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1 - ATA DA 1198 SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADO, DA J8 SESSÃO LEGISLATIVA
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• Inexistência de Quorum Regimental
Para Abertura da Sessão
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111- Leitura do expediente
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do à consideração dos membros do Congresso
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Controle do Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
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N° 671/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
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Projeto de Lei n° 4.884, de 2001 (Do Sr. Ju
quinha) - Dispõe sobre a proibição, em todo o
território nacional, da produção, do uso e comer
cialização de lã de vidro, destinada ao fabrico de
fibrocimento, ou o seu emprego como isolantes
acústicos e térmicos .
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tui o código de Proteção e Defesa do Consumidor. . 30900

Projeto de Lei n° 4.890, de 2001 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) - Tipifica o crime de infor-
mação falsa. 30901

Projeto de Lei n° 4.891, de 2001 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) - Adiciona parágrafo úni·
co ao art. 1.773, da Lei n° 3.071, de 1° de janeiro
de 1916 (Código Civil Brasileiro), § 3° ao art.
1.031, da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
e altera a redação do item 25 do inciso I do art.
167 da Lei nO 6.015, de 31 de dezembro de 1973
(Lei de Registros Públicos), para dispensar a ho
mologação judicial da partilha amigável de pes
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Projeto de Lei n° 4.892, de 2001 (Do Sr.
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Projeto de Lei na 4.893, de 2001 (Do Sr.
Mário de Oliveira) - Altera a Lei n° 4.771, de 15
de setembro de 1965.............. 30906
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GERALDO MAGELA (PT - DF) - Posse da
nova Diretoria da Associação da Polícia do Con-
gresso Nacional. ..

V - Grande Expediente

SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT - RN) 
Descaso de governantes com a situação do povo
nordestino. Repúdio ao programa emergencial de
amparo aos atingidos pela estiagem na região
Nordeste, anunciado pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Dados consubstanciadores
da falta de vontade polftica do Presidente da Re
pública para .combate à indústria da seca na re
gião. Exigência de adoção de polfticas públicas
permanentes destinadas ao desenvolvimento do
Nordeste brasileiro. Descrença no resultado dos
trabalhos da Comissão de Desenvolvimento da
região do Semi-Árido, institufda pela Câmara dos
Deputados ..

PRESIDENTE (Agnelo Queiroz) - Aviso ao
Plenário sobre realização de sessão conjunta dia
26 de junho do corrente, às 16h30min, destinada
à apreciação do Projeto de Lei n° 4, de 2001, do
Congresso Nacional, que "dispõe sobre as dire
trizes para elaboração da lei orçamentária para o
exercfcio de 2002 e outras providências", e de-
mais matérias pendentes .

CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO) - Possi
bilidade de atendimento da demanda interna de
energia elétrica com a construção, no Estado de
Rondônia, de pequenas centrais hidroelétricas, e
de cessão da energia excedente a outros estados
por meio da interligação das linhas de transmissão.

GERALDO MAGELA (PT - DF) - Conside
rações acerca do artigo "Consultorias ganham
R$1 ,7 bi do Governo", publicado no jornal Folha
de S.Paulo .

AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF) 
Acerto da reeleição do Sr. Lauro Morhy para o car
go de Reitor da Universidade de Brasília - UnB.
Elogio à iniciativa do Serviço Nacional de Aprendi
zagem Industrial - SENAI, de realização, em Brasf
lia, Distrito Federal, da Olimpfada do Conhecimen
to 2001. Votos de sucesso aos representantes do
Pafs na Olimpfada do Conhecimento em Seul. .......

ALMIR SÁ (PPB - RR) - Ameaça de imi
nente ocorrência de crise no setor de transporte
rodoviário de passageiros ..

30918

30921

30922

Projeto de Lei n° 4.894, de 2001 (Do Sr. do Regimento Interno, tendo em vista a necessida-
Jorge Pinheiro) - Altera o inciso I do art. 8° da de de alteração dos critérios adotados para tramita-
Lei nO 5.700, de 1° de setembro de 1971, que ção de proposições na Câmara dos Deputados........
dispõe sobre a forma e apresentação dos sfmbo- EULER MORAIS (PMDB _ GO) _ Conve-
los nacionais, e dá outras providências. 30907 niência de implementação das propostas conti-

Projeto de Lei n° 4.895, de 2001 (Do Sr. das no relatório do Comitê Nacional de Avaliação
Telmo Kirst) - Veda a discriminação contra os e Implementação da Agenda Habitat ..
plantadores de fumo na concessão de créditos
do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar. (PRONAF)..................... ........ 30910

Projeto de Lei nO 4.896, de 2001 (Do Sr.
Neuton Lima) - Altera a redação do § 6° do art.
580 da Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943, isentando as entidades sem fins lucrativos
do pagamento da contribuição sindical. 30912

Projeto de Lei nO 4.897, de 2001 (Do Sr. Rom-
mel Feij6) - Dispõe sobre assentamentos rurais em
programas de reforma agrária no semi-árido. .. ......... 30913

Projeto de Lei n° 4.908, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Mensagem n° 574/01 - Altera disposi
tivos da Lei n° 9.140, de 4 de dezembro de 1995,
que "reconhece como mortas pessoas desapareci
das em razão de participação, em atividades polfti
cas, no perfodo de 2 de setembro de 1961 a 15 de
agosto de 1979, e dá outras providências .

SESSÃO ORDINÁRIA DE 22-6-2001

IV - Pequeno Expediente

JOSÉ THOMAZ NONÓ (Bloco/PFL - AL) 
Visita de Parlamentares à região Norte a convite
do Gen. Gleuber Vieira, Comandante do Exército.
Convite ao Gen. Alcedir Pereira Lopes para parti
cipação como palestrante na Comissão de Rela
ções Exteriores e de Defesa Nacional. Necessi
dade de investimentos na educação e de maior
presença do Estado para a efetiva ocupação da
Amazônia. Participação na formatura do Coman
do de Fronteira do rio Negro e no desfile do 5°
Batalhão de Infantaria da Selva. Excelência da
atuação do Exércitobrasileiro na defesa do Terri
tório Nacional e no processo de integração das
populações civis da região. Acerto do Projeto Ca
lha Norte. Agradecimento aos militares organiza
dores da visita e ao apoio do Comando da Aero-
náutica .

ÁTILA LINS (Bloco/PFL - AM) - Necessi
dade de reexame do Projeto Alvorada do Amazo
nas, lançado pelo Ministro José Serra, da Saúde,
com vistas à construção de poços artesianos na
zona rural dos municfpios do estado .

GASTÃO VIEI RA (PMDB - MA) - Aprovação,
pela Casa, da proposta de regulamentação do insti
tuto da medida provisória. Urgência na apreciação,
pela Comissão Especial, do projeto de reformulação
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COMISSÕES

3 - ATAS DA COMISSÃO
a) Comissão Especial destinada a apreciar

e proferir parecer ao PL n° 2.346/00 (Agência
Nacional de Aviação Civil - ANAC), * 11" Reu
nião em 30-5-01, • 12" Reunião, em 5-6-01, • 13"
Reunião, em 6-6-01, • 148 Reunião, em 12-6-01 e
• 158 Reunião, em 19-6-01 .

• Atas com notas taquigráficas
4 - DESIGNAÇÕES

a) Comissão de Economia, Indústria e Co-
mércio, em 22-6-01 ..

5 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Ciência e Tecnologia, Co

municação e Informática, n° 18, em 22-6-01.. .......

6 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-

municação e Informática, nO 8, em 22-6-01 ..

7- MESA
8 - LíDERES E VICE-LIDERES
9 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
10 - COMISSÕES

VI- Proposições
Não houve proposições apresentadas
VII- Comunicações Parlamentares
FRANCISCO RODRIGUES (Bloco/PFL -

RR) - Preocupação com os reflexos socioeconô
micos da crise energética brasileira. Equívoco da
política nacional de privatização do setor elétrico.
Conveniência de ampla discussão, pela sociedade
brasileira, sobre contrato assinado entre a Petro
bras e a empresa norte-americana Enrom para
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EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT - RO - compra de gás boliviano. Participação do orador
Pela ordem) - Aprovação, pela Comissão da Ama- na 44" Feira Aeroespacial, em Paris, França. 30950

zônia e de Desenvolvimento Regional, de requeri- PRESIDENTE (Pedro Eugênio) _ Prorroga-
menta de convite dos Ministros Pedro Malan, da ção dos trabalhos para homenagem pelo trans-
Fazenda, e Martus Tavares, do Planejamento, curso do Dia do Motorista. Suspensão da sessão
Orçamento e Gestão, para participação em audiên- por cinco minutos para entrada dos convidados
da pública destinada ao debate da situação funcio- no plenário. 30952
nal dos servidores dos ex-Territórios Federais. ........ 30937 VIU- Homenagem

PEDRO EUGÊNIO (Bloco/PPS - PE) - Transcurso do Dia do Motorista.......... ......... 30952

Trajetória do desenvolvimento da atividade pes- PRESIDENTE (Pedro Eugênio) _ Reaber-
queira no País. Desempenho da extinta Superin- tura dos trabalhos, Convite ao Presidente do Sin-
tendência de Desenvolvimento da Pesca - dicato dos Rodoviários do Entorno, Marcos Pere-
SUDEPE. Inexistência de política nacional de de- ira de Lima, ao Presidente do Sindicato dos Ro-
senvolvimento do setor pesqueiro. Apoio à cria- doviários de Brasília, João Osório da Silva, ao
ção, no âmbito do Ministério da Agricultura, da Presidente da Confederação Nacional dos Traba-
Secretaria de Pesca e Aqüicultura. Necessidade Ihadores em Transportes, Juarez Bispo Mateus, à
de regulação, pelo Poder Legislativo, da atividade Presidenta da Central Única dos Trabalhadores
pesqueira no País. 30938 no Distrito Federal, Erica Kokay, para composi-

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Fracasso ção da Mesa dos trabalhos. Transcurso do Dia do
do modelo neoliberal de desenvolvimento adota- Motorista................. 30952

do pelo Governo Fernando Henrique Cardoso. PEDRO CELSO (PT _ DF), PEDRO NOVAIS
Responsabilidade do Governo Federal pela crise (PMDB _ MA), FRANCISCO RODRIGUES (810-
energética brasileira. Críticas ao plano governa- co/PFL _ RR), WALTER PINHEIRO (PT - BA) _
mental de racionamento de energia elétrica. Transcurso do Dia do Motorista.................. 30953

Elenco de medidas para enfrentamento das difi- PRESIDENTE (Pedro Celso) _ Agradeci-
culdades vividas pelo País no setor...................... 30943 menta aos parlamentares e convidados presentes.. 30958

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Respon- IX _ Encerramento
sabilidade do Governo Fernando Henrique Cardo- 2 _ REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
so pela crise de energia elétrica no País. Inconsis- nOs 3.377, 3.378, 3.380 a 3.387, 3.389 a 3.394,
tências e fragilidades do Projeto de Lei de Diretri- 3.396 a 3.416, de 2001, com pareceres e despa-
zes Orçamentárias para 2002. Repúdio à preten- chos. 30967
dida isenção de pagamento da Contribuição Pro-
visória sobre Movimentação Financeira - CPMF,
pela Bolsa de Valores. Contrariedade à proposta
do Governo Federal de aumento das alíquotas do
Programa de Integração Social- PIS e da Contri-
buição para Financiamento da Seguridade Social
- COFINS. Despropósito do anúncio de aumento
da tarifa de energia elétrica em 2002. Cobrança
indevida de assinatura básica pelas companhias
telefônicas e anúncio de aumento dos serviços de
telefonia. Sugestão à Casa de redução da jornada
de trabalho dos motoristas. Descaso do Governo
Federal com a agricultura no País, principalmente
na região do semi-árido.............. 30947
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Ata da 1198 Sessão, em 22 de junho de 2001
Presidência dos Srs.: Themístocles Sampaio, Gastão Vieira, Salomão Gurgel,

Geraldo Magela, Agnelo Queiroz, Eurípedes Miranda, Pedro Eugênio, Almir Sá,
Fernando Ferro e Pedro Celso, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Não havendo quorum regimental para abertura da
sessão, nos termos do § 3E do art. 79 do Regimento
Interno, aguardaremos até meia hora para que ele se
complete.

