo de um novo inciso ao art. 105, da Lei n° 9.603,
de 23 de setembro de 1997, que estabeleceu o Có
digo de Trânsito Brasileiro - CTB, determinando ser
o capacete um equipamento obrigatório para moto
cicletas, motonetas e ciclomotores.

A fundamentação apresentada pelo autor cin
ge-se ao fato de que, a despeito de que o uso do
capacete já seja obrigatório, a sua comercialização
concomitantemente com os veículos mencionados
vai estimular o seu uso, beneficiando a segurança.

A Comissão de Viação e Transportes manifes
tou-se pela aprovação do projeto em epígrafe, ali
cerçando-se no fato de que a facilitada aquisição do
capacete seria um incentivo ao seu uso, o que, por
seu turno, ensejaria um item a mais na prevenção e
redução de acidentes automobilísticos, aumentando
a segurança no trânsito.

O projeto, que não recebeu emendas, encon
tra-se ora sob a análise desta Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação para que, nos termos
do art. 54, 11, do RICO, se manifeste sobre a sua
constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e
técnica legislativa e redacional.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Quanto aos pré-requisitos indispensáveis ao
trâmite regular do projeto de lei nesta Casa, merece
registro que a proposição em exame observa as exi
gências para o seu regular processamento.

Com efeito, a par de competir a qualquer
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal ou do Congresso Nacional a ini
ciativa legislativa sobre a matéria da proposição em
questão (ex vi art. 61, caput, da CF), essa não con
flita com quaisquer princípios ou disposições da
Constituição da República, estando, ainda, em per
feita adequação com o ordenamento infraconstituci
onal vigente.

Entretanto, quanto à boa técnica legislativa e
redacional, a proposição está a merecer reparos,
para adequá-Ia ao prescrito pela Lei Complementar
n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, que "dispõe sobre
a elaboração, a redação, a alteração e a consolida
ção das leis, conforme determina o parágrafo único
do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece nor
mas para a consolidação dos atos normativos que
menciona".

Face ao acima exposto, voto pela constitucio
nalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do
Projeto de Lei n° 2.836, de 2000, nos termos do
Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2001 . - Depu
tado Coriolano Sales, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 2.836, DE 2000

Acresce inciso ao art. 105 da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, inclu
indo o capacete como equipamento obri
gatório para motocicletas, motonetas e
ciclomotores.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica acrescido o inciso VII ao art. 105 da

Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, com a se
guinte redação:

"Ar! 105 .

VII - capacete para motocicletas, mo
tonetas e ciclomotores." (NR)

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

Sala da Comissão, 7 de junho de 2001. - Depu
tado Coriolano Sales, Relator.

* PROJETO DE LEI N° 3.001-A, DE 2000
(Do Sr. Paulo Octávio)

Altera os arts. 1°, 6°, P e 10 da Lei
n° 8.025, de 12 de abril de 1990, que "dis
põe sobre a alienação de imóveis resi-



Sumário

- emenda apresentada na Comissão

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator

- tenro de recebimento de emendas ao subst~utivo

- parecer da Comissão

- substitutivo adotado pela Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação (art. 54); e de Constituição e Jus
tiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)
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denciais de propriedade da União, e dos - Projeto apensado: PL nO 3.472/00 (OCO de
vinculados ou incorporados ao FRHB, si- 23-8-00)
tuados no Distrito Federal, e dá outras
providências"; tendo parecer da Comis
são de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, pela aprovação deste e da
emenda apresenta na Comissão, com
substitutivo, e pela rejeição do de n°
3.472/00, apensado (relator: Deputado Ri
cardo Rique).

EMENDA N°
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-COMISSAO DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇAo E SERViÇO PÚBLICO
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1 AUTOR: DEPUTADO GEOVAN FREITAS \ PMDB 00 1 I 1

TEXTO/JUSTIFICAÇAo
EMENDA ADITIVA

.-\.crescente-se ElTlenda aditiva ao PL nO 3001/~OOO. dando ao Art. l°. .;: .::?o~ I da Lei n .... 8_025. d~ ]2 de::
;abril de 1Y90~ a seguinte redação:

...'\.t I 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

;:: 2° _.. _ __ ~ _ _ .
I -- os administrados pelas Forças ArlDadas. qualquer que aieju u loculizaçAo ou

destinação.
JUSTIFICAÇAo

.~ desti.nação constitucional das Forças Armadas é a deíesa da Pátria e a g.aranda dos poderes
Iconstitucionais.

O Prcsidcnt:e da República é o Comandante Suprezno das Forças Armadas.
As Forças Armadas nos tennos do At 142 § 10 da Constituição Federal e da Lei. Compiernent:ar n°

97/99. serão organizadas e terão denominação.. localização e destinação de acordo com. o Poder
Discricionário do Presidente da Repüblica.

. .~o Pn:sidente da Rt::püblica. rnediarue um juízo de conveniência ~ oponunidade. cabe decidir sobre
;os in"l.óveis das Forças Arrnadas_

l
Os iJn6veis da União para serem alienados a lei exige que sejam declarados ··desatetados..... isto é, que
estão desocupados. que não há destinação prevista para o imóvel e que não interessaJD a Adlninistraçdo
Pública. o que nào a.contece com os imóveis que o PL visa alienar. pois são todos ocupados.. tCJT1

destinação e a Administração Militar não tem interesse COl. que sejam alienados

; Neste tennos.. para que se res't.abeleça o Poder Discricionário do COInandante SuprelTlo das Forças
Armadas e da AdrninistraçR.o das Forças Annadas administrarem os imóveis sob sua responsabilidade
no Distrito Federal é apresentada a presente emenda.

- --- I
,-'S _....:.(..- 1.- 1...·:
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PROJETO DE LEI N° 3.001/00

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura, e divulgação na Ordem
do Dia das comissões, de prazo para apresentação
de emendas, a partir de 28-6-2000, por cinco ses
sões. Esgotado o prazo, foi apresentada 1 emenda ao
projeto.

Sala da Comissão, 4 de agosto de 2000. - Ana·
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS menciona", com propósito idêntico ao do projeto que
capeia o processo.

À proposição principal foi apresentada uma úni
ca emenda, de autoria do Deputado Geovan Freitas,
cuja finalidade é excluir das alienações a serem efetu
adas imóveis administrados pelas Forças Armadas,
promovendo-se, portanto, a ampliação da restrição
hoje vigente, limitada a imóveis das Forças Armadas
ocupados por militares.

Exposto o conteúdo da proposição e das suges
tões a ele associadas, passa-se a apreciar o mérito
da matéria.

I - Relatório

O projeto de lei sob exame destina-se a modifi
car a Lei n° 8.025, de 1990, que concedeu à União
respaldo legal para alienar os imóveis funcionais dos
quais era, àquela época, proprietária.

O autor, em sua justificação, informa que a sua
iniciativa tem o desiderato de extinguir os gastos com
os chamados imóveis funcionais ou reduzí-Ios ao mí
nimo possível, direcionando esses gastos apenas
para os imóveis que são imprescindíveis à Adminis
tração Pública. Como isto não ocorreu, a sua proposi
ção pretende ser a adequada providência para que
seja atingido o propósito inicial do legislador.

Torna-se relevante enfatizar, da justificação do
nobre Colega, a sua opinião de que "é inadmissível
que, ainda nos tempos atuais, quando Brasília está
no mesmo nível das grandes metrópoles do País,
haja um órgão da Administração Pública destinado,
apenas, a administrar imóveis funcionais. A ilação
que disso se pode tirar é que o Governo Federal aca
ba agindo como uma imobiliária de grande porte que,
entretanto, não tem lucro, quando poderia, ao colocar
à venda os imóveis funcionais que não façam parte
daquilo que se convencionou chamar de 'reserva téc
nica', que são os imprescindíveis para a Administra
ção Pública, realizar expressiva arrecadação, ocu
pando-se, de fato, de assuntos concernentes aos al
tos interesses da Nação."

Porfim, coloca o nobre Deputado Paulo Octávio,
a sua convicção de que além do aspecto acima enfo
cado, virá a sua proposição atender ao interesse pú
blico, além de levar em conta o justo clamor de servi
dores que não lograram adquirir os imóveis que resi
dem há muitos anos ou pelos quais aguardaram em
intermináveis listas de espera.

Ao projeto foi apensado o Projeto de Lei n°
3.472, de 2000, de autoria do Deputado Luciano Cas
tro, que "dispõe sobre a alienação dos imóveis que

11 - Voto do Relator

A matéria contida no projeto de lei em análise é
de grande interesse da União Federal, se visto o as
sunto sob o prisma da economia que pode ser feita
com tal venda, sabendo-se que a maioria dos imóveis
funcionais foi-se desgastando com o tempo, carecen
do de reparos que não estão sendo feitos, o que re
sulta em visível depreciação do bem, devido ao fato
de que a Administração tem que desembolsar vulto
sos recursos para a sua manutenção. Ao lado do fato
de transferir as despesas para quem adquirir o imó
vel, há o inegável benefício de que recursos entrarão
para o caixa do Governo Federal, que poderá desti
ná-los a nobres fins, inclusive, sociais.

Sob outro aspecto, a proposta de lei também in
teressa sobremaneira a muitos servidores públicos
que não lograram êxito na compra do imóvel funcional
em que residem, quando do advento da Lei nO 8.025,
de 1990, o que, em muitos casos, foi uma injustiça
que cumpre sanar na presente oportunidade.

Concordo com o autor da iniciativa de que a pro
posição ora em exame terá o condão de contribuir
para a redução do déficit público, o que, por certo,
vem em prol do bom andamento da Administração
Pública.

Quanto ao Projeto de Lei nO 3.472, de 2000, do
Deputado Luciano Castro é, igualmente, merecedor
de encômios. No entanto, considero que a proposição
de n° 3.001/2000, do Deputado Paulo Octávio, atingiu
mais plenamente os objetivos propostos, daí a prefe
rência por seu texto.

Com essas razões, vota-se pela aprovação do
Projeto de Lei n° 3.001, de 2000, e da emenda que lhe
foi apresentada, nos termos do substitutivo em anexo,
e pela rejeição do projeto apenso.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001.
Deputado Ricardo Rique, Relator.



TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.001/00
(Apensado: PL n° 3.472/00)

Nos termos do art. 119, caput, 11 e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura, e divulgação na Ordem
do Dia das comissões, de prazo para apresentação
de emendas, a partir de 13-11-01 , por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
Substitutivo oferecido pelo Relator.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001.
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,

Altera os arts. 1°, 6°, ]O e 10 da Lei
nO 8.025, de 12 de abril de 1990, que "dis
põe sobre a alienação de imóveis resi
denciais de propriedade da União, e dos
vinculados ou incorporados ao FRHB, si
tuados no Distrito Federal, e dá outras
providênc ias.

§ 2° .
I - os administrados pelas Forças Armadas,

qualquer que seja a localização ou destinação. (NR)

11- " .
"Art. 6'J Ao ocupante de imóvel funcio

nai, dar-se-á conhecimento do preço de
mercado do respectivo imóvel, calculado na
forma do art. 2°, inciso I, previamente à pu
blicação do edital de concorrência pública,
sendo-lhe facultado adquirí-Io por esse va
lor, caso se manifeste no prazo de 30 (trin
ta) dias, mediante notificação, desde que se
enquadre em uma das situações seguintes:

I - ser servidor público civil, titular de
cargo efetivo ou emprego permanente, lota
do em órgão ou entidade da Administração
Pública Federal, e detentor de regular termo
de ocupação;

11 - ser servidor público civil, titular de
cargo efetivo ou emprego permanente, lota
do em órgão ou entidade da Administração
Pública Federal, que esteja ocupando o
imóvel por, no mínimo, 5 (cinco) anos;

III - permanecer ocupando o imóvel
sobre o qual tinha regular ocupação em 15
de março de 1990, em virtude de exercer
cargo ou função de confiança em órgão ou
entidade da Administração Pública Federal;

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Os arts. 1°,6°,7° e 10 da Lei n° a.025, de
12 de abril de 1990, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a alienar,
mediante concorrência pública e com observância da
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, os imóveis resi
dências de propriedade da União situados no Distrito
Federal. (NR)

§ 1° O disposto no art. 18 da Lei n° 8.666, de
1993, não se aplica aos licitantes a que se refere esta
Lei. (NR)
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI IV - estar, no momento da aposenta-
N° 3.001, DE 2000 doria, ocupando regularmente o imóvel fun

cionaI.
§ 1° O ocupante do imóvel funcional,

no momento da alienação, deverá estar qui
te com as obrigações relativas à ocupação.
(NR)

§ 2° A ocupação será evidenciada em
recadastramento dos ocupantes do imóvel
funcional, a ser promovido pelo órgão com
petente da Administração Federal, com
base na legislação vigente. (NR)

§ 3° O ocupante que não tiver condi
ções financeiras para a aquisição do imóvel
que ocupa, poderá solicitar ao órgão com
petente a permuta deste por outro imóvel
compatível com sua renda, ficando o atendi
mento a essa solicitação condicionado à
existência de imóvel que lhe possa ser des
tinado e à conveniência administrativa para
a formação de reserva de imóveis de que
trata o inciso V do § 2° do art. 1°. (NR)"

"Art. 7° A venda dos imóveis funcionais
somente será efetuada para os ocupantes
não proprietários de outro imóvel residencial
no Distrito Federal." (NR)

"Art. 1° Com o ato da celebração do
contrato de compra e venda estará automa
ticamente rescindido o termo de ocupação
do respectivo imóvel" (NR).

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

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2001 . - De
putado Ricardo Rique, Relator.



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

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Freire Júnior, Presidente.

"Art. 1° É o Poder Executivo autorizado
a alienar, mediante concorrência pública e
com observância da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, os imóveis residências de
propriedade da União situados no Distrito
Federal. (NR)

§ 1° O disposto no art. 18 da Lei nO
8.666, de 1993, não se aplica aos licitantes
a que se refere esta Lei. (NR)

§ 2° .
I - os administrados pelas Forças

Armadas, qualquer que seja a localização
ou destinação. (NR)

11_ .".
"Art. 6° Ao ocupante de imóvel funcio

nai, dar-se-á conhecimento do preço de
mercado do respectivo imóvel, calculado na
forma do art. 2°, inciso I, previamente à pu
blicação do edital de concorrência pública,
sendo-lhe facultado adquirí-fo por esse va
lor, caso se manifeste no prazo de 30 (trin-

Altera os arts. 1°, 6°, -r e 10 da Lei
n° 8.025, de 12 de abril de 1990, que "dis
põe sobre a alienação de imóveis resi
denciais de propriedade da União, e dos
vinculados ou incorporados ao FRHB, si
tuados no Distrito Federal, e dá outras
providências".

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts. 1°,6°, ]O e 10 da Lei n° 8.025, de

12 de abril de 1990, passam a vigorar com a seguinte
redação:
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aprovou unanimemente o Projeto de Lei n03.001/00 e ta) dias, mediante notificação, desde que se
a emenda apresentada na comissão, com substituti- enquadre em uma das situações seguintes:
vo, e rejeitou o Projeto de Lei n° 3.472/00, apensado, I - ser servidor público civil, titular de
nos termos do parecer do relator, Deputado Ricardo cargo efetivo ou emprego permanente, lota-
Rique. do em órgão ou entidade da Administração

Estiveram presentes os senhores Deputados Pública Federal, e detentor de regular termo
Freire Júnior, Presidente; Lino Rossi e Luiz Antonio de ocupação;
Fleury, Vice-Presidentes; Antônio Carlos Konder \I - ser servidor público civil, titular de
Reis, Avenzoar Arruda, Candinho Mattos, Evandro cargo efetivo ou emprego permanente, lota-
Milhomen, Fátima Pelaes, Jair Bolsonaro, Jair Mene- do em órgão ou entidade da Administração
guelli, José Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Luciano Pública Federal, que esteja ocupando o
Castro, Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso, Ricardo imóvel por, no mínimo, 5 (cinco) anos;
Rique, Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, titulares; 111 - permanecer ocupando o imóvel
Arnaldo Faria de Sá, Coriolano Sales, Damião Felicia- sobre o qual tinha regular ocupação em 15
no e Eduardo Campos, suplentes. de março de 1990, em virtude de exercer

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. - cargo ou função de confiança em órgão ou
Deputado Freire Júnior, Presidente. entidade da Administração Pública Federal;

IV - estar, no momento da aposenta
doria, ocupando regularmente o imóvel fun
cionai

§ 1° O ocupante do imóvel funcional,
no momento da alienação, deverá estar qui
te com as obrigações relativas à ocupação.
(NR)

§ 2° A ocupação será evidenciada em
recadastramento dos ocupantes do imóvel
funcional, a ser promovido pelo órgão com
petente da Administração Federal, com
base na legislação vigente. (NR)

§ 3° o ocupante que não tiver condi
ções financeiras para a aquisição do imóvel
que ocupa, poderá solicitar ao órgão com
petente a permuta deste por outro imóvel
compatível com sua renda, ficando o atendi
mento a essa solicitação condicionado à
existência de imóvel que lhe possa ser des
tinado e à conveniência administrativa para
a formação de reserva de imóveis de que
trata o inciso V do § 2° do art. 1°. (NR)"

"Art. 7° A venda dos imóveis funcionais
somente será efetuada para os ocupantes
não proprietários de outro imóvel residencial
no Distrito Federal."(NR)

"Art. 10. Com o ato da celebração do
contrato de compra e venda estará automa
ticamente rescindido o termo de ocupação
do respectivo imóvel" (NR).



Sumário

•Projeto inicial publicado no OCO de 10-3-01

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
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*PROJETO DE LEI N° 3.866-A, DE 2000 ligiosos, de resto já incorporado ao patrimônio de to-
(Do Sr. Darcísio Perondi) dos os demais trabalhadores.
Acrescenta §§ 10 e 20 ao art. 30 da Lei A Constituição Federal silenciou-se quanto ao

tema que ora debatemos. Mas todos sabemos que o
n° 5.859, de 11 de dezembro de 1972; ten- texto constitucional assegura o mínimo, facultando ao
do parecer da Comissão de Trabalho, de legislador ordinário a ampliação dos direitos sociais,
Administração e Serviço Público, pela como forma de melhorar a condição social da classe
aprovação (relator: Deputado Coriolano trabalhadora.

Sales). A proposição prevê, ainda, que se pague em do-
(Às Comissões de Trabalho, de Admi- bro o feriado civil ou religioso trabalhado, quando não

nistração e Serviço Público; e de Constitui- for possível a sua vacância.
ção e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. Estamos convencidos dos argumentos jurídicos
24,11) e sociais deste projeto de lei, dele destacando sua

conveniência e oportunidade.

Assim, somos pela aprovação do Projeto de
Lei n° 3.866, de 2000.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2001,
Deputado Coriolano Sales, Relator

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.866/00

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr.
Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 16-10-2001, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebi
das emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 23 de outubro de 2001 ,- Se
cretária Anamelia Ribeiro Correia de Araújo

I - Relatório

A iniciativa em epígrafe tem por escopo garan
tir aos empregados domésticos o direito ao descan
so remunerado nos feriados civis e religiosos ou o
pagamento em dobro, caso haja trabalho nesses
dias.

Não foram recebidas emendas ao projeto.
É o relatório.

11 - Voto do Relator

O projeto em discussão faz justiça à laboriosa
classe dos empregados domésticos que, infelizmen
te, até o presente momento, não têm assegurado o di
reito ao descanso remunerado nos feriados civis e re-

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, em reunião ordinária realizada hoje, apro
vou unanimemente o Projeto de Lei n° 3.86&'00, nos ter
mos do parecer do relator, Deputado Coriolano Sales.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Freire Júnior - Presidente - Lino Rossi e Luiz

Antonio Fleury - Vice-Presidentes - Antônio Carlos
Konder Reis - Avenzoar Arruda - Candinho Mattos 
Evandro Milhomen - Fátima Pelaes - Jair Bolsonaro
Jair Meneguelii - José Múcio Monteiro - Jovair Arantes
- Luciano Castro Medeiros - Paulo Paím - Pedro Celso
- Ricardo Rique - Vivaldo Barbosa e Wilson Braga - ti-
tulares - Arnaldo Faria de Sá - Coriolano Sales - Da
mião Feliciano e Eduardo Campos - suplentes.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001 . _
Deputado Freire Júnior Presidente

*PROJETO DE LEI W 4.213-A, DE 2001
(Do Senado Federal)

PLS N° 319/99

Acrescenta dispositivo à Lei n°
3.268, de 30 de setembro de 1957, que
dispõe sobre os conselhos de medicina e
dá outras providências; tendo parecer da
Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, pela aprovação, com
emenda (relator: Deputado Laíre Rosado).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24,11)

"Projeto inicial publicado no OCO de 30-3-01



Outrossim, considerando-se o profissional ino
cente até prova em contrário, é inadmissível que seja
determinada sua suspensão profissional por um pe
ríodo de até 24 meses, fato esse que atenta contra o
princípio constitucional da liberdade do exercício da
profissão previsto no art. 5°, inciso XIII, da Carta
Magna.

Ante o exposto, somos pela aprovação do Pro
jeto de Lei n° 4.213, de 2001 , com a emenda anexa.

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2001. 
Deputado Laíre Rosado Filho, Relator

Sumário

PROJETO DE LEI N° 4.213/01

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

\I - Voto do Relator

A pena disciplinar de suspensão do exercício
da atividade médica por até 30 dias antecede, salvo
os casos de gravidade manifesta, a cassação do
exercício profissional. Essa situação, como bem es
c�arece o autor da matéria, acaba enfraquecendo o
exercício da fiscalização realizada pelos Conselhos
de Medicina, na medida em que há poucas opções
de apenação: ou se aplica uma pena leve suspen-
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PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE dendo a atuação profissional, ou grave, cassando o
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO exercício da atividade. Porém várias ocorrências pe

dem a aplicação de uma pena intermediária, qual
seja, uma suspensão mais longa.

A Lei n° 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe
sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advo
gados do Brasil (OAB) estabelece, que a suspensão
acarreta ao infrator a interdição do exercício profissio
nal da Advocacia, em todo o território nacional, pelo
prazo de 30 dias a 12 meses, de acordo com os crité
rios de individualização previstos na referida lei.

Dessa forma, entendemos que o prazo de até
24 meses, constante do projeto de lei aprovado no
Senado Federal, é bastante extenso, podendo causar
o mesmo problema advindo do prazo exíguo de 30
dias. Ou seja, nos casos graves, cuja suspensão é
usada preventivamente, o tempo pode provocar aco
modação, ou mesmo uma interpretação distorcida
dos fatos geradores da representação, na medida em
que o julgamento pode se distanciar bastante do pe
ríodo no qual se deu a ação a ser punida.

Apesar da discricionariedade conferida pela lei
aos conselhos de fiscalização do exercício profissio
nal, convém que apliquemos, analogicamente, al
guns limites traçados pela jurisprudência e pela dou
trina em matéria trabalhista referentes à aplicação
de penas disciplinares: perempção das faltas anti
gas; relação de causalidade entre a falta e a san
ção; proporcionalidade entre a falta e a sanção; e,
principalmente, a rapidez entre a falta cometida e a
aplicação da pena. O renomado Juiz do Trabalho do
TRT da 22° Região, Francisco Menton Marques
Lima, acrescenta, ainda, que, constatada a falta fun
cionai, imediatamente há que ser aplicada a pena,
sob pena de perdão tácito.

Assim, propomos alterar o prazo da suspensão
sugerido no projeto do Senado Federal, passando
de até 24 meses para até 12 meses, na medida es
tabelecida no Estatuto da Advocacia.

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr.
Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 7-5-01, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 15 de maio de 2001.- Secre
tária Anamelia Ribeiro Correia de Araújo

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 4.213, de 2001, de autoria
do Senado Federal, dá nova redação à alínea d do
art. 22 da Lei n° 3.268, de 20 de setembro de 1957,
determinando que a suspensão do exercício profis
sional será pelo prazo de 30 dias a 24 meses.

Em sua justificação, o autor, Senador Édison
Lobão, cita o presidente do Conselho Regional de
Medicina do Estado do Maranhão quanto ao prazo
exíguo de 30 dias: "Ou se suspende o médico por
até 30 dias ou se adota a punição extrema de cas
sar-lhe o exercício profissional. Há riscos de uma
condenação exorbitante ou de uma absolvição des
moralizante."

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas ao projeto.

É o relatório.

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão
Comissão de Trabalho, de Administração e Ser

viço Público



d) suspensão do exercício profissional
pelo prazo de trinta dias a doze meses."
(NR)

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:

"Art. 22 .

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001 
Deputado Freire Júnior, Presidente.

d) suspensão do exercício profissional
pelo prazo de trinta dias a doze meses."
(NR)

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:

"Art.22 .

Fevereiro de 2002 mARIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS Sábado n 02637

EMENDA MODIFICATIVA Konder Reis, Avenzoar Arruda, Candinho Mattos,
Evandro Milhomen, Fátima Pelaes, Jair Bolsonaro,
Jair Meneguelli, José Múcio Monteiro, Jovair Arantes,
Luciano Castro, Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso,
Ricardo Rique, Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, titu
lares; Arnaldo Faria de Sá, Coriolano Sales, Damião
Feliciano e Eduardo Campos, suplentes.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Freire Júnior, PresidenteSala da Comissão, 21 de agosto de 2001. 

Deputado Laire Rosado Filho

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei n° 4.213/01,
com emenda, nos termos do parecer do relator, De
putado Laíre Rosado.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Freire Júnior, Presidente; Lino Rossi e Luiz

Antonio Fleury, Vice-Presidentes; Antônio Carlos
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COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1 vaga
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Autor: Senado Federal

Adauto Pereira
Chico Sardelli

Francisco Coelho
Jairo Carneiro

Pedro Irujo
1 vaga
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EMENDA À CONSTITUiÇÃO ~ 53,
DE 1999, QUE "ALTERA O INCISO V DO ART.
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FEDERAL, E O CAPUTDO ART. 52

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
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Max Rosenmann
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Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Rubem Medina (PFL)

Titulares

Proposição: PEC n° 53/99

Pompeo de Maltos (pOr)

Robério Araújo

Airton Dipp
Regis Cavalcante

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11- Pavimento Superior, sala 165-B
relefone: 318-6874 Fax: 318-2140

Suplentes

Carlos Batata
Julio Semeghini

Léo Alcântara
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Ricarte de Freitas
Roberto Jefferson

Romeu Queiroz
Sérgio Carvalho

Deusdeth Pantoja
Gervásio Silva

José Mendonça Bezerra
Kátia Abreu

Paulo de Almeida
Pedro Biltencourt
Sérgio Barcellos

6 vagas

Arlindo Chinaglia (licenciado)
Iara Bernardi
Padre Roque

1 vaga
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QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ
DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS, DE FORMA A
FAZER COINCIDIR OS MANDATOS ELETIVOS

QUE MENCIONA E ATRIBUIR-LES NOVO
PERíODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS

Proposição: PEC 3/99 Autor: Paulo Octávio e Outras
Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PFL)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (pr)
3° Vice-Presidente:
Relator: João Almeida (PSDB)

Titulares

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
José Carlos Elias
José Carlos Martinez
Lino Rossi
Luiz Carlos Hauly
Vicente Arruda

Antônio Carlos Konder Reis
Claudio Cajado
Gilberto Kassab
lédio Rosa
Ney Lopes
Paulo Octávio
Vilmar Rocha

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
Jorge Pinheiro
José índio
Osmar Serraglio
Osvaldo Reis

Geraldo Magela
João Paulo
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Gerson Peres
José Janene
Pedro Corrêa

PPB

Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

Simão Sessim

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
Jurandil Juarez
Paulo Lima
Pedro Novais

Antônio do Valle
Coriolano Sales

Euler Morais
Pedro Chaves

Salatiel Carvalho
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida
1 vaga

2 vagas
Aloisio Mercadante

PT

Geraldo Magela



Orlando Desconsi
Ricardo Berzoini

Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Fetler Júnior

Agnelo Queiroz
Alexandre Cardoso

João Coser
José Pimentel

PPB

Eliseu Moura
Herculano Anghinetti

João Pizzolatti

Bloco (PSB, PCdoB)
2 vagas

Carlos Alberto Rosado
Celcila Pinheiro
Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho

PFL

PT

César Bandeira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli

José Thomaz Nonô
Luiz Durão

Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

Pedro Eugênio
Salomão Gurgel

Bloco (PDT, PPS)

Emerson Kapaz
Neiva Moreira

Avenzoar Arruda
Babá
José Pimentel
1 vaga

Jorge Bitlar
3 vagas

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcello

PV

Cleonânio Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

PPB

Roberto Balestra
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140

Milton Temer (PT) Wellington Dias (PT)

Enio Bacci

PDT

Serafim Venzon

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 76-A, DE 1999,
QUE "INCLUI ARTIGO NO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS" - RECURSOS DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA AS REGiÕES NORTE,