I - ABERTURA DA SESSÃO

(Às 9 horas e 24 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. ÁTILA LINS, servindo como 2E Secretá
rio, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Themistocles Sampaio) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. PEDRO CELSO, servindo como 1° Se
cretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM N° 602

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 84, inciso VIII, da

Constituição Federal, submeto à elevada considera
ção de Vossas Excelências, acompanhado de exposi
ção de motivos do Senhor Ministro de Estado das Re
lações Exteriores, o texto do Acordo entre a Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Reino da Espanha sobre
Cooperação em Matéria de Prevenção do Consumo e
Controle do Tráfico IUcito de Entorpecentes e Subs
tâncias Psicotrópicas, celebrado em Madri, em 11 de
novembro de 1999.

Brasília, 21 de junho de 2001.

Do Sr. Paulo Ribeiro de Queiroz, Delegado de
Polícia Federal, Assistente da DGIOPF, nos se
guintes termos:

Oficio N° 502/2001 - DglDpf

Brasília, 7 de junho de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Secretário-Geral,

De ordem do Senhor Diretor-Geral e em aten
ção ao Oficio SGMIP n° 1.029/00, de 14-12-00, pas
samos às mãos de Vossa Excelência cópia de pare
cer elaborado pela Divisão de Ordem Política e Social
deste Departamento, esclarecendo que este órgão já
havia adotado medidas visando a apurar crimes prati
cados contra seringueiros do Estado do Acre, tema
também enfocado pela Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar o avanço e a impuni
dade do narcotráfico.

Informamos, a propósito, que os 4 (quatro) volu
mes a que se reportam o expediente encontram-se
neste Departamento à disposição dessa Casa.

Respeitosamente, - Paulo Ribeiro de Queiroz,
Delegado de Polícia Federal- Assistente DGlDPF.

PARECER N° 3/2001-DOPS/CGCP

Brasília/DF, 19 de Março de 2001

Referência: Memo. n° 64/01/CGCP, de 26-1-2001.
Assunto: Documentos enviados pela CPI do Narco
tráfico Câmara dos Deputados.
Interessado: DPF Wilson Salles Damázio - Coorde
nador-Gerai Central de Polícia/DPF.

Introdução

Trata-se o presente expediente de um processa
do com 4 volumes, com cerca de 800 (oitocentas) pá
ginas, oriundo da CPI instalada pela Câmara Federal
destinada a investigar o avanço e a impunidade do
Narcotráfico no Brasil.



Antecedentes

Nos meses de maio e junho de 1988, o Sertanis
ta Antonio Luz Batista e a estudante Maria Renilza
Manaitá, membros do Conselho Nacional dos Serin
gueiros do Estado do Acre, realizaram um trabalho de
50 (cinqüenta) páginas, denominado

"Levantamento da situação dos seringueiros do
rio Tejo".

O estudo fez uma abordagem minuciosa da vida
difícil dos seringueiros do Estado do Acre, bem como
das populações indígenas, no que concerne a falta de
assistência na saúde e educacional; as dificuldades
de trabalho; a falta de apoio na comercialização dos
produtos extrativistas; dos crimes ambientais; das vio
lências e os desmandos das autoridades, respectiva
mente, da polícia e dos governantes.

Na ocasião, uma cópia desse material foi envia
do à Procuradoria Geral da República, em Brasí
lia/DF, para conhecimento. Os Procuradores José
Francisco Martins Santos, Carlos Eduardo de Oliveira
Vasconcelos e José Roberto Figueiredo Santoro fo
ram designados para apreciar às denúncias elenca
das no referido estudo.

Mais tarde, atendendo um convite dos organiza
dores do "11 Encontro Nacional dos Seringueiros" e do
"I Encontro dos Povos da Floresta", realizados, res- .
pectivamente, em Rio Branco/AC, entre 25 e 31-3-89,
o Subprocurador Geral da República Cláudio Lemos
Fonteles, Coordenador da Secretaria de Coordena
ção da Defesa dos Direitos Individuais e dos Interes
ses Difusos - SECODID-MPF, designou os Procura
dores da República José Roberto F. Santoro e Carlos
Eduardo e Vasconcelos, para acompanharem os
eventos como observadores do Ministério Público Fe
deral, e que colhessem impressões, relatos e docu
mentos sobre matéria da esfera de atribuições do Mi
nistério Público Federal e da competência da Justiça
Federal.

Os resultados da viagem foram apresentados em
forma de um relatório preliminar, oferecido ao Subpro
curador Geral da República acima mencionado.

O relatório preliminar, culminou com a edição da
Portaria n0 216, de 25-4-89 (DJU 27-4-89, p. 6274) do
então Procurador Geral da República, hoje Ministro
do Supremo Tribunal Federal, José Paulo Sepúlveda
Pertence, que designou os mesmos Procuradores
para "separadamente, ou em conjunto, promoverem
todas as medidas extrajudiciais (abertura de inquérito
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A referida documentação foi enviada pela civil; requisição de inquérito policial; etc) ou judiciais
CGCP/DPF para esta Divisão, para análise e as provi- (propositura de ação civil pública, etc.), em qualquer
dências pertinentes. foro da Justiça Federal, ou estadual, de 1°grau, com o

objetivo de assegurar a plena execução dos projetos
federais de criação de reserva extrativista no Estado
do Acre; erradicar o sistema laboral que mantenha o
seringueiro em permanente estado sujeição, até mes
mo em situações que possam caracterizar o delito
previsto no artigo 149 do Código Penal; e garantir a
cultura e a tradição das tribos indígenas que vivem na
região".

Após várias audiências públicas e "diligências",
os Procuradores decidiram em outubro de 1989, pela
Instauração do Inquérito Civil na 1-Acre.

Na parte que concerne a este Órgão, os doutos
Procuradores entenderam que havia indícios de cri
me de alçada do DPF, nas denúncias formuladas pe
los membros do Conselho Nacional dos Seringueiros
do Estado do Acre e por outras fontes. Em vista disso,
requisitaram a instauração de Inquérito Policial, bem
como o indiciamento de 16 pessoas, sendo algumas
delas de renome e tidas como poderosas politica
mente naquele estado.

Em acatamento a pretensão do Ministério Públi
co Federal, em 19-4-90, a SRlDPF/AC, instaurou o
IPL na 2.203/90, com vistas apurar o crime capitulado
no artigo 149 (reduzir alguém à condição análoga a
de escravo), do Código Penal Brasileiro.

Em 20-9-1990, o referido IPL foi relatado e teve
como indiciados as seguintes pessoas:

• Cândido Ferreira Rodrigues
·Francisco Praxedes Bessa Filho
• Francisco Praxedes Brandão Filho
• José Correia dos Santos
• José de Souza da Silva
• José Pereira de Araújo
• Laire Brandão da Silva
• Malon de Agrone e Silva
• Manoel Rodrigues Pinheiro
• Orleir Messias Cameli
Na Justiça Federal o inquérito foi registrado sob

o na 90.228-1.
Segundo informações da Diretoria do Fórum da

1a VC da JF/AC, prestada para o Chefe do
CART/SR/DPF/AC, em 16-3-2001, o processo foi re
metido para a Procuradoria Geral da República em
Brasília/DF em 25-9-1991.

Tendo em vista o que foi expendido, sugiro a de
volução de todo o processado à Presidência da CPI
do Narcotráfico, para conhecer e adotar às providên
cias julgadas cabíveis, visto que na esfera desta orga-
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Em 22-6-01. - Iara Araújo Alencar Ai
res Chefe de Gabinete.

De ordem, ao Senhor Secretário-Geral
da Mesa, para as devidas Providências.

PROJETO DE LEI NO 4.907/01

Acrescenta dispositivo ao art. 3° da
Lei n° 8.650, de 22 de abril de 1993, que
dispõe sobre as relações de trabalho do
Treinamento Profissional de Futebol e dá
outras providências, a fim de permitir ao
jogador de futebol, o exercício da profis~

são nas condições que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 3° da Lei n° 8.650, de 22 de abril de

1993, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 111:

"Art. 3° .

1II - ao jogador de futebol que tenha
exercido a profissão pelo menos cinco anos
e seja ou tenha sido Assistente Técnico de
Treinador Profissional de Futebol, por prazo
não inferior a seis meses, como empregado
ou autônomo, em clubes ou associações fili
adas às ligas ou federações." (NR)

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

Senado Federal, 22 de junho de 2001. - Sena
dor Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal.

ANEXO AO PARECER N° 606, DE 2001

Redação final do Projeto de Lei do Se
nado n° 50, de 2000.

Acrescenta dispositivo ao art. 3° da
Lei n° 8.650, de 22 de abril de 1993, que
dispõe sobre as relações de trabalho do
Treinador Profissional de Futebol e dá
outras providências, a fim de permitir ao
jogador de futebol, o exercício da profis~

são nas condições que especifica.

o assunto já foi esgotado há 11 termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n° 50, de 2000, constante dos autó
grafos em anexo, que "acrescenta dispositivo ao art.
3° da Lei n° 8.650, de 22 de abril de 1993, que dispõe
sobre as relações de trabalho do Treinador Profissio
nal de Futebol e dá outras providências, a fim de per
mitir ao jogador de futebol, o exercício da profissão
nas condições que especifica".

Atenciosamente, Senador Carlos Wilson, Pri
meiro Secretário.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido à revisão da Câmara dos Deputados. nos

Brasllia, 22 de junho de 2001

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

I - De Acordo;
11- Ao GAB/DG, com a sugestão da

DOPS, de remessa de todo o processado à
CPI do Narcotráfico. - Wilson Salles Da
mázio, Delegado de Polícia Federal, Coor
denador-Gerai Central de Polfcia.

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

Em 22-6-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

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

Ofício n° 787 (SF)

nização policial,
(onze) anos.

Este é o nosso entendimento.
Sub censura. - Gedimar Pereira Passos,

Agente de Polícia Federal - Bacharel em Direito.