NORDESTE E CENTRO-OESTE

Inácio Arruda

Eujácio Simões

Agnaldo Muniz

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

João Hermann Neto

Proposição: PEC 0076/99 Autor: Ubiratan Aguiar
e Outros

PV

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11- Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

Proposição: PLP 167/00 Autor: Xico Graziano
Presidente: Carlos Batata (PSDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Kátia Abreu (PFL)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR N° 167, DE
2000, QUE "INSTITUI O NOVO ESTATUTO DA

TERRA, QUE DISPÕE SOBRE A POlÍTICA
FUNDIÁRIA E AGRíCOLA,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Carlos Dunga

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco (PSDB, PTB)

Anivaldo Vale

Clementino Coelho (PPS)

Pedro Chaves
6 vagas

Suplentes

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Juquinha (PL)

Zenaldo Coutinho
2 vagas

Ana Catarina
Anfbal Gomes
Armando Monteiro
Damião Feliciano
Laire Rosado
Luiz Bittencourt
1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Babá (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Laire Rosado (PMDB)

Titulares

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
B. Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano
Maria Abadia (Licenciada)
Marisa Serrano
Rommel Feijó



Antônio Jorge
Carlos Batata
Paulo Mourão
Sérgio Barros
Welinton Fagundes
Xico Graziano
Zila Bezerra

Abelardo Lupion
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Kátia Abreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado

Confúcio Moura
João Colaço
José índio
Moacir Micheletto
Roland Lavigne
Silas Brasileiro

Adão Pretto
João Grandão
Padre Roque

Dílceu Sperafico
Salomão Cruz
Vadão Gomes

Agnelo Queiroz
Ezfdio Pinheiro

Agnaldo Muniz
Airton Dipp

Eujácio Simões

Chiquinho Feitosa
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Saulo Pedrosa

Sérgio Reis
2 vagas

Bloco (PFL, PST)

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos

2 vagas

PMDB
6 vagas

PT

3 vagas

PPB

Eliseu Moura
João Tota

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Bloco (PDT, PPS)

Márcio Bittar
1 vaga

Bloco (PL, PSl)

Bispo Rodrigues

1° Vice-Presidente: Luiz Ribeiro (PSDB)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Osmar Serraglio (PMDB)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Márcio Matos
Paulo Feijó
Sérgio Barros

Bloco (PFL, PST)
Cleuber Carneiro
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Santos Filho
Werner Wanderer

PMDB
Anlbal Gomes
Damião Feliciano
Edison Andrino
Marcelo Teixeira
Osmar Serraglio
Roland Lavigne

PT

Fernando Ferro
Luciano Zica
Padre Roque

PPB

Dilceu Sperafico
Eni Voltolini
Márcio Reinaldo Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida
Tânia Soares

Suplentes

Jovair Arantes
Saulo Coelho

Sérgio Carvalho
5 vagas

Costa Ferreira
Expedito Júnior

Neuto Lima
Osvaldo Coelho

Pedro Bittencourt
Pedro Irujo

Norberto Teixeira
5 vagas

Henrique Fontana
Jorge Bittar
Luiz Sérgio

Hugo Biehl
Luiz Carlos Heinze

Salomão Cruz

Gonzaga Patriota
1 vaga

PHS

Hugo Biehl (PPB) 1 vaga
Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 222-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 145,11,

E § 2° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

Proposição: PEC n° 222/00
Presidente: Gervásio Silva (PFL)

Autor: Juquinha e outros

Bloco (PDT, PPS)

Airton Dipp
João Herrmann Neto

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

PTN

José de Abreu

João Sampaio
1 vaga

José Aleksandro

1 vaga



Autor: Senador Federal e
Outros

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Serviço Comissões Especiais - Anexo 11- Sala 165-B
Telefone: 318-7064/318-7060 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
"ACRESCENTAR O ART. 79 AO ATO DAS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS

POLICIAIS MILITARES DO EXTINTO
TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA

AOS QUADROS DA UNIÃO"

Bloco (PL, PSL)

1 vaga

2 vagas

Marcos de Jesus

Autor: Poder Executivo

PHS

Bloco (PSB, PCdoB)

Pauderney Avelino (PFL)

Gonzaga Patriota
Sérgio Novais

Proposição: PEC n° 289/00

Eujácio Simões

Proposição: PEC 254/00

Presidente: Pedro Chaves (PMDB)

1° Vice-Presidente: Jaime Fernandes (PFL)
2° Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)
3° Vice-Presidente: Pastor Amarildo (PPB) (Licenciado)
Relator: João Castelo (PSDB)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 254-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA O ART.

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
PRORROGANDO, POR DEZ ANOS, A

APLICAÇÃO, POR PARTE DA UNIÃO, DE
PERCENTUAIS MíNIMOS DO TOTAL DOS

RECURSOS DESTINADOS À IRRIGAÇÃO NAS
REGiÕES CENTRO-OESTE E NORDESTE"

Bloco (PSDB, PTB)

Antônio Jorge
B.Sá
Chiquinho Feitosa
João Castelo
José Teles
Murilo Domingos
Nilo Coelho
Paulo Mourão

João Leão (PPB)
Lino Rossi

Lúcia Vânia
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
3 vagas

Presidente: Expedito Júnior (PSDB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Luciano Castro (PFL)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Bloco (PFL, PST)

Ariston Andrade
Darci Coelho (Licenciado)
Jaime Fernandes
Osvaldo Coelho
Ronaldo Caiado
Wilson Braga

Cleuber Carneiro
Costa Ferreira
Jairo Carneiro

Kátia Abreu
Paes Landim
Vilmar Rocha

Badu Picanço
Eduardo Seabra
Expedito Júnior
Fátima Pelaes
Juquinha
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

Antonio Feijão
Candinho Mattos

Itamar Serpa
Josué Bengtson

Nicias Ribeiro
Osmânio Pereira

Renildo Leal
Saulo Coelho

Aldir Cabral
Celcita Pinheiro

Francisco Garcia
João Ribeiro (Licenciado)

Pauderney Avelino
Sérgio Barcellos

Bloco (PFL, PST)

Darci Coelho (Licenciado)
Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro
Luis Barbosa
Moroni Torgan

Euler Morais
Igor Avelino

Jonival Lucas Júnior
Luiz Bittencourt
Múcio Sá (PTB)

Norberto Teixeira

PT

PMDB
Geovan Freitas
Marcelo Castro
Murilio Ferreira Lima
Osvaldo Reis
Pedro Chaves
Teté Bezerra

Avenzoar Arruda
João Grandão
Wellington Dias

PPB

Enivaldo Ribeiro
Pastor Amarildo
Roberto Balestra

Fernando Ferro
José Pimentel
Manoel Vitório

Eliseu Moura
Iberê Ferreira (PTB)

Mário Reinaldo Moreira

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Elcione Barbalho
Jurandil Juarez
Marinha Raupp
1 vaga

PMDB

Alberto Fraga
5 vagas

PT
Bloco (PDT, PPS)

Clementino Coelho Regis Cavalcante
Neiva Moreira Wolney Queiroz

Babá
Marcos Afonso
Nilson Mourão

3 vagas



Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

Luciano Castro
Mário Assad Júnior

PT

Wilson Braga
1 vaga

Evandro Milhomen
Gonzaga Patriota

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Avenzoar Arruda
Dr. Rosinha
Manoel Vitório
Vanessa Grazziotin ( PC do B)

Agnelo Queiroz (PC do B)
3 vagas

Bloco (PDT, PPS)

Agnaldo Muniz Airton Cascavel
Eurlpedes Miranda Giovanni Queiroz

PPB

Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

1 vaga

Bloco (PL, PSL) PDT

Oscar Andrade Robério Araújo João Sampaio Olimpio Pires

PTN Jandira Feghali
Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

José de Abreu 1 vaga

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140

Philemon Rodrigues

Bloco (PL, PSL)

José Aleksandro

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 308-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO
20 DO ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)
Proposição: PEC 308-A/96 Autor: Jandira Feghali

e Outros

PPS

Agnaldo Muniz

PHS

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

1 vaga

1 vaga

Suplentes

Autor: Senado Federal

Bloco (PSDB, PTB)

Proposição: PEC 281/00

Presidente: Aédio Rosa (PMDB)
1° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Átila Lins (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPB)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 281-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I
DO § 10 DO ART. 73 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE
NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TCU)

6 vagas

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Antonio Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feijó
5 vagas

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Laire Rosado
5 vagas

Presidente: Claudio Cajado (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Dantas (PST)
2° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: José Teles (PSDB)
Titulares

Antônio Jorge
Dr. Heleno
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Múcio Monteiro (PFL)
José Teles
Ricardo Rique
1 vaga

Átila Lins
Claudio Cajado
Jairo Carneiro
José Múcio Monteiro

PFL
Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciada)

Moroni Torgan
Ney Lopes

Robson Tuma

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia Vãnia
Maria Abadia (Licenciada)
Roberto Jefferson

Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
Sampoio Dória
Sérgio Guerra

1 vaga



Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
Ricardo Izar
2 vagas

Átila Lins
Carlos Nader
Chico Sardelli
Jairo Carneiro
Paulo Marinho
Vilmar Rocha

Carlito Merss
Geraldo Magela
Waldir Pires
1 vaga

Eni Voltolini
Luiz Fernando
Nelson Meurer

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Cezar Schirmer
Laire Rosado

4 vagas

PFL

Cleuber Carneiro
Kátia Abreu
Lael Varella
Paulo Braga

Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes

PT

João Paulo
3 vagas

PPB

Dr. Benedito Dias
Edmar Moreira

1 vaga

POT

Titulares

Antonio Kandir
Átila Lira
Basflio Villani
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Félix Mendonça
Nelson Marchezan
Silvio Torres

Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Paulo Magalhães
Rodrigo Maia
Ronaldo Caiado
Rubem Medina

Armando Monteiro
Benito Gama
Germano Rigolto
João Henrique
Milton Monti
Pedro Novais

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Alex Canziani
Augusto Franco

José Múcio Monteiro
Léo Alcãntara

Nelson Trad
Saulo Coelho
Sérgio Barros

Zila Bezerra

Bloco (PFL, PST)

Aldir Cabral
Darci Coelho (Licenciado)

Euler Ribeiro
Luiz Barbosa

Osório Adriano
Pedro Fernandes

PMOB

Antônio do Valle
José Lourenço

Waldemir Moka
3 vagas

PT

José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PSL)

Marcos Cintra (PFL)

PPS

Agnaldo Muniz

PHS

1 vaga

Eujácio Simões

Regis Cavalcante

Clovis IIgenfritz
Dr. Rosinha
Pedro Eugênio

Almir Sá
Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro

Alexandre Cardoso
Sérgio Miranda

José Pimentel
Ricardo Berzoini

1 vaga

PPB

Felter Júnior
2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

1 vaga Bloco (POT, PPS)

José Roberto Batochio Neiva Moreira
Pimentel Gomes 1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACRESCENTAR ART. 84 AO ATO DAS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS - (PRORROGAÇÃO DA CPMF)

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

Proposição: PEC 407/01 Autor: Poder Executivo PHS

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11- Pavimento superior, sala 165-B
Telefone: 318-7062 Fax: 318-2140

Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Benito Gama (PMDB)
Relator: Delfim Netto (PPB)

Roberto Argenta 1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A Ricardo Ferraço

ELABORAR A REDAÇÃO DO VENCIDO EM
PRIMEIRO TURNO E DA REDAÇÃO FINAL À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° Bispo Rodrigues

610-A, DE 1998 QUE "ALTERA DISPOSITIVOS
QUE MENCIONA DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

REFERENTES À IMUNIDADE PARLAMENTAR Fernando Coruja

Bloco (PL, PSL)

PHS

Regis Cavalcante

Welinton Fagundes

1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
10 Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
30 Vice-Presidente: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Relator: Jaime Martins (PFL)
Titulares

Autor: Senado Federal e OutrosProposição: PEC 610/98

Alex Canziani
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos
Luiz Antonio Fleury
Nelson Marchezan
Nelson Trad
Zenaldo Coutinho

Bloco (PFL, PST)

Suplentes

Edir Oliveira
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Sebastião Madeira

Silvio Torres
3 vagas

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefone: 318-8437 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 618, DE 1998
QUE "ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)

Proposição: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)

10 Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PFL)
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Jaime Martins
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Pauderney Avelino

PMDB

"Confúcio Moura
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
Sílas Brasileiro

PT

Cesar Bandeira
José Carlos Aleluia

Paulo de Almeida
Robson Tuma

Sérgio Barcellos
Vilma Rocha

Freire Júnior
5 vagas

Bloco (PSDB, PTB)

B.Sá
Fernando Gonçalves
Odflio Balbinolti
Max Mauro
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Glycon Terra Pinto
Luiz Bitlencourt
Saraiva Felipe
4 vagas

Félix Mendonça
Feu Rosa

Léo Alcântara
Rafael Guerra

Renildo Leal
3 vagas

Elcione Barbalho
Moacir Michelelto

5 vagas

Fernando Ferro
João Paulo
José Genorno

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Romel Anizio

Luiz Eduardo Grenhalgh
2 vagas

PPB

3 vagas

Bloco (PSB, pedoB)

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Sérgio Barcellos
1 vaga

PFL

Carlos Nader
Gervásio Silva

José Mendonça Bezerra
Luis Barbosa

Milton Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Aldo Arantes
José Antonio Almeida

Aldo Rebelo
1 vaga PT

Bloco (PDT, PPS)

José Roberto Batochio Fernando Coruja

Adão Pretlo
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Padre Roque

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas



Pompeo de Mattos Fernando Coruja

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl

Socorro Gomes

PPB

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

1 vaga

POT

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

Paulo Lima
1 vaga

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

2 vagas

PSOB

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia (Licenciado)
Basilio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

PT

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva

Milton Temer
Ricardo Berzoini
2 vagas

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
Virgflio Guimarães

1 vaga

PPB

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

PHS

Walfrido Mares Guia (PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

Fernando Gabeira (PV)

1 vaga

Fax: 318-2140

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

PTB

Eduardo Paes (Licenciado)
1 vaga

por

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Eurlpedes Miranda
1vaga

Eduardo Campos

Eujácio Simões

Enio Bacci
Fernando Zuppo

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Miranda

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

Autor: Sérgio Carvalho e Outros
Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant (Licenciado)
Ronaldo Caiado

Carlos Alberto Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Proposição: RCP 2/99

Presidente: Luciano Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt

PMOB

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka

Josué Bengtson
Nilson Pinto (Licenciado)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Badu Picanço
Bonifácio de Andrada

Max Rosenmann
Nicias Ribeiro



Bloco (PMDB. PST, PTN) Bloco (PFL. PST)

Alceste Almeida Jorge Costa (PT) Chico Sardelli Luiz Durão
Confúcio Moura Osvaldo Reis Corauci Sobrinho Neuton Lima
Asdrubal Bentes 1 vaga Robson Tuma 1 vaga

PFL PMOB

~irton Cascavel (PPS) Expedito Júnior Lamartine Posella João Eduardo Dado
Atila Lins Oscar Andrade Marcelo Barbieri 2 vagas
Luciano Castro Sérgio Barcellos Roland Lauigne

PT PT

Babá 2 vagas Iara Bernardi José Pimentel
Nilson Mourão Ricardo Berzoini Teima de Souza

PPB PPB

Almir Sá João Tota Celso Russomanno Wagner Salustiano
Luiz Fernando Salomão Cruz Cunha Bueno 1 vaga

POT Bloco (PSB, PCdoB)

Giovanni Queiroz Eurfpedes Miranda Kincas Mattos Aldo Rebelo

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco (POT, PPS)

João Eduardo Dado (PMDB) João Herrmann Neto

Bloco (PL, PSL) Bloco (PL, PSL)

Robério Araújo José Aleksandro Bispo Wanderval De Velasco

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7067/318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR VÁRIAS

IRREGULARIDADES PRATICADAS DURANTE A
VIGÊNCIA DO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIAL TEMPORÁRIA (RAET) NO BANESPA
- BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A."