Referência: Memo n° 64/01/Cgcp, de 26-1-2001.
Assunto: Documento Enviados pela CPI do Narco
tráfico - Câmara dos Deputados.
Interessado: DPF Wilson Salles Damázio - Coorde
nador-Gerai Central de PolícialDPF.

Despacho

I - Junte-se manifestação da lavra do Bel. Gedi
mar Pereira Passos, com a qual me coloco de acordo.

11- Ao Sr. Coordenador-Geral Central de Policia
para ciência e deliberação, com sugestão de devolu
çâo à origem. - Caio Christovam Ribeiro Guima
rães, Chefe da DOPS/CGCP.

Referência: Memo n° 64/01-CGCP, de 26-1-01.
Assunto: Encaminha documentos produzidos pela
CPI instalada na Câmara dos Deputados, destinada
a investigar o avanço e a impunidade do Narcotráfi
co.
Interessado: Wilson Salles Damázio - Coordena
dor-Gerai Central de Polícia.
Despacho:
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 3° da Lei n° 8.650, de 22 de abril de

1993, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 111:

"Art. 3° .

111 - ao jogador de futebol que tenha
.exercido a profissão pelo menos cinco anos
e seja ou tenha sido Assistente Técnico de
Treinador Profissional de Futebol, por prazo
não inferior a seis meses, como empregado
ou autônomo, em clubes ou associações filia
das às ligas ou federações."(NR)

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

Do Sr. Deputado Jutahy Junior, Líder do
PSDB, nos seguintes termos:

OF. PSDBIN° 291/2001

Brasília, 22 de junho de 2001

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

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

Deputados Sergio Carvalho, Uno Rossi, Sérgio Bar
ros, Juquinha, Badu Picanço e Fátima Pelaes, Como
Membros titulares suplentes para integrarem a Co
missão Especial destinada a proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição n° 289-A, de 2000,
do Poder Executivo, que "acrescenta o artigo 79 ao
Ato das Disposições Transitórias, incorporando os
Policiais Militares do extinto Território Federal de Ron
dônia aos Quadros da União".

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

Publique-se.
Em 22-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

DF. PSDBI N° 30412001

Brasília, 22 de junho de 2001

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

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

Deputados Sérgio Carvalho, Márcio Fortes, Jovair

Arantes e Nilton Capixaba Como Membros Titulares,
e Os Deputados Juquinha, Rafael Guerra, Wellinton
Fagundes e Antônio Jorge, como membros suplen
tes, para integrarem a Comissão Representativa do
Congresso Nacional.

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

Publique-se.
Em 22-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

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

OF/GAB/VN° 424

Brasília, 22 de junho de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Coriolano Sales passa a integrar, na qualidade de su
plente, a Comissão Especial destinada a proferir pa
recer à Proposta de Emenda à Constituição n° 53-A,
de 1999, que "altera o inciso V do art. 163 e o art. 192
da Constituição Federal, e o caput do art. 52 do Ato
das Disposições Constitucionais", em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se
Em 22-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

OF/GAB/I/N° 425

Brasília, 22 de junho de 2001

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nO 430/2001, en

caminho a Vossa Excelência a relação dos nomes
dos Deputados do PMDB, que comporão a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição n° 289-A, de 2000, que acres
centa o art. 79 ao Ato das Disposições Constituciona
is Transitórias, incorporando os Policiais Militares do
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Suplentes
Alberto Fraga

extinto Território Federal de Rondônia aos Quadros
da União"

Titulares
Alceste Almeida
Asdrúbal Bentes
Confúcio Moura
Elcíone Barbalho
Jurandil Juarez
Marinha Raupp
Outrossim, informo que as demais vagas serão

preenchidas oportunamente.
Atenciosamente, - Deputado Geddel Vieira

Lima, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se
Em 22-6-01. - 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° 670-P/2001 - CCJ

Brasília, 13 de junho 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
Legislativo nO 754/00, apreciado por este Órgão Téc
nico, em 12 de junho 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 22-6-01. -Aécio Neves, Presi

dente.

OF. N° 671-P/2001 - CCJR

Brasília, 13 de junho 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

Legislativo n° 760/00, apreciado por este Órgão
Técnico, em 12 de junho 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 22-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

OF. N° 672-P/2001 - CCJR

Brasília, 13 de junho de 2001

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para regimen-
o

tais cabíveis, o Projeto de Decreto Legislativo n
810/00, apreciado por este Órgão Técnico, em 12
de junho do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração. - Deputado Inaldo Leitão, Presi
dente.

Publique-se.
Em 22-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

OF. N° 673-P/2001 - CCIR

Brasília, 13 de junho de 2001

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para regimen
tais cabíveis, o Projeto de Decreto Legislativo n°
867/01, apreciado por este Órgão Técnico, em 12
de junho do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração. - Deputado Inaldo Leitão, Presi
dente.

Publique-se.
Em 22-6-01. - Aécio Neves, Presi

, dente.
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OF. N° 674-P/2001 - CCJR

Brasília, 13 de junho 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, o Projeto de Decreto
Legislativo nO 873/01 , apreciado por este Órgão Téc
nico, em 12 de junho do corrente.

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

CCJR:
Publique-se.
Em 22-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

OF. N° 675-P/2001 - CCJR

Brasília, 13 de junho 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, o Projeto de Decreto
Legislativo nO 887/01, apreciado por este Órgão Téc
nico, em 12 de junho 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 22-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

OF. N° 676-P/2001 - CCJR

Brasília, 13 de junho 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, o Projeto de Decreto

Legislativo n° 900/01, apreciado por este Órgão Téc
nico, em 12 de junho do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência distinta consideração. - Deputado Inaldo lei
tão, Presidente.

Publique-se.
Em 22-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

OF. N° 677-P/2001 - CCJR

Brasília, 13 de junho 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, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 903/01, apreciado por este Órgão Téc
nico, em 12 de junho 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 22-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

OF. N° 696-P/2001 - CCJR

Brasília, 20 de junho 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 cabíveis, as Emendas do Senado Federal ao
Projeto de Lei n° apreciado por este Órgão Técnico,
nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên
cia elevada estima e distinta consideração. - Deputado
Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se
Em 22-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Do Sr. Deputado José Carlos Fonseca Jr.,
Presidente em exercício, da Comissão de Finan
ças e Tributação, nos seguintes termos:
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Of.P- n° 114/2001

Brasília, 13 de junho de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 314/99, apreciado nesta data por este
Órgão Técnico.

Cordiais Saudações, Deputado José Carlos
Fonseca Jr., Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 22-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

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

Ofício n° 214/2001-P

Brasília, 30 de maio 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, à aprecia
ção, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei n°
4.436/1998 e dos de nOs 2.835 e 2.981/2000, apensados.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção dos referidos projetos e do respectivo parecer.

Respeitosamente, Deputada Laura Carneiro,
Presidente.

Publique-se.
Em: 22-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Ofício n° 22212001 - P

Brasília, 6 de junho de 2001

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

Senhor Presidente,
Informo a V. Exa que declarei prejudicado, em re

união ordinária desta Comissão, realizada nesta data,

nos termos do art. 163, I, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei n° 4.085, de
2001 - do Sr. Aloizio Mercadante - que "dispõe sobre
programa de bolsa-escola e dá outras providências",
tendo em vista o requerimento do relator, Deputado
Rafael Guerra, cópia anexa.

Respeitosamente, Deputada Laura Carneiro,
Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

PROJETO DE LEI N" 4.085, DE 2001

Dispõe sobre programa de bolsa-es
cola e dá outras providências.

Autor: Deputado Aloizio Mercadante
Relator: Deputado Rafael Guerra

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 4.085, de 2001, do nobre De
putado Aloizio Mercadante, intenta a instituição de
programa de bolsa-escola, destinado à concessão de
auxflio financeiro às famílias que tenham crianças
matriculadas em escola pública e aufiram menos de 1
salário mínimo mensal.

Atribui ao Conselho Nacional de Assistência So
cial, e a seus congêneres nos demais níveis da Fede
ração, competência para a definição dos critérios de
participação no programa e do valor da bolsa-escola,
que será equivalente, pelo menos, ao salário mínimo.

Defende que o programa tenha articulação com
outras políticas de combate à pobreza, sobretudo as
ligadas ao desenvolvimento sustentável, geração de
emprego e renda, saúde, educação e qualificação
profissional.

No prazo regimental, não foram oferecidas
emendas ao Projeto.

É o Relatório.

" - Voto do Relator

O mérito do Projeto identifica-se com a temática
corrente, no combate à pobreza no País, sobretudo
após os debates ocorridos na Comissão Mista Espe
cial que propôs a criação do Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza, o que se concretizou pela
Emenda Constitucional n° 31, de 2000.

A implementação das ações de combate à po
breza depende da regulamentação do Fundo, por lei
complementar, conforme disposições constitucionais,
o que vem sendo processado neste Congresso, por
via dos Projetos de Lei Complementar n·s 177 e 187,
de 2000, de autoria do Deputado Jacó Bittar e do Po
der Executivo, respectivamente.
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Os Projetos foram aprovados nesta Casa em 23
de maio último, por meio de Sub.stitutivo, que se pauta
pelo objetivo de viabilizar a todos os brasileiros o
acesso a níveis dignos de subsistência, por meio de
ações suplementares de nutrição, habitação, saúde,
educação e reforço de renda familiar.

Especialmente quanto ao reforço de renda fa
miliar, o Substitutivo aprovado instituiu obrigatorie
dade na implementação de Programa "Bolsa Esco
la", para famílias que tenham filhos com idade entre
6 e 15 anos e estejam freqüentando a escola; e de
Programa "Bolsa Alimentação", para aquelas com fi
lhos de O a 6 anos ou indivíduos que perderam os
vínculos familiares.

Antecipando-se à regulamentação do Fundo de
Combate à Pobreza, o Governo Federal instituiu, por
Medida Provisória, já transformada na Lei n° 10.219,
de 11 de abril de 2001 , o Programa Nacional de Ren
da Mínima vinculada à educação - "Bolsa Escola",
que tem por objetivo o reforço de renda às famílias ca
rentes que tenham filhos, com idade de 6 a 15 anos,
freqüentando a escola.

A implementação desse Programa está a de
pender somente da aprovação da Lei Complementar
que regulamenta o Fundo, já encaminhado ao Sena
do Federal.

Em vista do exposto, entendemos aplicar-se ao
caso o disposto no art. 163, inciso I, do Regimento
Interno, que prevê a prejudicialidade de Projeto idênti
co a outro que já tenha sido aprovado na mesma ses
são legislativa.

Votamos, assim, pela declaração de prejudiciali
dade do Projeto de Lei n° 4.085, de 2001.

Sala da Comissão, 5 de junho de 2001. - Depu
tado Rafael Guerra, Relator.

Publique-se.
Em 22-6-01 - Aécio Neves, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Philemon Rodrigues, Pre
sidente da Comissão de Viação e Transportes,
nos seguintes termos:

Ofício P- 063/01

Brasília, 5 de junho de 2001

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 41, inciso

XVIII, do Regimento Interno, encaminho a V. Exa , em

anexo, a relação das proposições em tramitação nes
te Órgão, ao término do mês de maio do corrente ano.