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS RELAÇÕES

DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O
SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO" - PROER

Autor: Milton Temer e Outros

1 vaga

Fax: 318-2182

PTN

Secretário: Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-8436

José de Abreu

Proposição: RCP 21/96

Francisco Rodrigues (PFL)

PHS

Renildo Leal (PTB)

Autor: Deputado Luiz Antonio
Fleury e Outros

Proposição: RCP 5/99

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
1° Vice-Presidente: Roland Lavigne (PMDB)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Robson Tuma (PFL)

Titulares Suplentes

Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Carlos Bacelar (PFL)
2° Vice-Presidente: Milton Temer (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Alberto Goldman (PSDB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Basflio Villani
Júlio Semeghini
Luiz Antonio Fleury
Veda Crusius

Alex Canziani
ILéo Alcântara
Saulo Coelho
Silvio Torres

Alberto Goldman
Danilo de Castro
Fernando Gonçalves
Márcio Fortes

João Carlos Bacelar

Bloco (PFL, PST)

Antonio Kandir
Luiz Carlos Hauly
Roberto Jefferson

Veda Crusius

Ney Lopes



Paes Landim
Pedro Biltencourt

Paes Landim
Rubem Medina

Zenaldo Coutinho Zila Bezerra

PMDB Bloco (PFL. PST)

Gustavo Fruet
José Borba
Wagner Rossi

Antônio do Valle
José Borba

José Lourenço

PT

Aldir Cabral
Darci Coelho (Licenciado)
Francisco Rodrigues
Gilberto Kassab
Jairo Carneiro

Chico Sardelli
Luiz Moreira

Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Yvonilton Gonçalves

Ivan Valente
Milton Temer

José Pimentel
Ricardo Berzoini

PPB

PMDB
Alberto Fraga
Confúcio Moura
Jurandil Juarez
1 vaga

4 vagas

Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

João Tota
Ricardo Barros PT

Haroldo Lima

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso

PPB

Babá
Ivan Valente

Bloco (PDT, PPS)

Nelson Proença (PMDB) José Roberto Batochio

João Tota
Luiz Fernando

Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus João Caldas

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Socorro Gomes

PTN

José de Abreu

Secretário: Manoel Alvim
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-8429

1 vaga

Fax: 318-2182

Bloco (PDT. PPS)

Márcio Biltar

Bloco (PL. PSL)

Ronaldo Vasconcellos

Neiva Moreira

José Aleksandro

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
..APURAR AS ATIVIDADES, RELAÇÕES E ENVOLVIMENTO
DO SR. JOSÉ AFONSO ASSUMPÇÃO E DO EMBAIXADOR
JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS NO EXERCíCIO DE

ADVOCACIA ADMINISTRATIVA, TRÁFICO DE
INFLUÊNCIAS, OFERECIMENTO DE PROPINAS

(CORRUPÇÃO ATIVA) E ESPECIALMENTE TODAS AS
DENÚNCIAS

REFERENTES AO PROJETO
SIVAM - SISTEMA DE VIGILÃNCIA DA AMAZÕNIA

Autor: Deputado Arlindo Chinaglia
e Outros

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO
ESTUDO DAS REFORMA POlÍTICAS

Bloco (PSDB, PTS)

Suplentes

1 vaga

Fax: 318-2182

André Benassi
Anivaldo Vale

Dino Fernandes
Fernandes Gonçalves

Júlio Semeghini
Rafael Guerra

Roberto Jefferson
Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

PHS

Presidente: Olavo Calheiros (PMDB)
1° Vice-Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anfzio (PPB)
Relator: João Almeida (PSDB)

Titulares

Pompeo de Mattos (PDT)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7061

Bonifácio de Andrada
Cust6dio Maltos
Eduardo Seabra
João Almeida
Josué Bengston
Marisa Serrano
Pedro Canedo
Rommel Feij6
Salvador Zimbaldi
Xico Graziano

Suplentes

Armando Abllio
Badu Picanço
Sérgio Barros

Sérgio Carvalho

Bloco (PSDB, PTB)

Antonio Feijão
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Silas Câmara

Proposição: RCP 23/96

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Piauhylino (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)

Titulares



Bloco (PFL, PST)
Aracely de Paula
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Mendes
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vilmar Rocha

PMOB
Coriolano Sales
João Colaço
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Olavo Calheiros
1 vaga

Aldir Cabral
José Rocha

Mário Assad Júnior
Neuton Lima

Reginaldo Germano
Vic Pires Franco

2 vagas

Gastão Vieira
Jorge Pinheiro

Laire Rosado
Osmar Serraglio

Paulo Lima
3 vagas

EMPRESAS JORNALíSTICAS E DE
RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E

IMAGENS", E À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 455, DE 1997, "QUE DÁ

NOVA REDAÇÃO AO ART. 222 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 203/95 Autor: Laprovita Vieira e Outros
Presidente:
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL
PT

João Paulo
José Dirceu
Milton Temer
Nilmário Miranda

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Gerson Peres
Romel Anizio
Wagner Salustiano

Bloco (PSB, PCdoB)

Haroldo Lima
José Antonio Almeida

Bloco (POT, PPS)

João Sampaio
Márcio Biltar

Dr. Rosinha
Geraldo Magela

José Genofno
Virgllio Guimarães

Nelson Meurer
Simão Sesslm

2 vagas

Aldo Rebelo
Alexandre Cardoso

Dr. Hélio
Rubens Bueno

Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
Santos Filho
Vic Pires Franco
José Carlos Fonseca Jr.

PMOB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)
Jorge Pinheiro
Luiz Biltencourt
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

PSOB

Anivaldo Vale
Domiciano Cabral
Luiz Piauhylino
Mareio Rodrigues
Saulo Coelho
Viltorio Medioli

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzalto
Pedro Pedrossian

Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

1 vaga

Maria Elvira
5 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues Bispo Wanderval PT
Ronaldo Vasconcellos Lincoln Portela

Dr. Rosinha Regis Cavalcante (PPS)
Gilmar Machado 3 vagas

PHS Pedro Celso
Walter Pinheiro

Roberto Argenta Régis Cavalcante (PPS)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho PPB

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B Antonio Joaquim Araújo José Janene
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140 Oliveira Filho (PSDB) Robério Araújo (PL)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
Wagner Salustiano 1 vaga

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE PTB
EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 203, DE 1995,

José Carlos Martinez Iris Simões
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 1 vaga Murilo Domingos

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO~SE O § 2° DO REFERIDO

POT
ARTIGO, QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE

Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)



Bloco (PSB, PCdoB) PTB

Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Walfrido Mares Guia

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL) POT

Bispo Rodrigues Bispo Wanderval José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

De Velasco

Djalma Paes

Lincoln Portela

PFL

Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator:

Titulares

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBREASNORMASGERA~PARAA

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL

E PELOS MUNiCíPIOS"

Suplentes

Autor: Poder Executivo

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro (Licenciado)
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Vilmar Rocha

1 vaga

PMOB

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

PFL

Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
10 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares

Proposição: PLP 9199

Suplentes

Autor: Presidente

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Luis Barbosa
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

2 vagas

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Adolfo Marinho
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly

PSOB

PMOB

Proposição:

Albérico Filho
Freire Júnior
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Cesar Bandeira
Claudio Cajado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Paes Landim

Arthur Virgflio (Licenciado)
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela
João Paulo
Professor Luizinho
1 vaga

PT

Gilmar Machado
José Genofno
Paulo Delgado

Virgflio Guimarães

Gustavo Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
1 vaga

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas

PPB PSOB

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Unhares

3 vagas Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo

José de Abreu (PTN)
Maria Abadia (Licenciada)

Paulo Mourão



Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado
1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Enivaldo Ribeiro
Nilton Baiano (Licenciado)

3 vagas

PT

Ângela Guadagnin
Jair Meneguelli

Márcio Matos (S. Part.)
1 vaga

PPB
Pastor Amarildo (Licenciado)

Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves (PFL)

PTB

PMOB

Coriolano Sales
Edinho Bez
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
1 vaga

PSOB

Antonio Cambraia (Licenciado)
Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi

Freire Júnior
Milton Monti

Adolfo Marinho
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Sampaio Dória
Xico Graziano

Max Mauro
1 vaga

Chico da Princesa (PSDB)
Walfrido Mares Guia

PT

Alceu Collares

POT

Dr. Hélio

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Carlos Santana
João Grandão
José Pimentel
Milton Temer

Djalma Paes

Bloco (PSB, PC do B)

Pedro Eugênio (PPS) PPB

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Marcos de Jesus Remi Trinta

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7060

PTB

Suplentes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

POT

Pompeo de Mattos

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Sérgio Miranda

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

Bloco (PSB, PCdoB)

Eujácio Simões

Eduardo Paes (Licenciado)
Rodrigo Maia

Enio Bacci

Djalma Paes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 277-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA OS

ARTS. 149 E 177 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (COMBUSTíVEIS)

Jorge Khoury
Marcondes Gadelha
Mário Assad Júnior
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Rubem Medina
1 vaga

PFL

Carlos Nader
Corauci Sobrinho

Darci Coelho
João Carlos Bacelar

Luciano Pizzatto
Paes Landim

Robson Tuma Proposição: PEC 277/00 Autor: Poder Executivo



Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-706217052 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À AlÍNEA

"E" DO INCiSO 11 DO § 50 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Suplentes

Autor: Senado FederalProposição: PEC 374/96

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)

Titulares

Suplentes

Expedito Júnior
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Jovair Arantes

Juquinha
Nicias Ribeiro

Paulo Feijó
Rodrigo Maia (PFL)

Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Basflio Villani (PSDB)

Titulares

Badu Picanço
Basflio Villani
Clovis Volpi
João Almeida
Luiz Antonio Fleury
Márcio Fortes
Roberto Jefferson
Vitlório Medioli

Chico Sardelli
Eliseu Resende
Gervásio Silva
Joel de Hollanda
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira

Antônio do Valle
Fernando Diniz
José Borba
José Priante
Paulo Lima
Waldemir Moka

IIdefonço Cordeiro
LuIs Barbosa

Mussa Demes
Paulo Marinho
Paulo Octávio

Werner Wanderer

PMOB

Armando Monteiro
Edinho Bez

Gastão Vieira
Salatiel Carvalho

2 vagas

PT

PFL

Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciada)
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Neuton Lima

PMOB

Albérico Filho
Barbosa Neto
Gustavo Fruet
4 vagas

Celcita Pinheiro
Cesar Bandeira

Kátia Abreu
Marcondes Gadelha

Nice Lobão
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Carlos Santana
Jaques Wagner
Luciano Zica

José Janene
Pedro Pedrossian
Vadão Gomes

Fernando Ferro
2 vagas

PPB

Almir Sá
Roberto Balestra

Romel Anfzio

PSOB

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Bloco (PSB, PCdoB) PT

Haroldo Lima
Miriam Reid

Sérgio Miranda
1 vaga

4 vagas 4 vagas

Bloco (POT, PPS)

Airton Dipp
Pedro Eugênio

João Hermann Neto
Olimpio Pires

PPB

João Caldas

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

PTB

Fernando Gabeira

PV

1 vaga

Nelson Marquezelli
1 vaga

Max Mauro
Nilton Capixaba



Enio Bacci

POT

Coriolano Sales (PMDB) Jandira Feghali

Bloco (PSB, PCdoB)

Teima de Souza (PT)

Bloco (PSB, PCdoB)
Robério Araújo

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues

José Antonio Almeida Djalma Paes
PPS

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL) Ivan Paixão Regis Cavalcante

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
Proposição: RCP 22/96 Autor: Fátima Pefaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Iara Benardi (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

KátiaAbreu
Moreira Ferreira

Paulo Marinho
Roland Lavigne (PMDB)

1 vaga

PFL

Aldir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição: PEC 89195 Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

Titulares Suplentes

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

1 vaga

Eduardo Barbosa
Flávio Arns

Marisa Serrano
Veda Crusius

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

Bloco (PSOB, PTB)

Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Maria Abadia (Licenciada)
Marinha Raupp

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

Bispo Wanderval

PMOB

PFL

Almerinda de Carvalho
Kátia Abreu
Nice Lobão

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro

1 vaga

Ana Catarina
Anlbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José índio
Norberto Teixeira

Hermes Parcianello
5 vagas

PT

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

1 vaga
Dr. Benedito Dias

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha

PPB

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Romeu Queiroz
Zulaiê Cobra

PSOB

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto (Licenciado)

2 vagas

POT
PT

Miriam Reid Dr. Hélio
Wellington Dias
3 vagas

4 vagas



Bloco (PMDB, P5T, PTN)

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Nair Xavier Lobo
2 vagas

Cezar Schirmer
5 vagas

PFL

Max Mauro
1 vaga

PTB

PDT

Renildo Leal
1 vaga

Aracely de Paula
Euler Ribeiro
Francistônio Pinto
Joaquim Francisco
Paulo Braga
Vic Pires Franco

Adauto Pereira
Gilberto Kassab

Kátia Abreu
Pedro Pedrossian

Zila Bezerra
1 vaga

PT

Eber Silva Pompeo de Mattos
Avenzoar Arruda
Márcio Matos (S. Part)
2 vagas

4 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga PPB

Bloco (PL, PST, PMN, P5D, PSL)

Antonio Joaquim Araújo
Pedro Henry (PSDB)
Simão Sessim

Telmo Kirst
2 vagas

Almeida de Jesus (Licenciado) Remi Trinta
PDT

PV
Fernando Zuppo Eber Silva

Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS) Bloco (P5B, PCdoB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 98, DE 1999, QUE "ALTERA
O ART. 30 PARA ACRESCENTAR INCiSO

CONFERINDO COMPETÊNCIA AO MUNiCípIO
PARA DETERMINAR ATRIBUiÇÕES

DE VICE-PREFEITO"

Haroldo Lima

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

Rubens Furlan

PV

Sérgio Novais

1 vaga

Marcos Cintra (PFL)

Agnaldo Muniz

1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Conolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)

Titulares

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

Presidente: José índio (PMDB)
1° Vice-Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: Dr: Benedito Dias (PPB)
Relator: Emerson Kapaz (PPS)

Autor: Senado FederalProposição: PL 203/91

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 203, DE 1991, QUE

"DISPÕE SOBRE O ACONDICONAMENTO, A
COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E

A DESTINAÇÃO DOS RESíDUOS DE
SERViÇOS DE SAÚDE", E APENSADOS.

Suplentes

Autor: Fernando Zuppo
e Outros

Antonio Carlos Pannunzio
Danilo de Castro

Iris Simões
José Carlos Elias

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

Saulo Pedrosa
Silvio Torres

Alex Canziani
Augusto Franco
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
2 vagas

Proposição: PEC 98/99



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N" 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Suplentes

Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo

4 vagas

Cesar Bandeira
Francisco Garcia

Paes landim
Raimundo Santos
Werner Wanderer

2 vagas

PFL

PSOB

PMOB

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
1 vaga

Proposição: PL 634175 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Titulares

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
2 vagas

Armando Abflio
Arnon Bezerra

Eduardo Barbosa
José Coimbra

Julio Semeghini
Lidia Quinan
Renildo Leal

Rose de Freitas

José Borba
5 vagas

Suplentes

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

Jaques Wagner

Cleuber Carneiro
Gervásio Silva

Gilberto Kassab
Jaime Fernandes

José Carlos Aleluia
Mário Assad Júnior

PT

PMOB

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Joaquim Francisco
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Santos Filho

Darcfsio Perondi
José Borba
José índio
Ricardo Izar
Saraiva Felipe
1 vaga

Ivan Valente
Luciana Zica
Marcos Afonso

Titulares

Carlos Mosconi
Iris Simões
Luiz Antonio Fleury
Max Rosenmann
Rafael Guerra
Ricarte de Freitas
Vicente Caropreso
1 vaga

Dr. Benedito Dias
Eni Voltolin
José Janene

PPB

Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Celso Russomanno

Mário Negromonte (PSDB)

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB) PT

Alexandre Cardoso
1 vaga

Paulo Baltazar
1 vaga

Iara Bernardi
Marcos Rolim
2 vagas

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Bloco (POT, PPS)
PPB

Dr. Hélio
Emerson Kapaz

Fernando Coruja
Pedro Eugênio

Bloco (PL, PSL)

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Celso Russomanno
2 vagas

Ronaldo Vasconcellos José Egydio
PTB

PHS Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Fernando Gonçalves
1 vaga

Rubens Furlan (PPS) Regis Cavalcante (PPS)

Secretária: Leila Machado
Local: Anexo 11, pavimento superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8431 Fax: 31802140 José Roberto Batochio

POT

Coriolano Sales (PMDB)



Bloco (PSB. PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Aldo Rebelo

Professor Luizinho
2 vagas

PPB

Lincoln Portela

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

João Caldas

Airton Cascavel

Cunha Bueno
Eliseu Moura
Wigberto Tartuce

POT

Celso Russomanno
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga 1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Marcos Cintra (PFL) Pastor Valdeci Paiva

PPS
Emerson Kapaz Pedro Eugênio

PV
Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT)

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-6874

Secretário: Sfivio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Proposição: PL 1.483/99 Autor: Dr. Hélio
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
1° Vice-Presidente: Marçal Filho (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
Relator: Julio Semeghini (PSDB)

Titulares Suplentes

Dr. Hélio Luisinho

Autor: Eduardo Jorge e Outros

Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia

Bloco (PSDB, PTB)

Augusto Franco
Iris Simões

Marcio Fortes
Maria Abadia (Licenciada)

Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz

Zenaldo Coutinho

Proposição: PEC 20/95

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Titulares

PFL

Suplentes

Antônio Carlos Konder Reis Cesar Bandeira
Bloco (PMDB, PST, PTN) Jaime Martins Francisco Coelho

Hermes Parcianello 7 vagas Laura Carneiro IIdefonço Cordeiro

Jorge Pinheiro Leur Lomanto (PMDB) João Mendes

Marçal Filho Paes Landim José Carlos Fonseca Jr.

Marcelo Barbieri Paulo Magalhães Sérgio Barcellos

Maria Elvira Vilmar Rocha 1 vaga

Pinheiro Landim
1 vaga PMDB

Darclsio Perondi Cezar Schirmer
PFL Edison Andrino Germano Rigotto

Arolde de Oliveira Francisco Rodrigues Elcione Barbalho Maria Elvira

Corauci Sobrinho José Carlos Fonseca Jr. Luiz Bittencourt 3 vagas

Gerson Gabrielli Kátia Abreu Rita Camata

Luciano Pizzatto Moroni Torgan 1 vaga

Paulo Octávio Paulo Marinho
Rubem Medina Zezé Perrella
Vic Pires Franco 1 vaga PSDB

Adolfo Marinho Custódio Mattos
PT Bonifácio de Andrada Feu Rosa

Jorge Bittar 4 vagas Carlos Mosconi João Almeida



Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

;

Luiz Carlos Hauly
Paulo Kobayashi
Zulaiê Cobra

Gilmar Machado
João Paulo
José Genolno
Milton Temer

Cunha Bueno
Felter Júnior
Nelson Meurer

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Neiva Moreira

Haroldo Lima

Bispo Wanderval

Fernando Gabeira

Mareio Fortes
Ricardo Ferraço

Saulo Pedrosa

PT

Eduardo Jorge (Licenciado)
Virgflio Guimarães

2 vagas

PPB

Augusto Nardes
Júlio Redecker

Nelo Rodolfo (PMDB)

PTB

Fernando Gonçalves
Magno Malta

POT

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Paulo José Gouvêa

PV

1 vaga

Félix Mendonça
Helenildo Ribeiro
Manoel Salviano
Nelson Otoch

Cleuber Carneiro
Jorge Khoury
José Rocha
Lavoisier Maia
Paulo Braga
Roberto Pessoa

Armando Monteiro
Fernando Diniz
João Magalhães
Jonival Lucas Junior
Jorge Alberto
Marcelo Castro

Avenzoar Arruda
Waldir Pires
Wellington Dias

Augusto Faras
João Leão
Pedro Corrêa

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feij6

2 vagas

Bloco (PFL, PST)

Carlos Alberto Rosado
Francisco Coelho

José Thomaz Nonô
Osvaldo Coelho

Paes Landim
Wilson Braga

PMOB

Albérico Filho
Antônio do Valle

4 vagas

PT

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Virgflio Guimarães

PPB

José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira

Mário Negromonte (PSDB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes
Tânia Soares

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 57-A, DE 1999,
QUE "ALTERA O ART. 159 PARA INSTITUIR

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DO SEMI-ÁRIDO E PREVÊ SUAS

FONTES DE RECURSOS"

PHS
Ariston Andrade (PFL) 1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 1- Pavimento Superior s/165-B
Telefone: 318-7064 Fax: 318-2140Proposição: PEC 57/99 Autor: João Leão e Outros

Pimentel Gomes
Wolney Queiroz

João Caldas

Bloco (POT, PPS)

Clementino Coelho
Salomão Gurgel

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

Presidente: João Leão (PPB)
1° Vice-Presidente: Paulo Braga (PFL)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Helenildo Ribeiro (PSDB)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Bloco (PSOB, PTB)

Armando Abllio
Armon Bezerra
Carlos Batata
Carlos Dunga

B.Sá
Claudio Cajado (PFL)

Inaldo Leitão
José Teles

Proposição: Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)



Titulares Suplentes Bloco (PFL, PST)

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

PFL

PMDB

Luiz Durão
Wilson Braga

1 vaga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

Mauro Lopes

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
José Rocha
Luciano Pizzatlo
Mário Assad Júnior

Adauto Pereira
Deusdeth Pantoja

Jaime Martins
Joaquim Francisco

Paulo Octávio
Pedro Pedrossian (PPB)

1 vaga

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Aroldo Bezerra

Marcos Afonso
Wellington Dias

PSDB

PT

Márcio Matos (PTB)
Vicente Caropreso

Márcio Matos (PTB)

João Coser
1 vaga

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Darclsio Perondi
Igor Avelino
Moacir Micheletlo
Silas Brasileiro

PMDB

Freire Júnior
José Borba

Marcelo Castro
Osvaldo Reis

2 vagas

PPB
Ary Kara
Simão Sessim

Almir Sá
João Tota PT

Duilio Pisaneschi
PTB

PDT

1 vaga João Grandão
Luiz Eduardo Freenhalgh
Marcos Afonso
Nilson Mourão

Fernando Ferro
Luci Choinacki

2 vagas

Dr. Hélio Fernando Zuppo

Bloco (PSB, PCdoB)
PPB

Gonzaga Patriota 1 vaga Felter Júnior
Hugo Biehl
Salomão Cruz

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Roberto Balestra

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Lincoln Portela João Caldas Bloco (PSB, PCdoB)

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·B
Telefone: 318-7062 /7061 Fax: 318-2140

Aldo Arantes
Sérgio Novais

Kincas Mattos
Vanessa Grazziotin

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI N° 2.905, DE

1997, QUE "IMPÕE CONDiÇÕES PARA A
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS

GENETICAMENTE MODIFICADOS"

Bloco (POT, PPS)

Emerson Kapaz Alceu Collares
Pompeo de Maltos Márcio Bitlar

Bloco (PL, PSL)
Ronaldo Vasconcellos Paulo José Gouvêa

Proposição: PL 2.905/97 Autor: Fernando Gabeira
PV

Bloco (PSDB, PTB)

Elias Murad
José Carlos Elias

José Carlos Martinez
Odflio Balbinotli

Paulo Mourão
Pedro Canedo

Welinton Fagundes
1 vaga

Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, pavimento Superior, sala 165-B
Telefone:318-7555 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 3.198, DE 2000, QUE
"INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL, EM DEFESA DOS QUE SOFREM
PRECONCEITO OU DISCRIMINAÇÃO EM

FUNÇÃO DE SUA ETNIA, RAÇA E10U COR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Autor: Paulo Paim

Marcos Rolim (PT)

Proposição: PL 3.198/00

Fernando Gabeira

Suplentes

Carlos Batata
Carlos Dunga
Luiz Ribeiro
Nelson Marquezelli
Rose de Freitas
Saulo Pedrosa
Xico Graziano
1 vaga

Presidente: Carlos Alberto Rosado (PFL)
1° Vice-Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
3° Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)

Titulares



Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
30 Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB) (licenciado)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares 5uplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO

DE LEI N" 3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO

DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 3.561/97 Autor: Paulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT) (Licenciado)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMDB)
Titulares 5uplentes

Bloco (P50B, PTB)

Bloco (PMOB, P5T, PTN)

Bloco (P5B, PCdoB)

Evandro Milhomen Agnelo Queiroz
Tânia Soares 1 vaga

Bloco (POT, PP5)
Alceu Collares Dr. Hélio
Ivan Paixão Regis Cavalcante

Bloco (PL, P5L)

Lincoln Portela Marcos de Jesus

PV

Fernando Gabeira 1 vaga

Bloco (P5B, PCdoB)

Bloco (P50B, PTB)

Eduardo Barbosa
Flávio Arns
João Almeida
Lino Rossi
Marisa Serrano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Bloco (PFL, P5T)

Celcita Pinheiro
lldefonço Cordeiro
Milton Barbosa
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Zezé Perrella

PMOB

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Freire Júnior
Jorge Pinheiro
Maurilio Ferreira Lima
Osmar Terrai

PT

Gilmar Machado
João Grandão
Luiz Alberto

PPB

Almerinda de Carvalho (Licenciado)
José Linhares
Pastor Amarildo (licenciado)

Airton Roveda
Eduardo Seabra

Nelson Trad
Rose de Freitas

4 vagas

Átila Lins
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Lavoisier Maia

Nice Lobão
Pedro Irujo

Nair Xavier Lobo
5 vagas

Carlos Santana
Manoel Vitório

Paulo Paim

3 vagas

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciado)
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Darclsio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themlstocles Sampaio

PFL

Almerinda de Carvalho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Eduardo Jorge (Licenciado)
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

PPB

Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
José Linhares

POT

Fernando Coruja

Djalma Paes

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Flávio Arns

Nelson Marchezan
Saulo Pedrosa

2 vagas

Freire Júnior
Osvaldo Biolchi

5 vagas

Celcila Pinheiro
Expedito Júnior

Kátia Abreu
Lavoisier Maia

Luis Barbosa
Medeiros (S. ParI.)