Atenciosamente, Deputado Philemon Rodri
gues, Presidente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

PROPOSiÇÕES EM TRAMITAÇÃO
AO TÉRMINO DO MÊS DE MAIO DE 2001

1. Proposta de Fiscalização e controle n°28/00
do Sr. Luiz Sérgio - que "propõe que a Comissão de
Viação e Transportes fiscalize o Departamento Nacio
nal de Estradas de Rodagem - DNER, em sua atua
ção no contrato firmado com a Concessionária
Rio-Teresópolis - CRT'. Aguardando distribuição

2. Proposta de Fiscalização e controle n°43/00 
do Sr. João Ribeiro - que "Propõe que a Comissão de
Viação e Transportes fiscalize o 15° Distrito Rodoviá
rio Federal, com sede em São Luís - MA, quanto aos
procedimentos licitatórios e de execução de obras ro
doviários".

Relator: Deputado Roberto Rocha
3. Projeto de Decreto Legislativo n° 583/00 - do

Sr. Carlos Dunga - que "susta a Resolução n° 1OS, de
21 de dezembro de 1999, do Conselho Nacional de
Trânsito - CONTRAN".

Relator: Deputado Olavo Calheiros
4. Projeto de Lei n° 694-A/95 - do Sr. Alberto

Goldman - que "institui as Diretrizes Nacionais do
Transporte Coletivo Urbano e dá outras providências"
(apensado o PL n° 1.974/96).

Relator: Deputado Duílio Pisaneschi

5. Projeto de Lei n° 1.691-A/96- do Sr. Silas Bra
sileiro - que "obriga as montadoras de veículos auto
motores a reduzir a potência dos motores por elas
produzidos".

Relator: Deputado Glycon Terra Pinto

6. Projeto de Lei n° 3.009-A/97 - do Senado Fe
deral (PL nOs 59/96) - que "estabelece a obrigatorie
dade da inclusão de eclusas e de equipamentos e
procedimentos de proteção à fauna aquática dos cur
sos d'água, quando da construção de barragens".

Relator: Deputado IIdefonço Cordeiro
7. Projeto de Lei n° 3.627-A/97 - do Sr. Vic Pires

Franco - que "obriga as Companhias Aéreas a divul
gar informações sobre a aeronave de embarque, e dá
outras providências" (apensado o PL n° 2.979/00).

Relator: Deputado Roberto Rocha
8. Projeto de Lei n° 3.876/97 (apensados os PL.

nOs. 389/99, 837/99, 1.757/99 (apensado ao PL n°
389/99) e 4.889/99) - do Sr. Paulo Rocha - que "alte-
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ra O art. 66 da Lei na 9.503/97 - Código de Trânsito Relator: Deputado Raimundo Santos
Brasileiro". 16. Projeto de Lei na 1.461-A/99 - do Sr. Luiz Bit-

Relator: Deputado João Henrique tencourt - que "dispõe sobre a reserva de assentos
9. Projeto de Lei n0 3.925/97 -do Sr. Arlindo Chi- para pessoas obesas nos sistemas de transporte pú-

naglia - que "dispõe sobre a vedação à cobrança de blico coletivo rodoviário urbano e interestadual".
pedágio dos veículos registrados no município onde Relator: Deputado Chico da Princesa
localizam-se postos de pedágio" (apensados os PL. 17. Projeto de Lei na 1.536/99 (apensado o PL na
nas. 4.740/98, 78/99, 737/99, 954/99, 1.177/99, 1.872199) -do Sr. Domiciano Cabral-que "denomina
1.310/99, 1.421/99, 1.847/99, 1.977/99, 1.995/99, "Rodovia Humberto Lucena" o trecho da rodovia
2.246/99, 2.695/00, 3.229/00, 3.444/00, 4.144/01, BR-230 entre João Pessoa e Campina Grande, no
4.421/01 e 4.485/01}. Estado da Paraíba".

Relator: Deputado Duílio Pisaneschi Relator: Deputado Olavo Calheiros
1O.Projeto de Lei na 4.206/98 (apensados os PL. 18.Projeto de Lei na 1.878/99 - do Sr. Bispo Ro-

nas. 574/99, 751/99 e 1.027/99) - do Sr. Severino Ca- drigues - que "dispõe sobre o tempo de direção dos
valcanti - que "introduz modificação na Lei na 9.503, motoristas rodoviários de transporte de carga".
de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Bra- Relator: Deputado Philemon Rodrigues
sileiro, para permitir o enquadramento dos veículos 19.Projetode Lei na 1.902199 - do Sr. Vic Pires
que especifica, como de aluguel, para o transporte Franco - que "dá ao aeroporto internacional de
coletivo de passageiros". Val-de-Cães, em Belém, Estado do Pará, o nome de

Relator: Deputado Philemon Rodrigues Aeroporto Internacional Rômulo Maiorana".
11.Projeto de Lei na 4.369198 - do Sr. Hermes Relator: Deputado Roberto Rocha

Parcianello - que "altera a Lei na 9.503, de 1997 - CÓ- 20. Projeto de Lei n0 2.050/99 - do Sr. Ênio Bacci
digo de Trânsito Brasileiro" (apensados os PL. nOs. - que "altera velocidade para motocicletas onde não
4.391/98, 4.452198, 4.458/98, 4.465/98, 4.710/98, exista sinalização e dá outras providências" (apensa-
4.718/98,4.870/98,212199, 524/99, 816/99, 817/99, dos os PL. nOs. 2.057/99, 2.305/00 e 2.332/00).
1.466/99, 2.273/99, 2.837/00,3.931/00 e 4.228/01). Relator: Deputado Mário Negromonte

Relator: Deputado Neuton Lima 21. Projeto de Lei na2.082199 - do Sr. Léo Alcân-
12. Projeto de Lei na 4.431-A/98 - do Sr. Moacir tara - que "acrescenta parágrafo ao art. 86 da Lei na

Micheletto - que "modifica a Lei na 9.503, de 1997 - 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre
Código de Trânsito Brasileiro, dispondo sobre o trân- Código Brasileiro de Aeronáutica".
sito de veículos de tração e especiais na via pública, Relatora: Deputada TeIma de Souza
assim como sobre a habilitação para a condução de 22.Projeto de Lei n° 2.097-A/99 - do Sr. Mário
tais veículos". Negromonte - que "cria o Sistema Nacional de Pre-

Aguardando distribuição venção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo
13. Projeto de Lei n0 469-A/99 -do Sr. Inocêncio de Veículos e Cargas, e dá outras providências".

Oliveira - que "dispõe sobre a manutenção no merca- Relator: Deputado Mauro Lopes
do dos modelos de veículos fabricados no País". 23. Projeto de Lei n° 2.162-A/99 - do Sr. Jaques

Relator: Deputado Neuton Lima Wagner - que "dispõe sobre a conversão de motores
14. Projeto de Lei na 1.060/99 - do Sr. Geraldo a gasolina para utilização de Gás Natural Veicular ou

. Magela - que "proibe a instalação de catracas eletrõ- para biomassa e seus derivados em veículos automo-
nicas ou assemelhados nos veículos de transporte ur- tores a gasolina de frota de táxis, e dá outras provi-
bano" (apensados os PL. nas. 2.307/00, 2.867/00 e dências" (apensado a este o PL n° 2.214/99).
2.906/00). Relator: Deputado Pedro Chaves

Relator: Deputado Hermes Parcianello 24. Projeto de Lei n° 2.234199 - do Sr. Sérgio
15.Projeto de Lei nO 1.460/99 - do Sr. Luiz Bitten- Carvalho - que "dispõe sobre sistema integrado de

court - que "acrescenta dispositivo ao art. 105 da Lei na transporte coletivo urbano".
9.503, de 1997, tornando a terceira luz de freio equipa- Relator: Deputado Duílio Pisaneschi
mento obrigatório de automóveis e veículos mistos" 25. Projeto de Lei nO 2.263-A/99 - do Sr. Cle-
(apensados o PL n° 1.537/99 e seus apensados (PL. mentino Coelho e outros - que "institui o Plano Nacio-
nas. 2.051/99,2.149/99,2.532100 e 2.540/00), e os PL. nal de Hidrovia e dá outras providências".
nas. 1.723199,3.092/00, 3.123100, 3.299/00 e 3.370/00). Relator: Deputado Pedro Chaves
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26. Projeto de Lei n° 2.498/00 - do Sr. Eunício
Oliveira - que "altera a Lei n° 7.418, de 16 de dezem
bro de 1985, que "institui o Vale-Transporte, e dá ou
tras providências", para instituir alternativamente o
Auxílio-Transporte" (apensado o PL n° 3.376/00).

Relator: l;>eputado Pedro Chaves
27. Projeto de Lei n° 2.528-NOO - do Sr. Ademir

Lucas - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da con
dução em aeronaves de desfibriladores externos au
tomáticos".

Relator: Deputado Roberto Rocha
28. Projeto de Lei n° 2.623/00 - do Sr. Elton Roh

nelt - que "dispõe sobre a criação do Adicional Tarifá
rio para as Linhas Aéreas Regionais Suplementadas" .

Relator: Deputado Roberto Rocha
29.Projeto de Lei n° 2.830/00 - do Sr. Coronel

Garcia - que "regulamenta a Guarda Portuária".
Relator: Deputado Philemon Rodrigues
30. Projeto de Lei n° 2.876/00 - do Senado Fe

deral (PL nOs 22/99) - que "denomina Rodovia Gover
nador Hélio Campos o trecho da BR-174".

Relator: Deputado lldefonço Cordeiro
31.Projeto de Lei n° 2.968/00 - do Sr. Bispo

Wanderval- que "acrescenta artigo à Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro"{apensado o PL n° 3.488/00).

Relator: Deputado Neuton Lima
32.Projeto de Lei nO 2.970/00 - do Sr. Simão Ses

sim - que "altera a denominação do Porto de Sepetiba,
no Estado do Rio de Janeiro, para Porto de Itaguaí.

Relator: Deputado Carlos Santana
33.Projeto de Lei n° 3.066/00 - do Sr. Jovair

Arantes - que "regulamenta a profissão de caminho
neiro".

Relator: Deputado Ary Kara
34. Projeto de Lei dO 3.140/00 - do Sr. Chico da

Princesa - que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setem
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasilei
ro" (apensado o PL n03.453/00).

Relator: Deputado Mauro Lopes
35. Projeto de Lei n° 3.183/00 - do Sr. Alberto

Fraga - que "altera os art. nOs 154 e 158 da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsi
to Brasileiro".

Relator: Deputado Romeu Queiroz
36. Projeto de Lei n° 3.193/00 - do Sr. Luís Bar

bosa - que "acrescenta artigo à Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que instituí o Código de Trânsito
Brasileiro, dispondo sobre os autos de infração relacio
nados a infrações detectadas por aparelhos eletrôni
cos"(apensado os PL nOs 4.145/01 e 4.277/01).

Relator: Deputado Chico da Princesa
37. Projeto de Lei n° 3.233/00 - do Sr. Sérgio

Reis - que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro".

Relator: Deputado Haroldo Bezerra
38.Projeto de Lei n° 3.257/00 - do Sr. Ary Kara

que "altera o Capítulo das Disposições Finais e Tran
sitórias e também o Anexo I da Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro".

Relator: Deputado Norberto Teixeira
39. Projeto de Lei n° 3.265/00 - do Sr. Alberto

Fraga - que "dá nova redação ao art. 71 da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Códi
go de Trânsito Brasileiro".

Relator: Deputado Neuton Lima
40.Projeto de Lei n° 3.279/00 - do Sr. De Velas

co-que "acrescenta § 2° ao art. 80 da Lei n09.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro" (apensado a este o PL n°
3.485/00).

Relator: Deputado Duílio Pisaneschi
41. Projeto de Lei n° 3.296/00 - do Sr. Neuton

Lima - que "dispõe sobre a colocação de informes pu
blicitários ao longo das rodovias de todo o Território
Nacional".

Relator: Deputado Pedro Chaves
42.Projeto de Lei nO 3.315/00 - do Sr. Rubens

Bueno - que "acrescenta dispositivos à Lei n° 9.503,
de 23 de setembro de 1997, sobre a circulação de veí
culos de demonstração".

Relator: Deputado Mário Negromonte
43.Projeto de Lei n° 3.318/00 - do Sr. Roberto

Pessoa - que "modifica o Código de Trânsito Brasilei
ro, dispondo sobre a composição das Juntas Adminis
trativas de Recursos de Infrações - JARI".

Relator: Deputado Eliseu Resende
44, Projeto de Lei n° 3.345/00 - do Sr. Aloízio

Santos - que "acrescenta § 3° ao art. 181 da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, não permitindo
que veículos estacionados em estacionamentos ex
plorados ou terceirizados pelo poder público sejam
multados".

Relator: Deputado Carlos Santana
45. Projeto. de Lei n° 3.346/00 - do Sr. Aloízio

Santos - que "acrescenta parágrafos ao art. 133 da
Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro".

Relator: Deputado João Henrique
46. Projeto de Lei n° 3.378/00 - do Sr. Chico Sar

delli - que "acrescenta artigo à Lei nO 9.503, de 23 de
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setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro" .

Relator: Deputado Roberto Rocha
47.Projeto de Lei nO 3.429/00 - do Senado Fe

deral (PL n°659/99) - que "altera a Lei n05.917, de 10
de setembro de 1973, para incluir trecho da rodovia
RO-133 na Relação Descritiva das Rodovias do Sis
tema Rodoviário Nacional".

Relator: Deputado Almir Sá

48. Projeto de Lei n° 3.452-A/00 - do Sr. Pedro
Pedrossian - que "permite a realização de transporte
de combustíveis por transportadoras individuais para
regiões fnvias ou de diffcil acesso".

Relator: Deputado Lael Varella
49.Projeto de Lei nO 3.489/00 - do Sr. Luciano

Pizzatto - que "proibe o transporte de valores em ae
ronaves que efetuam transporte de passageiros, re
gular ou não-regular" (apensado o PL nO 4.388/01).

Relator: Deputado Carlos Santana

50. Projeto de Lei nO 3.508/00 - do Sr. Vicente
Caropreso - que "altera a Lei n° 7.565, de 19 de de
zembro de 1986, que 'dispõe sobre o Código Brasilei
ro de Aeronáutica', para prever forma de encaminha
mento das reclamações dos usuários do serviço de
transporte aéreo e dá outras providências".

RelatorA: Deputada Teima De Souza

51.Projeto de Lei n° 3.531/00 - do Senado Fe
deral (PL nO 164/00) - que "denomina Sebastião Diniz
a ponte sobre o rio Uraricoera na rodovia BR-174, no
Estado de Roraima".

Aguardando redistribuição

52. Projeto de Lei n° 3.553/00 - do Sr. Ricardo
Izar - que "altera a Lei n09.503, de 23 de setembro de
1997, que 'institui o Código de Trânsito Brasileiro', de
forma a tornar obrigatória a avaliação fonoaudiológica
para os candidatos à habilitação".

Relator: Deputado Glycon Terra Pinto
53. Projeto de Lei nO 3.571/00 - do Sr. Gilberto

Kassab - que "dá denominação a trevos localizados
na BR-381 - Rodovia Fernão Dias".

Relator: Deputado Aracely De Paula

54. Projeto de Lei n° 3.595/00 - do Sr. Luiz Bar
bosa - que "altera a denominação do Aeroporto Inter
nacional de Boa Vista - RR para"Aeroporto Internaci
onal de Boa Vista Prefeito Alcides Rodrigues dos
Santos".

Relator: Deputado Gonzaga Patriota

55. Projeto de Lei n° 3.600/00 - do Sr. De Velas
co - que "denomina 'Viaduto Karla Cristina Pelegrina
de Souza' o viaduto localizado na salda 272 da rodo-

via BR-116 (Rodovia Régis Bittencourt), no município
de Taboão da Serra, Estado de São Paulo".

RelatorA: Deputada Teima De Souza
56. Projeto de Lei n° 3.623/00- do Sr. José Car

los Martinez - que "modifica o Código Nacional de
Trânsito e estabelece a obrigatoriedade de instalação
de sinal de trânsito duplo: luminoso e sonoro".

Relator: Deputado Chiquinho Feitosa
57.Projeto de Lei n° 3.627/00 - do Sr. Betinho

Rosado - que "introduz modificação no Plano Nacional
de Viação, incluindo trecho rodoviário que especifica".

Relator: Deputado João Henrique
58. Projeto de Lei nO 3.651/00 - do Sr. José

Egydio - que "altera os art. nOs 133 e 159 do Código
de Trânsito Brasileiro, para permitir o uso de cópia au
tenticada do Certificado de Licenciamento Anual e da
Carteira Nacional de Habilitação".

Relator: Deputado Eliseu Resende
59. Projeto de Lei nO 3.687/00 - do Senado Fe

deral (PL n° 131/00) - que "denomina 'Rodovia Lofê
go Botelho' trecho da BR-401 , no Estado de Roraima"
(apensado a este o PL nO 4.502/01).

Relator: Deputado Robério Araújo
60. Projeto de Lei n° 3.739/00 - da Sra Nair Xa

vier Lobo - que "denomina "Rodovia Ministro Alfredo
Nasser" a rodovia BR-153, do Estado do Pará até o
Estado do Rio Grande do Sul".

Relator: Deputado Asdrúbal Bentes
61. Projeto de Lei n° 3.742/00 - do Sr. Professor

Luizinho - que "dá nova redação ao art. 320 da Lei nO
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o novo
Código Brasileiro de Trânsito" (apensado os PL n°
4.481/01 e 4.629/01).

Relator: Deputado Wanderley Martins
62. Projeto de Lei n° 3.754/00 - do Sr. Bispo Ro

drigues - que "altera a redação do caput do art. 159
da Lei n09.503, de 23 de setembro de 1997, que insti
tui o Código de Trânsito Brasileiro".

Relator: Deputado ALMIR SÁ
63. Projeto de Lei n° 3.758/00 - do Sr. Ronaldo

Vasconcellos - que "acrescenta dispositivo ao art.
280 do Código de Trânsito Brasileiro, obrigando o por
te de crachá pelos agentes de autoridade de trânsito".

Relator: Deputado Ary Kara
64. Projeto de Lei n° 3.764/00 - do Sr. fgor Aveli

no -.que "acrescenta artigo à Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro" .

Relator: Deputado Mário Negromonte
65. Projeto de Lei n° 3.766/00-do Sr. Ary Kara

que "dá nova redação ao art. 285 da Lei n° 9.503, de
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23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Br~sileiro".

Relator: Deputado Albérico Filho
66. Projeto de Lei nO 3.767/00 - do Sr. Ary Kara 

que "altera a Lei n09.503, de 23 de setembro de 1997,
que 'institui o Código de Trânsito Brasileiro', para dis
por sobre o arquivamento de auto de infração".

Relator: Deputado CHIQUINHO FEITOSA
67. Projeto de Lei na 3.769/00 - do Sr. Ary Kara

que "dá nova redação ao § 30 do art. 148 da Lei nO
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Códi
go de Trânsito Brasileiro".

Relator: Deputado Basflio Villani
68. Projeto de Lei na 3.770/00 - do Sr. Chico da

Princesa - que "dispõe sobre a responsabilidade civil
do prestador de serviço de transporte coletivo urbano e
metropolitano de passageiros e dá outras providências".

. Relator: Deputado Pedro Celso
69. Projeto de Lei na 3.835/00 - do Sr. Glycon

Terra Pinto - que "altera a redação do art. 61 da Lei na
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Códi
go de Trânsito Brasileiro, acrescentando-lhe três pa
rágrafos"(apensado os PL nas 3.970/00 e 4.531/01).

Relator: Deputado José De Abreu
70.Projeto de Lei na 3.838/00 - do Sr. Moacir Pi

ovesan - que "dispõe sobre parcelamento de multas
devidas em decorrência de infrações ao Código de
Trânsito Brasileiro nas estradas federais sob a jurisdi
ção da Polícia Rodoviária Federal e dá outras provi
dências"(apensado os PL nas 4.155/01 e 4.504/01).

Relator: Deputado IIdefonço Cordeiro
71 .Projeto de Lei na 3.853/00 - do Sr. Hélio Cos

ta - que "acrescenta dispositivo ao art. 21 do Código
Brasileiro de Aeronáutica, proibindo o transporte de
materiais radioativos em aeronaves que transportam
passageiros" (apensado o PL nO 4.281/01).

Relator: Deputado Olavo Calheiros
72. Projeto de Lei na 3.884/00 - do Sr. Lincoln

Portela - que "acrescenta inciso VIII ao art. 23 da Lei
na 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro".

Relator: Deputado Haroldo Bezerra
73. Projeto de Lei na 3.947/00 - do Sr. Vicente

Caropreso - que "acrescenta parágrafo ao art. 147 da
Lei na 9.503, de 23 de setembro de 197, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro".

Relator: Deputado José De Abreu
74. Projeto de Lei na 3.967/00 - do Sr. Salvador

Zimbaldi - que "Denomina 'Rodovia Franco Montoro'
o trecho entre a Rodovia dos Trabalhadores e o Ae-

roporto Internacional de Guarulhos, no Estado de
São Paulo".

Relator: Deputado Damião Feticiano
75. Projeto de Lei n° 3.972/00 - do Sr. Ary Kara

que "cria um novo inciso 11 no parágrafo único do art.
281 da Lei n0 9.503/97, que institui o Códigode Trânsi
to Brasileiro, renumera o atual inciso 11 para inciso 111 e
dá nova redação ao § 3° do art. 282" (apensado a este
o PL n0 4.221/01).

Relator: Deputado Nelson Pellegrino
76. Projeto de Lei nO 4.033/01 - da Sra. Teima de

Souza - que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro".

Relator: Deputado Albérico Filho
77. Projeto de Lei na 4,038/01 - do Sr. José Ro

berto Batochio - que "denomina 'Aeroporto Internacio
nal de Campinas - João Ribeiro de Barros' o aeropor
to internacional de Viracopos da cidade de Campinas,
em São Paulo" (apensado os PL nOs 4.089/0 1 e
4.436/01).