Roland Lavigne (PMDB)

Angela Guadagni
Carlito Merss

Geraldo Magela
Padre Roque

Antonio Joaquim AraÚJO
1 vaga

Dr. Hélio

Alcione Athayde

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140/2995

Lincoln Portela
Bloco (PL, P5L)

Robério Araújo



PPS João Paulo 1 vaga

1 vaga

PHS

1 vaga
Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvonilton Gonçalves (PFL)

PPB
Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

1 vaga

Roberto Argenta

Secretário (a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

1 vaga POT
Fernando Coruja

Bloco (PSB, pedoB)
Pedro Valadares

Miriam Reid

Aldo Arantes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 2.186, DE 1996,
DOS SENHORES DEPUTADOS EDUARDO
JORGE, FERNANDO GABEIRA E OUTROS,

QUE "DISPÕE SOBRE A SUBSTITUiÇÃO
PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO E DA

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE
CONTENHAM ASBESTO/AMIANTO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Autor: Eduardo Jorge e
Fernando Gabeira

1 vaga

Rubens Furlan

Marcos de Jesus

PFL

PHS

Bloco (PL, PSL)

PPS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

Emerson Kapaz

Proposição: PL 4.376/93 Autor. Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)

Titulares Suplentes

Pastor Valdeci Paiva

Suplentes

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Lúcia Vânia
Osmânio Pereira

Paulo Mourão
Rommel Feijó

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Proposição: PL 2.186/96

Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lidia Ouinan (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares

Airton Roveda
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Juquinha (PL)
Lidia Ouinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo

Euler Morais
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themlstocles Sampaio
lé Gomes da Rocha
1 vaga

PFL

Alberto Fraga
Freire Júnior

Geovan Freitas
Luiz Bittencourt

Norberto Teixeira
Osvaldo Reis
Telé Bezerra

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina

PMOB

Adauto Pereira
Costa Ferreira

Expedito Júnior
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
Paulo Marinho
lezé Perrella

Abelardo Lupion
Darci Coelho (Licenciado)
Kátia Abreu
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

Carlos Nader
Jaime Fernandes

José Carlos Fonseca Jr.
José Mendonça Bezerra

José Rocha
Pedro Pedrossian

Ursicino Queiroz

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
1 vaga

Gaslão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira (PSOB)
3 vagas

Dr. Rosinha
Jair Meneguelli
Jaques Wagner

PT
Ivan Valente

João Grandão
Luciano lica

Basflio Villani
Chico da Princesa

PSOB

Anivaldo Vale
Basilio Villani



Custódio Mattos
Jovair Arantes
Nelson Otoch
Osmânio Pereira

Nelson Otoch
Vicente Caropreso

Veda Crusius
1 vaga

Silvio Torres
1 vaga

Bloco (PFL, PSn

2 vagas

PT

Arlindo Chinag/ia (Licenciado)
Jair Meneguelli
Waldomiro Fioravante
1 vaga

4 vagas

Corauci Sobrinho
lédio Rosa
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Aldir Cabral
Chico Sardelli

/ldefonço Cordeiro (PSDB)
Joel de Hollanda

Luis Barbosa
1 vaga

PPB PMOB

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

PTB

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

Darclsio Perondi
Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
José Lourenço
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo

6 vagas

Duilio Pisaneschi
1 vaga

2 vagas
PT

POT

Fernando Coruja 1 vaga

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso

Carlito Merss
João Grandão

Luiz Sérgio

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino Coelho (PPS)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

1 vaga

Eurico Miranda
João Pizzolatti
Telmo Kirst

Aldo Rebelo
Eduardo Campos

Augusto Farias
2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz

1 vaga

Paulo José Gouvêa De Velasco Bloco (POT, PPS)

PPS
Olimpio Pires
Regis Cavalcante

Rubens Bueno
1 vaga

Rubens Bueno Pedro Eugênio

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

Luciano Bivar

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

PV

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 4.874, DE 2001, QUE
"INSTITUI O ESTATUTO DO DESPORTO"

Autor: Silvio Torres e Outros

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11- Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO JO DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

1 vaga1 vaga

Suplentes

Proposição: PL 4.874/01

Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
10 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
20 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSOB)
30 Vice-Presidente: Telmo Kirst (PPB)
Relator: Gilmar Machado (PT)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB) Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros

Alex Canziani
Alexandre Santos
Jovair Arantes
Léo Alcântara
Pedro Canedo
Sérgio Reis

Basflio Villani
Expedito Júnior

Josué Bengtson
Márcio Matos

Paulo Feijó
Welinton Fagundes (PL)

Presidente: Aldir Cabral (PFL)
10 Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
20 Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
30 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)



Suplentes

Titulares

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

Lino Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Wanderley Martins (PSB)
Zulaiê Cobra

PFL

PMOB

PSOB

PT

Suplentes

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Mendes Ribeiro Filho
Synval Guazelli

4 vagas

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Max Rosenmann

Zenaldo Coutinho

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO tf' 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 50 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 50 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLlCA,DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros

Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
José Genofno

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Luiz Antonio Fleury

Eurfpedes Miranda

PPB

PTB

POT

Carlos Santana
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nelson Pellegrino
Wellington Dias

Jair Bolsonaro
2 vagas

Roberto Jefferson

Wanderley Martins

Aracely de Paula
Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli
José Rocha
Kátia Abreu
Moreira Ferreira
Paulo Octávio

Jorge Alberto
Norberto Teixeira
Paulo Lima
3 vagas

PFL

PMOB

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pauderney Avelino
Pedro Irujo

Pedro Pedrossian

Hermes Parcianello
José índio

Osvaldo Reis
3 vagas

Gonzaga Patriota

Bloco (PSB, PCdoB)

Agnelo Queiroz PSDB

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

PPS

Augusto Franco
Dl. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Affonso Camargo
Alberto Goldman

Carlos Batata
Léo Alcãntra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

Ayrton Xerêz (Licenciado) Regis Cavalcante

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874 Fernando Ferro

PT

4 vagas



João Paulo lldefonço Cordeiro Joaquim Francisco
Milton Temer José Rocha Luis Barbosa
Wellington Dias Neuton Lima 2 vagas

Oscar Andrade

PPB PMDB

Gerson Peres Dr. Benedito Dias Antônio do Valle Barbosa Neto
Ibrahim Abi-Ackel Roberto Balestra Domiciano Cabral Cezar Schirmer
Luiz Fernando Vadão Gomes João Henrique Darclsio Perondi

José Borba Lamartine Posella
Osmar Serraglio Múcio Sá

PTB Pedro Chaves Ricardo Izar

1 vaga Josué Bengtson PSDB

Alberto Goldman AJex Canziani
PDT Chico da Princesa Feu Rosa

Mário Negromonte Marcio Fortes
José Roberto Batochio Fernando Coruja Paulo Feijó Marcus Vicente

Romeu Queiroz Nelson Marchezan
Sflvio Torres 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
PT

Sérgio Novais José Antonio Almeida
Carlos Santana João Coser
Pedro Celso Luiz Sérgio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL) Teima de Souza 2 vagas
Wellington Dias

Almeida de Jesus (Licenciado) Cabo Júlio PPB
Almir Sá Francisco Silva (PST)
Ary Kara Júlio Redecker

PPS 1 vaga Telmo Kirst

1 vaga Regis Cavalcante
PTB

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio Simões Almeida de Jesus (Licenciado)

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

Secretário: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, pavimento superior sala 168-A
Telefone: 318-7062 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Dumo Pisaneschi

Ollmpio Pires

Jandira Feghali

Airton Cascavel

PDT

Bloco (PSB, PCdoB)

PV

1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Proposição: PL 1.615/99 Autor. Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente: Basflio Villani (PSDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS"Affonso Camargo

Aracely de Paula
Eliseu Resende

PFL

Átila Lins
Francisco Rodrigues

João Ribeiro Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo



PFL

Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinelti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PMDB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Ariston Andrade
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
Lurs Barbosa
Mussa Demes
Neuton Lima
Pedro Irujo

Armando Monteiro
Darcfsio Perondi
Jorge Alberto
Osmar Serraglio
2 vagas

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

Suplentes

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella
Luiz Durão

Pedro Fernandes
Werner Wanderer

PMDB
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
4 vagas

PSDB
André Benassi

B.Sá
Fátima Pelaes

Mário Negromonte
Ronaldo Cezar Coelho (Licenciado)

1 vaga

Darci Coelho (Licenciado)
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
José Thomaz Nonô
Kátia Abreu
Luciano Castro
Paes Landim

PMDB

Carlos Nader
Nice Lobão

Paulo Braga
Robson Tuma
Wilson Braga

2 vagas

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado) DL Rosinha
José Pimentel Henrique Fontana
2 vagas Professor Luizinho

1 vaga
PPB

Herculano Anghinetti Edmar Moreira
Nelson Meurer Jair Bolsonaro
Pedro Corrêa Ricardo Barros

PTB

Fernando Gonçalves Antônio Jorge
José Carlos Elias Nelson Marquezelli

PDT

Fernando Coruja 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Léo Alcântara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa
Vicente Arruda

PT

Geraldo Magela
3 vagas

Freire Júnior
Marçal Filho

Osvaldo Biolchi
Osvaldo Reis

Philemon Rodrigues (PL)
1 vaga

Alexandre Santos
DL Heleno

Jutahy Júnior
Lino Rossi

Marcus Vicente
Nicias Ribeiro

Henrique Fontana
José Genofno

2 vagas

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

João Caldas

Jandira Feghali

Pedro Eugênio

Almeida de Jesus (Licenciado)

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

PPS

1 vaga

PPB

Hugo Biel
Ibrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

PTB

Walfrido Mares Guia
1 vaga

PDT

Eurfpedes Miranda

Gerson Peres
Romel Anfzio

Yvonilton Gonçalves (PFL)

Luiz Antonio Fleury
Silas Câmara

Fernando Coruja



Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL) PPB

Almeida de Jesus (Licenciado) Paulo José Gouvêa Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves (PFL)

João Tota
2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)
PTB

Alexandra Cardoso Df. Evilásio (Licenciado)
Murilo Domingos Nelson Marquezelli

PPS
POT

1 vaga 1 vaga
Neiva Moreira Serafim Venzon

1 vaga

Cabo Júlio

Suplentes

Airton Cascavel

Autor: Sérgio Novais
e Maria do Carmo Lara

1 vaga

PPS

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Adolfo Marinho (PSDB)

Titulares

Proposição: PL 2.763/00

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, SI 165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N°

2.763, DE 2000, QUE "DISPÕE SOBRE A
POlÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO, SEUS

INSTRUMENTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Paulo Baltazar

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões

Bloco (PSB, PCdoB)

Suplentes

6 vagas

Deusdelh Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado
1 vaga

PFL

PMOB

Edison Andrino
Freire Júnior
JÕrge Wilson
Marcelo Barbieri
2 vagas

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
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
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros

Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator Jorge Wilson (PMDB)
TItulares

Dino Fernandes
Df. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis
1 vaga

PSOB

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
Julio Semeghini
Márcio Fortes
Paulo Kobayshi
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia

Alex Canziani (Licenciado)
Antonio Cambraia
Candinho Mattos

Dino Fernandes (PPB)
Dr. Heleno

João Castelo
Juquinha

Ronaldo Cezar Coelho (Licenciado)

Bloco (PFL, PST)

Adão Pretto
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

PT

4 vagas

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano PizzaUo
Marcos Cintra
Pedro Fernandes

Cleuber Carneiro
Eliseu Resende

Francisco Garcia
João Mendes

Mário Assad Júnior
Neuton Lima



Benito Gama
Jorge Alberto
José Chaves
Leur Lomanto
Milton Monti
Pinheiro Landim

Iara Bernardi
Maria do Carmo Lara
Professor Luízínho

Eliseu Moura
Eni Voltolini
Simão Sessim

PMDB PMDB

Hermes Parcianello
Albérico Filho José Chaves
Eunicio Oliveira José Priante

Jorge Tadeu Mudalen João Henrique Marçal Filho
Marinha Raupp Leur Lomanto Roland Lavigne

Mendes Ribeiro Filho Olavo Calheiros 2 vagas
Salatiel Carvalho Wagner Rossi

1 vaga

PT
PT

Henrique Fontana
Jair Meneguelli José Genofno
Ricardo Berzoini Orlando Fantazzini

Iara Benardi Teima de Souza Paulo Delgado
João Magno

PPB PPB

Dr. Benedito Dias Cunha Bueno Augusto Nardes
Felter Júnio Herculano Anghinelti Pedro Corrêa

João Pizzolalti Simão Sessim Simão Sessim

Alexandre Cardoso
Sérgio Novais

Ivan Paixão
João Sampaio

Bloco (PSB, PCdoB)
Inácio Arruda

José Antonio Almeida

Bloco (PDT, PPS)
Olimpio Pires

Pedro Eugênio

Jandira Feghali
Pedro Valadares

Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota
1 vaga

Ronaldo Vasconcellos
Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues Bloco (PDT, PPS)

Dajalma Paes (PSB)
PHS

1 vaga
Airton Dipp
João Herrmann Neto

Airton Cascavel
Dr. Hélio

Proposição: PL 3.846/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Leur Lomanto (PMDB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 3.846, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE

"DISPÕE SOBRE A ORDENAÇÃO DA
AVIAÇÃO CIVIL, CRIA A AGÊNCIA

NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano

1 vaga

Autor: Miro Teixeira

1 vaga

Ronaldo Vasconcellos

PTN

Bloco (PL, PSL)

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JOÃO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1976, NA ESTÂNCIA DE SUA

PROPRIEDADE, NA PRovíNCIA DE
CORRIENTES, NA ARGENTINA"

Bloco (PSDB, PTB)
Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
1° Vice-Presidente Coriolano Sales (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)

Titulares

Proposição:

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056 Fax: 318-2140

José de Abreu

Luciano Bivar

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

Alexandre Santos
Antonio Feijão

Fernando Gonçalves
Iris Simões

Léo Alcântara
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
José Mendonça Bezerra
Paulo Magalhães
Robson Tuma

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Eduardo Seabra
Feu Rosa
Nelson Marchezan
Nelson Trad



Bloco (PMOB, PST, PTN) PT

Coriolano Sales
Osvaldo Biochi

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

Pedro Celso 1 vaga

PPB

PFL Edmar Moreira Herculano Anghinetli

Reginaldo Germano
Robson Tuma

Laura Carnero
Sérgio Barcellos POT

PT

Marcos Rolim Nilmário Miranda

Olimpio Pires

Agnelo Queiroz

Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga

PPB PPS

Luis Carlos Heinze 1 vaga Regis Cavalcante Ayrton Xerêz (Licenciado)

POT

Miro Teixeira Neiva Moreira

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

Secretário: Mário Oráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Bloco (PL, PSL)
De Velasco

Agnelo Queiroz

Cabo Júlio

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DAS OITO

AUDIÊNCIAS PREPARATÓRIAS DA
I CONFERÊNCIA MUNDIAL DE COMBATE AO
RACISMO, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIAS

CORRELATAS, A REALIZAR-SE EM
AGOSTO DE 2001, NA ÁFRICA DO SUL"

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JUSCELINO KUBITSCHEK, EM 22 DE AGOSTO
DE 1976, EM ACIDENTE RODOVIÁRIO

OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA, KM 165, NO MUNiCípIO DE RESENDE"

Autor: Paulo Octávio

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Damião Feliciano Albérico Filho
Pinheiro Landim João Colaço

Bloco (PSOB, PTB)

João Almeida Alberto Goldman
Uno Rossi Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Suplentes

Autor: Gilmar Machado

Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares

Proposição:

Suplentes

Proposição

Presidente: Paulo Octávio (PFL)
1° Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Osmânio Pereira (PMDB)

Titulares

PFL

Bloco (PSOB, PTB)

Carlos Mosconi
Danilo de Castro
Maria Abadia

Inaldo Leitão
João Castelo
Zulaiê Cobra

Raimundo Santos
Reginaldo Germano

Benito Gama
Costa Ferreira

PT

Gilmar Machado João Grandão
Bloco (PMOB,PST,PTN)

Hélio Costa
Osmânio Pereira (PSDB)

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt 1 vaga

PPB

Pastor Amarildo (Licenciado)

PFL

Cleuber Carneiro
Paulo Octávio

Aracely de Paula
Jaime Martins Dr. Hélio

POT

José Roberto Batochio



Agnelo Queiroz

Fernando Gabeira

Bloco (PSB, PCdoB)

PV

Tânia Soares

Luiz Alberto (PT)

Dilceu Sperafico
Roberto Balestra
Romel Anizio

PPB

POT

Nelson Meurer
Salomão Cruz

1 vaga

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.842, DE
1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A

RECURSOSGEN~TICOSESEUSPRODUTOS

DERIVADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" E
AOS PROJETOS DE LEI N°S 4579, DE 1998,

4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS.