Relator: Deputado Almir Sá
78. Projeto de Lei n° 4.041/01 -do Sr. Rubens Bu

eno - que "attera disposttivos do Código de Trânstto
Brasileiro, facultando a condução de ciclomotores e mo
tonetas com até 5Ocm3 de cilindrada aos condutores ha
bilitados em outras categorias que não a categoria A".

Relator: Deputado Robério Araújo
79. Projeto de Lei na 4.066/01 - do Sr. Regis Ca

valcante - que "Criminaliza a produção e comerciali
zação de materiais de aeronaves que não observem
as normas de segurança".

Relator: Deputado Chico Da Princesa
80. Projeto de Lei na 4.071/01 - do Sr. Euler
Morais - que "altera a redação do § 30 do art.

147 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsitc Brasileiro".

Relator: Deputado João Henrique
81. Projeto de Lei na 4.110/01 - do Sr. Marcus Vi

cente - que "denomina 'Aeroporto de Vitória - Eurico de
Aguiar Salles' o aereporto da cidade de Vitória-EStIo

Relator: Deputado Basílio Villani
82. Projeto de Lei na 4.113/01 - do Sr. Euler Mo

rais - que "altera artigos da Lei na 9.503, de 23 de se
tembro de 1997, relativos à identificação e ao registro
de veículos",

Relator: Deputado Chico Da Princesa
83. Projeto de Lei nO 4.148/01 - do Sr. Luiz Bit

tencourt - que "acrescenta parágrafos ao art. 282 da
Lei n0 9.S03, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro".

Relator: Deputado Ary Kara
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84.Projeto de Lei n° 4.160/01 - do Sr. Josué Relator: Deputado Norberto Teixeira
Bengtson - que ''tipifica a utilização de dispositivo 94. Projeto de Lei n° 4.267/0 1 do Sr. Lincoln
anti-radar". Portela - que "acrescenta dispositivo ao art. 105 do

Relator: Deputado Ary Kara Código de Trânsito Brasileiro, estipulando novo equi-
85.Projeto de Lei n° 4.161/01 - do Sr. Gerson pamento obrigatório para os veículos".

Peres - que "dispõe sobre alteração da Lei nO 5.917 Relator: Deputado Mauro Lopes
de 10 de setembro de 1973 para incluir a ligação ro- 95. Projeto de Lei n° 4.296/01 - do Sr. Fernando
doviária Cametá x Limoeiro (PA: 156) a BR 422 (Novo Gabeira - que "altera a Lei nO 9.966, de 28 de abril de
Repartimento) a BR 230 (Transamazônica) na rela- 2000, que "dispõe sobre a prevenção, o controle e a fis-
ção descritiva do Sistema Rodoviário Federal". calização da poluição causada por lançamento de óleo

Relator: Deputado Haroldo Bezerra e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas
86.Projeto de Lei n° 4.168/01 - do Sr. José Pri- sob jurisdição nacional e dá outras providências".

ante - que "Dispõe sobre ligação rodoviária no Plano Relator: Deputado Wanderley Martins
Nacional ~e Viação, n~ ~aix? ~?cantins, no Estado do 96. Projeto de Lei nO 4.309/01 - do Sr. Xico Gra-
Pará, e da outras prOVidencias . ziano - que "denomina "Governador Mário Covas" o

Relator: Deputado Asdrúbal Bentes Rodoanel na Cidade de São Paulo.
87. Projet~ de Le~ nO,4.169/~1 - do Sr. Elise~ Relator: Deputado Sérgio Reis

Resende ~ que denomma Rodovia Ormeo Jun~uel- 97. Projeto de Lei n° 4.315/01 - do Sr. Gylcon
ra B~t:lho trecho da BR-120, no Estado de Mmas Terra Pinto _ que "acrescenta artigo á Lei nO 9.503, de
Gerais. . 23 de setembro de 1997, que "institui o Código de

Relator: Deputado Romeu Queiroz Trânsito Brasileiro".
88. Pr~!eto de ~ei ~o 4.200/01 -.do Sr. Joã~ ~,al- Relator: Deputado Ary Kara

das - que denomina Coronel QUitO Junquelra a 98 P . t d L . ° 4 338101 _ do S P La-
t d '" b . G d t E t d . rOJe o e el n . s rs. aes npon e ro oVlana so re o no ran e, en re os s a os d' Sa I Ped "d' P 'd t J

de São Paulo e de Minas Gerais". .Im e uo rosa - q~e enomma ~esl en e usce-

R I t D t d W d I M rt
· IIno Kubstschek a rodoVia BR-20, Brasília-Fortaleza

e a or: epu a o an er ey a Ins .. .
89. Projeto de Lei n° 4.218/01 - do Senado Fe- Relator: Deputad~ CohlqUlnho Feitosa

deral (PL N°S 119/00) - que "denomina "Rodovia 99. P~oJeto ~~ Lei n 4.339/?1 -_do Sr. Nelson
Francisco Gouveia Leite" trecho da BR-21 O". Marquezel~l- que altera a denomlnaçao do Aeropor-

R I t D t d A'rt C I to Internacional de Guarulhos para Aeroporto Interna-
e a or: epu a o I on ascave . I d G Ih G d Má' C J". . ° clona e uaru os overna or no ovas unlor,

90. Projeto de Lei n 4.220/0~ -do. Senado Fede- na cidade de Guarulhos Estado de São Paulo".
ral (PL N°S261/00) - que "denomma "Viaduto Trampo- '.
lim da Vitória" o viaduto localizado no entroncamento Relator: Deputado Neuton Lima
das rodovias BR-101 e BR-304(B), no Município de 100. Projeto de Lei n° 4.349/01 - do Sr. Antônio
Parnamirim, no Estado do Rio Grande do Norte". Carlos Konder Reis - que "dá nova redação aos art.

Relator: Deputado Gonzaga Patriota nOs 258 e ~~4 ?a.Lei ~o ~.503, de
A

23. de set~m.bro de
91 . Projeto de Lei n° 4.246/01 _ do Sr. Freire Jú- 199~, que InstituI o Codlgo ~e TranSito BraSileiro Re-

nior - que "denomina "Viaduto Clifont Braga Nunes" o lator. Deputad? Paulo G~u~ea
viaduto localizado na rodovia BR-153, no município 101 .ProJet~ .de _Lei n 4.350/01 - d_o Sr. Josué
de Gurupi, Estado de Tocantins". ~eng!son - que dlspoe sobre a concessao de passe

Relator Deputado João Ribeiro livre as pessoas portadoras de hanseníase no trans-

92 P .. t d L . ° 4 252101 d S L . B'tt porte público coletivo rodoviário interestadual".. rOJe o e el n. - o r. UIZ I en- . .
court - que "dispõe sobre a identificação das empre- Relator: Deputado ChiCO Da Pnncesa
sas de transporte de carga na traseira dos veículos". 102. Projeto de Lei n° 4.358/01 - do Sr. Feu

Relator: Deputado Lael Varella Rosa - que "dispõe so~re. o t.ra~sporte rodoviário de
93. Projeto de Lei n° 4.257/01 - do Sr. Euler Mo- cargas e dá outras prOVidenCias . .

rais - que "acresce inciso ao art. 159 da Lei n° 9.503, Relator: Deputado Gonzaga Patriota
de 23 de setembro de 1997, obrigando os órgãos exe- 103. Projeto de Lei n° 4.368/01 - do Sr. Ronaldo
cutivos dos Estados e do Distrito Federal a enviar co- Vasconcellos - que "acrescenta equipamento ao rol
municação para novo exame de CNH três meses an- dos equipamentos obrigatórios dos velculos".
tes do vencimento". Relator: Deputado Raimundo Santos
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104. Projeto de Lei n° 4.3'78/01 - do Sr. Gonzaga Aguardando distribuição
Patriota - que "denomina Rodovia Luiz Gonzaga a 114. Projeto de Lei nO 4.546/01 - do Sr. Gonzaga
BR-232 - estrada integrante do Plano Nacional de Vi- Patriota - que "altera o art. 279 do Código de Trânsito
ação, aprovado pela Lei n° 5.917, de 10 de setembro Brasileiro, habilitando o agente da autoridade de trân-
de 1973". sito a proceder a retirada do disco ou unidade de re-

Relator: Deputado Damião Feliciano gistro dos veículos equipados com registrador instan-
105. Projeto de Lei n° 4.382101 - do Sr. Inácio tâneo de velocidade e tempo",

Arruda - que "dispõe sobre a competência dos muni- Aguardando distribuição
cípios com mais de 500 mil habitantes para promover 115. Projeto de Lei n° 4.550/01 - do Sr. Robério
o ordenamento, a sinalização e fiscalização dos tre- Araújo - que "torna obrigatório o uso de aparelho de
chos de rodovias federais e estaduais inseridos no radiocomunicação ou de telefonia celular e de conjun-
seu espaço territorial". to de primeiros socorros em todos os veículos de

Relator: Deputado Eliseu Resende transporte rodoviário interestadual de passageiros".
106. Projeto de Lei n° 4.390/01 - do Sr. Bispo Relator: Deputado Marcelo Teixeira

Wanderval- que "altera o art. 159 da Lei nO 9.503, de 116. Projeto de Lei n° 4.576/01 - do Senado Fe-
23 de setembro de 1997, que "institui o Código de deral (PL N°S 165/00) - que "denomina 'Sylvio Bote-
Trânsito Brasileiro". lho' trecho da rodovia BR-174".

Aguardando distribuição Relator: Deputado Almir Sá
107. Projeto de Lei n° 4.391/01 - do Sr. Bispo 117. Projeto de Lei n° 4.582101 - do Sr. Luiz Bit-

Wanderval- que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de se- tencourt - que "define critérios para instalação de
tembro de 1997, que "institui o Código de Trânsito barreiras eletrônicas e equipamentos de fiscalização
Brasileiro", para dispor sobre a informação acerca da eletrônica de velocidade".
possibilidade de recebimento do Seguro Obrigatório Aguardando distribuição
de Danos Pessoais causados por Veículos Automoto- 118. Projeto de Lei n° 4.583/01 - do Sr. José carlos
res de Via Terrestre - DPVAT". Domingos-que "modifica o §2°doart. 1° do Decreto-Lei

Aguardando distribuição nO 791, de 27 de agosto de 1969, isentando os idosos
108. Projeto de Lei n° 4.465/01 - do Srs. João com mais de 65 anos do pagamento de pedágio".