Pompeo de Maltos Dr. Hélio

Bloco (PSB, PcdoB)

Socorro Gomes 1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvea Pastor Valdeci Paiva

PPS

Emerson Kapaz 1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Zezé Perrella (PFL)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)

Titulares

Bloco (PMOB,PST,PTN)

Proposição: PL n° 4.842/98

B.Sá
Carlos Batata
Iris Simões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Freire Júnior
Moacir Michelelto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
3 vagas

Autor: SENADO FEDERAL

Suplentes

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves

José Múcio Monteiro (PFL)
Lidia Quinan

Max Mauro
Sérgio Carvalho

2 vagas

7 vaga(s)

PV

Fernando Gabeira Marcos Rolim

Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 5.484, DE 2001, QUE
"INSTITUI MECANISMO DE FINANCIAMENTO

PARA O PROGRAMA DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA O AGRONEGÓCIO, PARA
O PROGRAMA DE FOMENTO À PESQUISA EM

SAÚDE, PARA O PROGRAMA DE
BIOTECNOLOGIA E RECURSOS GEN~TICOS 
GENOMA, PARA O PROGRAMA DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA O SETOR AERONÁUTICO,

E PARA O PROGRAMA DE INOVAÇÃO
PARA A COMPETITIVIDADE,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 5.484/01 Autor: Poder Executivo

Bloco (P50B, PTB)
Alex Canziani

Armando Abflio
Lúcia Vânia

Marisa Serrano
Paulo Mourão

Renildo Leal
Ricardo Izar

Ricarte de Freitas

Euler Ribeiro
José Thomaz Nonô
Luciano Pizzalto
Neuton Lima
Ney Lopes
Zéze Perrella
1 vaga

João Grandão
3 vagas

PFL

Eliseu Resende
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
José Múcio Monteiro

Roberto Argenta (PHS)
Sérgio Barcellos

Wilson Braga

PT

Marcos Afonso
Padre Roque

Teima de Souza
1 vaga

Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
1° Vice-Presidente: Custódio Maltos (PSDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Eugênio (PT)
3° Vice-Presidente: Darcfsio Perondi (PMDB)
Relator: Luiz Fernando (PPB)

Titulares

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Márcio Matos
Pedro Canedo
Xico Graziano
Zila Bezerra

Suplentes



Bloco (PFL. PST) Titulares Suplentes

Euler Ribeiro Aracely de Paula
Bloco (PSDB, PTB)Gerson Gabrielli Jorge Khoury

Joaquim Francisco Osvaldo Coelho Carlos Batata Antõnio Jorge
Luis Barbosa Roberto Pessoa Carlos Dunga Carlos Mosconi
Marcondes Gadelha Vilmar Rocha José Carlos Elias Jovair Arantes
Ursicino Queiroz Wilson Braga Luiz Carlos Hauly Nelson Marquezelli

Odllio Balbinotti Nilo Coelho
PMOB Paulo Mourão Sérgio Barros

Saulo Pedrosa 2 vagas
Albérico Filho Confúcio Moura Xico Graziano
Benito Gama 5 vagas
Darcfsio Perondi

PFLLamartine Posella
Leur Lomanto Abelardo Lupion Costa Ferreira
Marçal Filho Cleuber Carneiro Gervásio Silva

Kátia Abreu Joaquim Francisco
PT Marcondes Gadelha Lael Varella

Milton Barbosa Paulo Braga
Jorge Bittar 3 vagas Roberto Pessoa Pedro Fernandes
Luiz Sérgio Ronaldo Caiado Reginaldo Germano
Pedro Eugênio

Bloco (PMOB, PST, PTN)
PPB

Alberto Fraga Confúcio Moura
Dilceu Sperafico Antonio Joaquim Araújo Igor Avelino Edison Andrino
José Linhares Dr. Benedito Dias Moacir Micheletto Freire Júnior
Luiz Fernando Hugo Biehl Osvaldo Reis Marcelo Castro

Silas Brasileiro 2 vagas
Bloco (PSB, PCdoB) Waldemir Moka

Givaldo Carimbão 2 vagas PT
Socorro Gomes Adão Pretto Luiz Sérgio

João Grandão 3 vagas
Nilson Mourão

Bloco (POT, PPS) Padre Roque

Dr. Hélio Clementino Coelho
Ricardo Ferraço Pimentel Gomes PPB

Dilceu Sperafico Fetter Junior
Bloco (PL, PSL) Hugo Biehl Nelson Meurer

Paulo José Gouvêa Mário Assad Júnior Roberto Balestra 1 vaga

José de Abreu

PTN

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Alcione Athayde
José Antonio Almeida

2 vagas

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A ANALISAR E PROFERIR AO PROJETO DE

LEI N° 4.828, DE 1998, QUE "DISPÕE A
PRODUÇÃO, O COMÉRCIO E A FISCALIZAÇÃO

DE SEMENTES, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Bloco (POT, PPS)

Alceu Collares
Clementino Coelho

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa

Márcio Bittar
1 vaga

Eujácio Simões

Proposição: PL 4.828/98 Autor: Poder Executivo
PHS

Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo 11- Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Odllio Balbinotti (PSDB)
Relator: Moacir Micheletto (PMDB)

Luis Carlos Heinze (PPB) 1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 598-A, DE 1998,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DAS LETRAS "a",
"b, "c" e "d" DO INCISO VI DO § 30 DO ART. 14

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IDADE MíNIMA PARA CARGO ELETIVO)

Márcio Bittar
Wolney Queiroz

Alceste Almeida

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

2 vagas

Lincoln Portela

Autor: Paulo Lima e Outros

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: (61) 318-7058 Fax: 318-2140

Proposição: PEC 598198

Presidente Salvador Zimbaldi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)

Titulares Suplentes

1 vaga

PV

1 vaga

COMiSSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 550-A, DE 1997, DO SENHOR
DEPUTADO ANTÔNIO FEIJÃO E OUTROS, QUE "DÁ NOVA

REDAÇÃO AO ART. 40 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, ALTERA O

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ZONA FRANCA
DE MANAUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PSDB, PTB)

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Inaldo Leitão
João Almeida
Nelson Trad
Salvador Zimbaldi
Vicente Caropreso

Carlos Dunga
Félix Mendonça

Heleníldo Ribeiro
Osmânio Pereira

Rommel Feijó
Sérgio Reis

Zulaiê Cobra
1 vaga Proposição: PEC 550/97 Autor: Antonio Feijão e Outros

Presidente: Francisco Garcia (PFL)
Bloco (PFL, PST) 1° Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)

2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)

Ivanio Guerra Antônio Carlos Koner Reis 3° Vice-Presidente: João Tola (PPB)

Jairo Carneiro Francistônio Pinto Relator: Elcione Barbalho (PMDB)
José Rocha Kátia Abreu

Titulares SuplentesPaulo Magalhães Mauro Fecury
Rodrigo Maia Osvaldo Coelho
Sérgio Barcellos Paulo Gouvêa

Bloco (PSDB, PTB)

PMDB Antonio Feijão IIdefonço Cordeiro
Haroldo Bezerra Odflio Baldinotti

Cezar Schirmer Asdrubal Bentes Josué Bengtson Pedro Canedo

Coriolano Sales Osvaldo Reis Julio Semeghini Sérgio Carvalho

Lafre Rosado 4 vagas Léo Alcãntara Sérgio Reis
Saulo Coelho Zila Bezerra

Luiz Bittencourt
Sílas Câmara 2 vagas

Mauro Lopes
1 vaga Vicente Arruda

PT Bloco (PFL, PST)

João Paulo 3 vagas Átila Lins Deusdeth Pantoja
Dr. Gomes Kátia Abreu

Orlando Fanlazzini Euler Ribeiro Luciano Castro
Pedro Celso Francisco Garcia Mauro Fecury

Francisco Rodrigues Salomão Cruz
PPB Pauderney Avelino Sérgio Barcellos

Eni Voltolini 3 vagas
Gerson Peres PMDB
Marcus Vicente Asdrubal Bentes Damião Feliciano

Confúcio Moura 5 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)
Elcione Barbalho
Igor Avelino

2 vagas
Jurandil Juarez

Alcione Athayde Marinha Raupp
1 vaga



Luciano Zica
Marcos Afonso
Nilson Mourão

PT

Orlando Fantazzini
2 vagas

Bloco (POT, PPS)

Oscar Andrade

Bloco (PSB, PCdoB)

Lincoln Portela

PPB
José Antonio Almeida Vanessa Grazziotin

Dr. Benedito Dias
João Tota
Luiz Fernando

Agnelo Queiroz
Vanessa Grazziotin

Almir Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Bloco (POT, PPS)

COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A
EFETUAR A CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

COM VISTAS A IDENTIFICAR E REDUZIR,
SE FOR O CASO, O NÚMERO DE LEIS

EM VIGOR, EM FACE DE SUA
MULTIPLICIDADE E REPETiÇÃO

Airton Cascavel
Eurlpedes Miranda

Raimundo Santos

Luis Barbosa (PFL)

Giovanni Queiroz
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Robério Araújo

PHS

Luiz Carlos Hauly (PSDB)

Proposição:

Coordenador: Bonifácio de Andrada (PSDB)

PFL
Darci Coelho (Licenciado)
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Vilmar Rocha

Autor: Presidente

COMISSÃO CONSELHO

CONSELHO DE ÉTICA E
DECORO PARLAMENTAR DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Presidente: José Thomaz Nonô (PFL)

Titulares

Bloco (PFL, PST)

José Thomaz Nonô
Moroni Torgan
Werner Wanderer

PSOB

Bonifácio de Andrada
Marisa Serrano
Vicente Arruda

PMOB

Barbosa Neto
Osmar Serraglio

PT

Orlando Fantazzini
Waldir Pires

Suplentes

Corauci Sobrinho
lédio Rosa

Robson Tuma

Carlos Batata
Vicente Caropreso

Xico Graziano

Lafre Rosado
Osmar Terra

Iara Bernardi
Marcos Rolim

PMOB

2 vagas

PSOB

Bonifácio de Andrada
Zenaldo Coutinho

PT

1 vaga

PPB
Ibrahim Abi-Ackel

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

De Velasco

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo II
Telefone: 318-8430

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR
AS PROPOSiÇÕES EM TRAMITAÇÃO

NA CÃMARA DOS DEPUTADOS
QUE DISPÕEM SOBRE IMUNIDADE

PARLAMENTAR E, SE FOR O CASO,
OFERECER SUGESTÕES ALTERNATIVAS

PPB

Romel Anizio

PTB
Ricardo Izar

João Tota

Nelson Trad

Proposição:
Coordenador: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

PPB
Ibrahim Abi-Ackel

Autor: Presidnete

Suplentes



PFL

Jaime Martins

PSOB
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

PMOB
Cezar Schirmer

PT
Jaques Wagner

PTB

Luiz Antonio Fleury

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bispo Rodrigues

PPS

Ricardo Ferraço

PV
Fernando Gabeira

POT

Pompeo de Maltos

Secretário (a): Liliane
Local: Ala C sala T04, Anexo 11
Telefone: 318-7592 /318-7596

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR
DA TRANSPOSiÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO

FRANCISCO E REVITALlZAÇÃO DO SEU
CURSO, BEM COMO APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE

VIABILlZEM ESTAS AÇÕES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB) (Licenciado)
lU Vice-Presidente: João Caldas (PL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)

Titulares Suplentes

Albérico Filho (PMDB)
Almeida De Jesus (Licenciado) (PL)
Antônio Jorge (PTB)
Ariston Andrade (PFL)
Aroldo Cedraz (PFL) (Licenciado)
Augusto Franco (PSDB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonâncio Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)

Coriolano Sales (PMDB)
Damião Feliciano (PMDB)
Darci Coelho (Licenciado) (PFL)
Djalma Paes (PSB)
Edmar Moreira (PPB)
Eduardo Jorge (Licenciado) (PT)
Félix Mendonça (PTB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gonzaga Patriota (PSB)
Haroldo Lima (PCdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMDB) (Licenciado)
Herculano Anghinelti (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Leão (PSDB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Linhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz Nonô (PFL)
Laire Rosado (PMDB)
Lavoisier Maia (PFl)
Luiz Dantas (PST)
Manoel Salviano (PSDB)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcelo Teixeira (PMDB)
Marcos de Jesus
Maria Abadia (PSDB) (Licenciada)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PSDB)
Milton Andrade (PFL)
Múcio Sá (PMDB)
Neiva Moreira (PDT)
Nelson Marquezelli (PTB)
Nilo Coelho (PSDB)
Osvaldo Coelho (PFL)
Osvaldo Reis (PMDB)
Paes Landim (PFL)
Paulo Braga (PFL)
Paulo Magalhães (PFL)
Pedro Corrêa (PPB)
Pedro Eugênio (PPS)
Philemon Rodrigues (PL)
Pinheiro Landim (PMDB)
Rafael Guerra (PSDB)
Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Regis Cavalcante (PPS)
Ricardo Rique (PSDB)
Robério Araújo (PL)
Roberto Pessoa (PFL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (S. ParI.)
Saulo Pedrosa (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)
Sérgio Novais (PSB)
Silas Câmara (PTB)
Teima de Souza (PT)
Ursicino Queiroz (PFL)
Waldir Pires (PT)
Wellington Dias (PT)
Wilson Braga (PFL)
4 vagas

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serv. Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇAO E INFOHMAÇAO

COORDEr~AçÃODE l'UBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001/2002

EXTINÇAO DA SUDENE E DA SUDAM E A
CRIAÇAO DA ADENE E DA ADA

R$ 3,30

CONSTITUIÇAO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASil (1988) (18. ed.)