Magalhães e Francistônio Pinto - que "altera a Lei n° Aguardando distribuição
5.917, de 10 de setembro de 1973". 119. Projeto de Lei n° 4.590/01 - do Sr. Antônio

Aguardando distribuição Carlos Konder Reis - que "dá ao Aeroporto de Nave-
109. Projeto de Lei n° 4.474/01 - do ~r. Sérgio gantes, no Estado de Santa Catarina, a denominação

Reis - que "~enomina "Aerop<?~~ Internacional G~- de "Aeroporto de Navegantes- Ministro Victor Konder".
vernador Jose ~ugusto ~e AraUJO o aeroporto da CI- Aguardando distribuição
dade de Cruzeiro d~ s~1 '. _ 120. Projeto de Lei n° 4.614/01 - do Sr. Wander-

Aguarda.ndo dlstn~Ulçao ley Martins - que "acrescenta dispositivo á Lei n°
110. Projeto de Lei n° ~;503/01. - d,? Sena~o F~- 7.102, de 20 de junho de 1983, que dispõe sobre segu-

deral. (PL N°~ 140/00).-:,que denomina R~dovla LUIZ rança para estabelecimentos financeiros, estabelece
OtáVIO Correa de MeiO o trecho da rodOVia BR-401 , normas para constituição e funcionamento das empre-
no Estado de Roraima". sas particulares que exploram serviços de vigilância e

Aguardando distribuição de transportes de valores, e dá outras providências".
111. Projeto de Lei nO 4.520/01 - do Sr. Gemano Aguardando distribuição

~igotto - que "denomina trech~,da BR-285 de 'Rodo- 121. Projeto de Lei n° 4.659/01 - do Sr. Dr. Hélio
via Governador Synval Guazelh . _ que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de

Aguardando distribuição 1997, para proibir a instalação de aparelho de televi-
112. Projeto de Lei n° 4.524/01 - do Sr. Helenildo são nos painéis dianteiros dos velculos de passagei-

Ribeiro - que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro ros, de carga ou misto".
de 19~7, que 'institui o Código,de Trân~i!o. ~rasileiro', Aguardando distribuição
para dispor sobre placas de velculos oficiais. Sala da Comissão, 1° de junho de 2001 - Ruy

Aguardando distribuição Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.
113.Projeto de Lei n° 4.534/01 - do Sr. Ronaldo .

Vasconcelos - que "estabelece a responsabilidade ob- Publique-se..
jetiva da Administração Pública por dano decorrente Em 22-6-01 - AéCIO Neves, Presi-
de morte ou lesão causada por acidente rodoviário". dente.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 377, DE 2001

(Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen e Outros)

Altera o art. 228 da Constituição Fe
deral.

(Apense-se à Pec 171, de 1993)

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. O art. 228 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 228. São penalmente inimputáve
is os menores de dezesseis anos, sujeitos
às normas da legislação especial".(NR)

Justificação

Em grande parte, o aumento da criminalidade
juvenil deve-se a uma sensação de impunidade que
acomete os adolescentes e até mesmo muitos adul
tos que os induzem a crimes.

Pensam que as medidas chamadas sócio-edu
cativas contidas no Estatuto da Criança e do Adoles
cente (Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990) entre as
quais a internação, que e corresponde à privação de
liberdade - não molestarão e em breve ver-se-ão li
vres de qualquer punição.

Quem sofre as conseqüências desse errôneo
modo de pensar é a população que não encontra
mais paz quando sai às ruas.

Sabemos que as causas da violência juvenil são
bastante complexas, mas, cremos, essa sensação
que tem os menores de dezoito anos que estão prote-

Rubens Bueno, nos se- brás, a ECT e demais instituições financeiras de cré
dito sob o controle da União.

A solicitação da desapensação do projeto que
proíbe a privatização das geradoras de energia elétri
ca dos demais, está centrada na discussão sobre a
água e não sobre o Programa de Desestatização. A
questão das águas é urna questão estratégica e
emergencial, que deve ser tratada com destaque e ur
gência, haja vista, a situação pela qual passa o siste-
ma elétrico brasileiro.

Sala das sessões, 12 de junho de 2001. - Depu
tado Rubens Bueno, PPs/PR.

Indefiro a desapensação, tendo em
vista que a apensação obedeceu ao dispos
to no art. 139, inciso I, do RICD. Oficie-se
ao Requerente e, após, publique-se.

Em 22-6-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado
Quintes termos:

OF/L1D/N° 155/2001

Brasília-DF, 13 de junho de 2001

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência, nos termos do art.

139, inciso I, do RICD, a revisão do despacho dado ao
PL N° 4.356 de 2001, de minha autoria.

O PL W 4.356 de 2001 que visa excluir o setor
elétrico do processo de privatização foi apensado ao
PL N° 2.543/01, que propõe a exclusão do programa
nacional de desestatização das instituições financei
ras relacionadas a seguir: Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal, o BANESPA, o Banco do Nor
deste do Brasil (BNB), o Banco da Amazônia (BASA).
a Petrobrás, a ECT e demais instituições financeiras
de crédito sob o controle da União.

A solicitação da desapensação do PL N°
4.356/01, que proíbe a privatização das geradoras de
energia elétrica dos demais, está centrada na discus
são sobre a água e não sobre o Programa de Deses
tatização, a questão das águas é uma questão estra
tégica e emergencial, que deve ser tratada com des
taque e urgência, haja vista, a situação pela qual pas
sa o sistema elétrico brasileiro.

Atenciosamente, - Deputado Rubens Bueno,
PPS/PR.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Rubens Bueno)

Solicita a revisão do despacho de
distribuição do PL 4356 de 200], do Sr
Rubens Bueno.

Senhor Presidente, .
Requeiro, nos termos do art. 139, inciso I, do

RICD , a revisão do despacho, do Presidente da Câ
mara dos Deputados, dado ao PL 4.356 de 2001, do
Sr. Rubens Bueno.

Justificação

O PL 4.356 de 2001 que visa excluir o setor elé
trico do processo de privatização foi apensado a ou
tros dois que propõem a exclusão do programa nacio
nal de desestatização, das instituições financeiras re
lacionadas a seguir: Banco do Brasil, Caixa Econômi
ca Federal, o BANESPA, o Banco do Nordeste do
Brasil (BNB), o Banco da Amazônia (BASA), a Petro-
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gidos pelo Estatuto e que, portanto, não serão puni- de que contribuímos para devolver à sociedade a se-
dos se cometerem algum tipo de crime, mesmo os gurança que vem perdendo a cada dia.
mais graves, muito contribui para o grande aumento Contamos com o apoio de nossos ilustres Pares
da criminal idade entre os adolescentes. para a sua aprovação.

Assim, estamos propondo o rebaixamento da Sala das Sessões, 20 de junho de 2001. -
imputabilidade penal para dezesseis anos, na certeza Deputado Jorge Tadeu Mudalen.

Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: JORGE TADEU MUDALEN E OUTROS

Data de Apresentação: 20/06/01

Ementa: Altera o art. 228 da Constituição Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

000
000'

'198

002,

018
048

'Confirmadas___. , _
Não Conferem-----
Fora do Exercfclo
iRepetidas

~lIegrveis-------
:Retiradas

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas
1 AFFONSO CAMARGO PFL PR

2 ALBÉRICO FILHO PMDB MA

3 ALBERTO FRAGA PMDB DF

4 ALCESTE ALMEIDA PMDB RR

5 ALEX CANZIANI PSDB PR

6 ALMIR sÁ PPB RR

7 ANíBAL GOMES PMDB CE

8 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE

9 ANTONIO FEIJÃO PSDB AP

10 ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO PPB MA

11 ANTÔNIO JORGE PTB TO

12 ARISTON ANDRADE, PFL BA

13 ARMANDO ABiLlO PSDB PB

14 ARNON BEZERRA PSDB CE

15 ÁTILA LINS PFL AM

16 AUGUSTO FARIAS PPB AL

17' AUGUSTO NARDES PPB RS

18 B.SÁ PSDB PI

19 BADU PICANÇO PSDB AP

20 BARBOSA NETO PMDB GO

21 BENITO GAMA PMDB BA

22 BISPO WANDERVAL PL SP

23 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG

24 CANDINHO MATTOS PSDB RJ

25 CARLOS ALBERTO ROSADO PFL RN

26 CARLOS BATATA PSDB PE

27 CELSO RUSSOMANNO PPB SP
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28 CLEUBER CARN EIRO PFL MG
29 CLOVIS VOLPI PSDB SP
30 CORNÉLlO RIBEIRO PL RJ
31 DAMIÃO FEUCIANO PMOB PB
32 DANILO DE CASTRO PSDB MG
33 DEUSDETH PANTOJA PFL PA

34 DILCEU SPERAFICO PPB PR
35 DINO FERNANDES PSDB RJ

36 DOMICIANO CABRAL PSOB PB
37 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
38 DUILlO PISANESCHI PTB SP
39 EBERSILVA PL RJ
40 EDINHOBEZ PMDB SC

41 EDISON ANDRINO PMDB SC
42 EDMAR MOREIRA PPB MG
43 EDUARDO CAMPOS PSB PE

44 ELIAS MURAD PSDB MG
45 ELlSEU RESENDE PFL MG

46 ENIO BACCI PDT RS

47 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB

48 ESTHER GROSSI PT RS

49 EULER MORAIS PMOB GO

50 EULER RIBEIRO PFL AM

51 EUNíCIO OLIVEIRA PMDB CE

52 EURlpEDES MIRANDA PDT RO
53 EVANDRO MILHOMEN PSB AP

54 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO
55 FATIMA PELAES PSD8 AP

56 FÉLIX MENDONÇA PTB BA

57 FERNANDO OINIZ PMDB MG
58 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
59 FEU ROSA PSOB ES
60 FRANCISCO GARCIA PFL AM
61 FRANCISCO RODRIGUES PFl RR

62 GASTÃO VIEIRA PMDB MA

63 GILBERTO KASSAS PFL SP

64 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

65 HELENILOO RIBEIRO PSDB AL

66 HÉLIO COSTA PMDB MG

67 HERCULANO ANGHINETTI PPB MG
68 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG
69 IÉDIOROSA S.PART. RJ

70 IGOR AVELINO PMDB TO

71 ILDEFONÇO CORDEIRO PFL AC
72 INALDO LEITÃO PSDB PB
73 IRIS SIMÕES PTB PR
74 IVANIO GUERRA PFL PR
75 JAIME MARTINS PFL MG
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76 JAIR BOLSONARO PPB RJ
77 JOÃO CALDAS PTB AL
78 JOÃO COLAÇO PMDB PE
79 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
80 JOÃO HERRMANN NETO PPS SP
81 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
82 JOÃO PIZZOLATII PP8 se
83 JOÃO RIBEIRO PFL TO
84 JOÃO TOTA PPB AC
85 JOAQUIM FRANCISCO PFL PE
86 JOEL DE HOLLANDA PFL PE
87 JORGE ALBERTO PMDB SE