R$ 10.00

HOMENAGEM AOS 68 ANOS DE FUNDAÇAO DE
GOIANIA, CAPITAL DE GOIÁS

R$ 2,20

AHEA DE PROTEÇAO AMBIENTAL DE
JERICOACOARA, ESTADO DO CEARÁ

IS8N 85136fj 220 \j

t{$ 2,;W

CODIGO CIVil: LEI N. 10.406, DE 2002

ISBN q,)·/'IrJS··2U4·1

R$ 10,00

RELATÓRIO FINAL 200'\ : UMA PORTA ABERTA
PARA A <;IUAUANIA

lU l AT"tlNlu ~ 1"''''''
lV\,H

1~)8N 851'3[;51%·1

R$ 1,10

locaiS de vond,!: Milita Llvran<ll:.'d I'nnClpal e Anexo IV (Ja CiJlllara dos Deputados. Telefones (6'1) 3HJ.. 6477/7211
Intolllldçoes: COOldenaçào de f'ublicaç:óes. Telelone (61) :J18S8G4 [c .. rnail: publicacoos.celii@camard.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENmO DE DOCUMENTAÇAO E INFOHMAÇAo

CUUt-{Ul::NN;ÀU UI:: j"UIJLlCAÇOI::::i

TíTULOS PUBLICADOS - 200112002

CARTILHA SOBRE A COMISSAO DE
FISCALlZAÇÂO FINANCEIRA E CONTROLE

ISil'/';' 85/365·1989

R$ :t,20

CÓDIGO DE ETICA E DECORO PARLAMENTAR
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ISBN 85·1:\f15179·2

R$ 2,20

HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL PELA
ElIMINAÇAo DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

1~;nN 8ó13lí5190 3

R$ 2,20

SEMINARIO DEMOCRACIA E SOBERANIA
POPULAR

~.:~."."••

•
.. , ,... ,

......•... ' " ' '•..............'. . .......•....

. " 1.

" .'E···... =.~
R$ 4.40

POI iTICA COMFRI.IAI.. EXTERNA E POI iTICAS
DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA

R$ 2,20

CONHEÇA A COMUNIDADE VIRTUAL DO PODER
LEGISLATIVO

R$ 2.20

Loca,is de venda Mldia Uvrafla, Ec! f'nncipal e Anexo IV (ja Uimara dos Deputados Teif;tones: (ti1) 31 B··()4T7/7/.!1
Inform.wóes Courdenaçi1o de PUI)!lcaçoflS Telefone. (G1) 315..6B64 E-mail: PlJtllicacoes.cedi@cdmard.gov tlr



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Cl:NflW DE llOCIJMENTAc,:AO E INf'OHMAÇAo

COOHDENAÇAO DE l'UBLlCAÇ()ES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001/2002

HOMENAGEM AOS 167 ANOS DA REVOLUÇAO
FARROUPILHA

I~;BN i\:i 73G~;·183 O

Esgotado

IMPAcro DO PLANO ECONÓMICO DE
RACIONAMENTO ENERGETICO NA ECONOMIA

BRASILEIRA

R$ 3,30

SEMINARIO DO LIXO A CIDADANIA:
CATADORES DE MATERIAL RECIClÀVEL E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEl

ISBN 8~-13ti5·11o-8

R$ 3,30

DE OLHO NA CIDADANIA: O QUE FAZER EM
CASO DE VIOLAÇAO DOS DIREITOS DO

CIDADAO

R$ 2,20

ESTATUTO DA CIDADE, GUIA PARA
IMPlEMENTAÇAo PELOS MUNiCípIOS E

CIDADÃOS

:",•••,.l",,~ II~'!'I". .•
',~I'" !,~,,,.,!j~~ ~,~l~.-'~' .,;:

';~~'~r~NH~~~r~:;J ~d ~fl,'
" .. ,; ·.;~Hj~iirl·ft;Jl;;\lJ,,*f!,.

I~BN o~l·rl(j~) 1GB,.

R$15,40

POLÍTICAS AGRíCOLAS E AGRARIAS

i~,BN 8~i i3Vi 1/0 9

R$ 5.50

!.UCdIS de venda: Mídia Uvmría Eti. Principal ü Arlllxo IV (la C:illldra dos Doputados. Tolefones: (b1) ;jHHi4l7i7211
IllforIllClÇ(jOS: Coordenaçüo de PutJllcaçóes. Telefone: (t>1} 31tH:í864 E'lllail pulJlicacoes.cediCl~)callla"l.uov.lll



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇAO E INFORMAÇAO

COOf\DCNAÇÁO DE F'LJBl.ICAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -, 200112002
.. ,,,.,,,_._,,.,,,,....----------_.,, ...._-,,-,,--_..__......- ...""--"'.,",,,,,,,,.,.,,,,, ""',.,"'.-,-''''''''''''--...,-,.._----

BALANÇO SOCIAL

1::8N H~) !3(j~ 17~ X

R$ 3,30

CONSTlTUIÇAO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL (1988) (17. ed.)

Esgotado

MAJORAÇAo DAS TARIFAS PORTUÁRIAS

ISBN, a~)·I3G51l3 3

R$ 3,30

SEMINÁRIO AÇOES DE CIDADANIA

ISBN H~ t:lrib l1lEi

R$ 5,50

ISBN H~)nlib·1H()6

R$ 1,10

DESAFIOS PARA O SÉCULO XXI: COLETÂNEA
DE TEXTOS DA 1" CONFERÊNCIA NACIONAL DE

EDUCAÇAo, CULTURA E DESPORTO

~.

l.''''''''·'' ". ,.,.....'.. ''''..... ,.•. ~ ,\ t·~'.;,.,.,.·,,·

--.h:~)D
()I!.'~~tt()$ paro (I

'>éculo XXI

1;~ I' (,,<,,to., .,,,,i... ,;...,;t.",..l.<ill'.
l_'''''_olo(ÀÍln. Ú.!'ll."ll! D<;.~"U'''''f '

ISBN 85l365·148:1

R$ 41,80

Locais de venda. Midia Uvrana. Ed. Principal e Anexo IV dn Cânldra dos Depulados Telefones: (61) 318·647717211
Informaçóes: CoonJnnaçiJo de PlIlJlicaçoes. Teletone (6'1) 318·6864, E·mall: publicacoescedi@camara.gov.bl



CÀMAf~A DOS DEPUTADOS
CI::NTHO DE DOCUMENTAÇÃO E INFC)f'{MAÇÃO

COORDENAÇAO DE PUBLlCAÇOE:;S

TíTULOS PUBLICADOS - 2001/2002

MANDATO EM NOTICIA, O: A DIVUlGAÇAO
OFICIAL DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DOS

UEPUIAUOS

o
MANPAl'O
EM

..~.~:.}~..~... "
\ ". ' '''''''''''I''','~'-~-' lo,'

ISBN 8~J1jG5 I~il)

Esgotado

RFI ATORIO FINAl .COMISSAO EXTERNA
MORTE 00 EX·PRESIDENTE JUSCELINO

KUBITSCHEK

I·r:t......-.~.
j'
I c.'l~i. . •

IS[JN 8573Gb llil 9

R$ 2,20

COMISSAO PERMANENTE DE LEGlSLAÇAO
PARTICIPATIVA

Distnbuiçao gratuita

FISCALlZAÇAo DO FUNDEF . CARTILHA

ISBN 05i365171-1

R$ 2,20

LDB : DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇAO
NACIONAL (2. ed.l

R$ 2,20

POLlTlCAS PUBLICAS E AÇOES AFIRMATIVAS
PARA A POPULAÇAo AFRODESCENDENTE

R$ 2,20

LocaiS ele V(;mla: Mlcha Livrand. Ed. I'rlnelpal c Anexo IV (ld C3mara (los LJeputados relelones: (til) jlti·b4ffilL/l

In/mil/aço",!:>. Coordenaçao de PlIblicaç6e!:>. Telefone. (61.> 318·6864 EmiJI/. publtcacaes.cedr@camara.g<Jv.tJr



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CI:::NIHO DE DOCUME:NTAÇAO C INFOHMAÇAo

COe)f{DENAçAO DE:. flUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001/2002
.~~"-._-----_.._..._."~-_.._--,,--._._--_.,,-_._._-----

IV CARAVANA NACIONAL DE DIREITOS
HUMANOS ...0 SISTEMA FEBEM E A

PRODUÇÃO DO MAL

R$ 4,40

OUVIDORIA PARLAMENTAR' UMA PORTA
ABERTA PARA A CIDADANIA

.......
',,::, ~~

<' '-
~,' {'"....

Esgotado

PERFIL PARLAMENTAR TANCREDO NEVES

ISBN 85 73G5121 (I

R$ 22,00

TURISMO EM DEBATE: CICLO DE
CONFERENCIAS

.J"~,

l'U'1<'18JV/()
i ., ,'\.-"

ISlJN 8513651:íG:!

R$ 7,70

SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO
CONSUMIDOR: AVALlAÇAo E PERSPECTIVAS

I::,BN 85T1651636

RS4,40

CONSTITUiÇÕES DOS PAíSES DO MERCOSUL:
1996-2000: TEXTOS CONSTITUCIONAIS:

ARGENTINA, BoLivIA, BRASIL, CHILE,
PARAGUAI E URUGUAI

ó'>\
(l('l?J.~':n'''t.t;'~·~Íifr..a nÔó"t@
!·t.l~nlll ilílll1ill'l>':i,il'Ilt,

==I:DII-=~
J19'" .... Z\'I\n

tHi"H CU\(~jll (i ..... ~

VVffll'l-".....'h.·l l,O:,+\,
",11 ~~; "f"~JJU .... y'~~~ .. \

R$ 16,50

Locais de venda: Mídia Livrana. Ec!. Principal e Anexo IV da Camara dos Deputados. Telefones: (5'1} 318{,)47717271
Informaçóes: COOfllenaçào de Publicaçóes. Telefone (61} 318,6864. E-mal!: publlcacooscedi@c<lrnara.gov .. br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Ci:NmO DE DOCUMENTAÇAO E INFCmMAçAU

COOrm[NAçf\O DE F'UULICAÇtJE~

TíTULOS PUBLICADOS - 2001/2002

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
(3. ed.)

ISBN 1l5n6,'i1555

R$ 3,30

SOFTWARE LIVRE' A LIBERDADE CHEGOU

ISBN 8~ 13G5 16 ~.,;)

R$ 2,20

POliCIA E OS DIREITOS HUMANOS, A (2. ed.)

~ .~ r '; f I, :' I. ~, ,) '.

(,11,:111 f)'-,< l'li l;"t:\i~O'>

R$ 3,30

BRAZIL CHAMBER OF DEPUTIES .
OOCUMENTATlON ANO INFORMATION CENTER

DistribUlçao gratuita

QUFSTAO INDíGENA' HOMENAGEM AO nlA no
iNOIO

R$ 2,20

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2000 : BRASIL 500
ANOS: DESCUBRA OS DIREITOS HUMANOS

ISBN B5l3fí~, 1:í2 O

R$7,70

Locais (ie venda: Midia Livrana ccJ f'nnClpal e Anexo IV cia l;;m1ara dos Ueputaclos Tulefones: (61) .11 ti-64'77/727 1

Illf(JrnUçoes Co(][cionaçao (113 F'ubllca\:!ies. Telefone: (61) 31HôHG4 E-mail' publicacoes.cedi@calllara.gov L1I



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Cf:::N1HO DE: DOCUMENT AÇAo E: INrORMAÇAo

COOIWENAÇAO DE PlH3L1CAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001/2002

CONFERENCIA NACIONAL DE DIREITOS
HUMANOS, V : BRASil 500 ANOS: DESCUBRA

OS DIREITOS HUMANOS

''".•. ~." ...
-''' .'_ ~,' .,: 'J , """ ,.'., •

"" _~(, .'\ }~,.! !" ."",' ~ .!\,('l. !:;! _~,

Bnn~{~{3§

ISBN. 1\5736:i157·1

R$ 8,80

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇAO [
DEFESA DO CONSUMIDOR (2. ed.)

iSBI~ 85n651~)39

R$ 7,70

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2001 "VIDA
SIM, DROGAS, NÃO'" : SEssAo SOLENE

ISBN 8~)·/36:) 158·X

R$ 2,20

CRISE NO SETOR DA BORRACHA, A

ISBN 8~·l3(J5144X

R$ 3,30

JUROS BANCÃRIOS

R$4,40

CONSTlTUIÇAO DA REPUBLlCA FEDERATIVA
DO BRASIL (1988) (16. ed.)

Esgotado

locais de venda: Mklla Livrana. Ed. Principal e Anexo IV da (;,'1I113Ia dos Deputados. Tedefünes: (61) :J 18-64I7IT271.
Intünnat,:ães: Coordenação de F'ublicaçües. Telefone (6'\) 318-6B64 E'·111aíl: publicacoes.cedl@camaril.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTHO DE DOCUMENTAÇAo E INFOHMAÇAO

COO~DENAÇAo DE: PUtJLlCAÇCJES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001/2002

COLAPSO ENERGETICO NO BRASIL E
ALTERNATIVAS FUTURAS

1:;I3N l\~) 73li'J 141 ~I

R$ 4,40

ENCONTRO DAS ÁCUAS

.111 ;7...··
~~"}"·-,t;·l '"

ISG~í t\til3lí) 14Gli

R$ 2,20

POllTlCA PESQUEIRA

ISBN (\~)n65 138 5

R$ 2,20

HOMENAGEM AOS ATLETAS PARAOLiMPICOS
DO BRASIL

ISBN 85/3G5 1474

R$ 1.10

LOB E LEI DO FUNOEF

ISBN 8~)13ti51423

Esgotado

IRREGULARIDADES NO PROGRAMA DE
MERENDA ESCOLAR

.~.

R$ 5,50

Locais rje venda: Midia livrai ia. Ed. Principal e Anexo IV (la Câmara dos Deputados, Telelones (61) 318-64 riIn 71
Info(ll1aço(ls. COOldenaçao de Publicaçóes. Telefone: (GI} 3 t86864. Email: pl.lf)!lcdcoCls.cedi@carn<II'a·90v .lJ[
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