88 JORGE KHOURY PFL BA

89 JORGE PINHEIRO PMDB DF
90 JORGE TADEU MUDAlEN PMDB SP
91 JORGE WILSON PMDB RJ
92 JOSÉ ALEKSANDRO PSL AC

93 JOSÉ BORBA PMDB PR

94. JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB PR

95 JOSÉ DE ABREU PTN SP

96 JOSÉ EGYDIO PL RJ

97 JOSÉ íNDIO PMOB SP

98 JOSÉJANENE PPB PR

99 JOSÉ UNHARES PPB CE

100 JOSÉ LOURENÇO PMDB BA

101 JOSÉ MllITÃO PSDB MG

102 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PFL PE

103 JOSÉ THOMAZ NONÓ PFL AL

104 JOVAIR ARANTES PSDB GO

105 JUQUINHA PSDB GO

106 LAMARTINE POSELLA PMDB SP

107 LAVOISIER MAIA PFl RN

108 L1NeOLN PORTELA . PSL MG

109 UNO ROSSI PSDB MT

110 LUCIANO CASTRO PFL RR

111 LUCIANO PIZZATTO PFL PR

112 LUIS BARBOSA PFL RR

113 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS

114 LUISINHO PST RJ

115 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP

116 LUIZ FERNANDO PPB AM

117 MAGNO MALTA PL ES

118 MANOEL SALVIANO PSDB CE

119 MÁRCIO MATOS PTB PR

120 MÁRCIO REINALDO MOREIRA PPB MG

121 MARCONDES GADELHA PFL PB

122 MARCOS CINTRA PFL SP

123 MARCOS LIMA PMDB MG
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124 MEDEIROS PL SP
125 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
126 MILTON MONTI PMDB SP
127 MOACIR MICHELETIO PMDB PR
128 MURILO DOMINGOS PTB MT
129 MUSSA DEMES PFL PI
130 NEIYA MOREIRA PDT MA
131 NELO ROOOLFO PMDB SP
132 NELSON MARCHEZAN PSOB RS
133 NELSON OTOCH PSDB CE
134 NELSON PROENÇA PMDB RS
135 NEUTON LIMA PFl SP
136 NILTON CAPIXABA PTB RO
137 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO
138 ODluo BALBINOTII PSDB PR
139 OLAVO CALHEIROS PMD8 AL
140 OLIVEIRA FILHO PL PR
141 OSMÂNIO PEREIRA PSDB MG
142 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
143 OSVALDO REIS. PMDB TO
144 PADRE ROQUE PT PR
145 PAUDERNEY AVELlNO PFl AM
146 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
147 PAULO LIMA PMDB SP
148 PAULO OCTAvlO PFL DF
149 PAULO PAIM PT RS
150 PEDRO CANEDO PSOB GO
151 PEDRO CHAVES PMDB GO
152 PEDRO NOVAIS PMDB MA
153 PHILEMON RODRIGUES PL MG
154 PINHEIRO LANDIM PMDB CE
155 RAFAEL GUERRA PSOB MG
156 RAIMUNDO SANTOS PFL PA
157 RENATO VIANNA PMD8 SC
158 RICARDO BARROS PPB PR
159 RICARDO IZAR PMDB SP
160 RICARDO RIQUE PSDB PB
161 ROBERTO ARGENTA PHS RS
162 ROBERTO BALESTRA PPB GO
163 ROBERTO PESSOA PFL CE
164 ROBERTO ROCHA PSDB MA
165 RODRIGO MAIA S.PART. RJ
166 ROLANO LAVIGNE PMDB BA
167 ROMEL ANIZIO PPB MG
168 ROMEU QUEIROZ PSDB MG
169 RONALDO CAIADO PFL GO
170 RONALDO VASCONCELLOS PL MG

171 RUBENS FURLAN PPS SP
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172 SALATIEL CARVALHO PMDB PE
173 SALOMÃO CRUZ PPB RR
174 SALOMÃO GURGEL PDT RN
175 SANTOS FILHO PFL PR
176 SAULO COELHO PSD8 MG
171 SAULO PEDROSA PSOB BA
178 SERAFIM VENZON PDT SC
179 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP
180 SÉRGIO BARROS PSD8 AC
181 SÉRGIO CARVALHO PSDB RO
182 SÉRGIO REIS PTS SE
183 SILAS CÂMARA PTB AM
184 THEMíSTOCLES SAMPAIO PMOB PI
185 VADÃOGOMES PPB SP
186 VALDECI PAIVA PSL RJ
187 VALDEMAR COSTA NETO PL SP
188 VICENTE ARRUDA PSOS CE

189 VICENTE CAROPRESO PSOB SC

190 VILMAR ROCHA PFL GO

191 WAGNER SAlUSTIANO PPB SP

192 WElINTON FAGUNDES PSDB MT

193 WERNER WANDERER PFL PR

194 WILSON SANTOS PMDB MT

195 XICO GRAZIANO PSDB SP

196 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO

197 ZENALDO COUTINHO PSDS PA

198 ZEZÉ PERRELLA PFL MG

Assinaturas que Não Conferem
1 CABO JÚLIO PL MG

2 LUIZ PIAUHYLlNO PSOB PE

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 ADEMIR LUCAS PSDB MG

2 ALBERTO MOURÃO PMDB SP
·3 ANTONIO GERALDO PFl PE

4 AROLDO CEDRAZ PFL BA

5 AYRTON XERtZ PPS RJ

6 CAIO RIELA PTB RS

7 CORONEL GARCIA PSDS RJ

8 DARCI COELHO PFL TO

9 JORGE COSTA PMDS PA

10 LUIZ SALOMÃO PDT RJ

11 MALULY NETTO PFL SP

12 MAURO BENEVIDES PMDB CE

13 NILSON PINTO PSOS PA

14 PEDRO WILSON PT GO

15 RICARDO NORONHA PMDB DF

16 UBIRATAN AGUIAR PSOS CE

17 WALDIR SCHMIDT PMDB RS

18 ZAIRE REZENDE PMDB MG
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Assinaturas Repetidas
1 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE
2 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE
3 ARMANDO ABluo PSDB PB
4 ARNON BEZERRA PSOB CE
5 CAIO RIELA PTB RS
6 CAND/NHO MATTOS PSDB RJ
7 CANDINHO MATTOS PSDB RJ
8 CARLOS BATATA PSDB PE
9 CELSO RUSSOMANNO PPB SP
10 CLOVIS VOLPI PSDB SP
11 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB
12 EXPEDITO JÚNiOR PFL RO
13 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
14 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
15 GILBERTO KASSAB PFL SP
16 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
17 IGOR AVELlNO PMDB TO
18 IVANIO GUERRA PFL PR
19 JAIR BOLSONARO PPB RJ
20 JOÃO CALDAS PTB AL
21 JOÃO CALDAS PTS AL

22 JOÃO PIZZOLATIl PPB SC
23 JORGE KHOURY PFL BA
24 JOSE ALEKSANDRO PSL AC
25 JOSÉ LOURENÇO PMDB BA
26 JOSÉ LOURENÇO PMDB BA
27 JOSÉ MILlTÃO PSDB MG
28 JOVAIR ARANTES PSDB GO
29 JUQUINHA PSDB GO
30 L1NCOLN PORTELA PSL MG
31 LUCIANO CASTRO PFL RR
32 LUCIANO CASTRO PFL RR
33 MAURO BENEVIDES PMDB CE
34 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO
35 OLIVEIRA FILHO PL PR
36 OSVALDO REIS PMDB TO
37 PEDRO NOVAIS PMDB MA
38 PHILEMON RODRIGUES PL MG
39 RAIMUNDO SANTOS PFL PA
40 RAIMUNDO SANTOS PFL PA
41 SAULO PEDROSA PSDB BA
42 SERAFIM VENZON PDT SC
43 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP
44 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP
45 SÉRGIO CARVALHO PSDB RO
46 VALDECI PAIVA PSL RJ
47 .VALDECI PAIVA PSL RJ
48 ZENALDO COUTINHO PSDB PA
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OHcio n° 10712001

Brasília, 21 de junho 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 Jorge Tadeu
Mudalen e Outros, que "Altera o art. 228 da Constitu
ição Federal", contém número suficiente de signatá
rios, constando a referida proposição de:

198 assinaturas confirmadas;

2 assinaturas não confirmadas;
18 deputados licenciados;

48 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza
Chefe.

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

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

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

" - do Presidente da República;
III - 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 sftio.

§ 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 emenda

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje
to de nova proposta na mesma sessão legislativa.

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO VII
Da Família, da Criança, do

Adolescente e do Idoso

Art. 228. São penalmente inimputáveis os me
nores de dezoito anos, sujeitos às normas da legisla
ção especial.

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e
educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o
dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carên
cia ou enfermidade.

LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dispõe Sobre O Estatuto da Criança
e do Adolescente, e dá Outras Providên
cias.

LIVRO I
Parte Geral

TíTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre a proteção integral
à criança e ao adolescente.

Art. 2° Considera-se criança, para os efeitos
desta lei, a pessoa até 12 (doze) anos de idade in
completos, e adolescente aquela entre 12 (doze) e 18
(dezoito) anos de idade.



TíTULO VII

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

1988

Da Ordem Econômica e Financeira

CAPíTULO IV
Do Sistema Financeiro Nacional

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estrutu
rado de forma a promover o desenvolvimento equiti-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N<' 214, DE 2001

(Do Sr. Waldormiro Fioravante)

Dispõe sobre a regulamentação do
§ 3° do art. 192 da Constituição Federal, e
dá outras providências.

(Apense-se ao PlP 200, de 1989)

Junho de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 23 30879

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, inflação anual extremamente reduzida, os lucros das
aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas instituições financeiras continuaram em franca evo-
entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos de idade. lução, ano após ano, em razão dos exorbitantes
............... spreads que têm praticado de forma inexplicável ao
.................................................................................... longo desses anos.

O próprio Governo Federal reconhece as gritan
tes distorções praticadas pelos bancos e financeiras.
O Comitê de PoUtica Monetária (COPOM) que tem a
competência de controlar e divulgar as taxas de juros
praticadas nos tftulos públicos federais, recentemente
fixou a taxa básica de juros (SELlC) que remuneram
os títulos públicos federais em 15,25% ao ano. É im
portante ressaltar que as decisões do COPOM são de
responsabilidade da equipe econômica do Governo, e
deveriam nortear as taxas de juros praticadas junto
ao consumidor pelas instituições financeiras do país.

É evidente que as instituições financeiras não
seguem a orientação da política econômica do Go
verno Federal, na medida em que continuam prati
cando taxas de juros exorbitantes, sem qualquer ex
plicação razoável diante do atual quadro sócio-eco
nômico do Brasil.

Por outro lado, sabemos que a aprovação deste
projeto de lei complementar não será tarefa fácil ante
o poderoso lobby contrário das instituições financei
ras; mas, por outro lado, queremos acreditar que esta
Casa será mais sensível aos interesses muito maio
res do povo que nos elegeu seus representantes,
aprovando esta proposição, de altíssima relevância
para a parcela expressiva da sociedade brasileira que
vem sendo continuamente explorada pela cobrança
de juros escorchantes.

Sala de Sessões, 20 de Junho de 2001 . - Depu
tado Waldomiro Barancelli Fioravante.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As taxas de juros reais, incluídas quais

quer outras remunerações decorrentes de contratos
de empréstimo, mútuo ou financiamento, de natureza
bancária, financeira, comercial, de crédito e securitá
ria, não poderão ser superiores a 1% (um por cento)
ao mês ou, de forma cumulativa, a 12% (doze por
cento) ao ano.

Art. 2° Aplicam-se ao contrato de mútuo ou fi
nanciamento firmado no âmbito do Sistema Financei
ro Nacional, as disposições constantes da Lei nO
8.078, de 11 de Setembro de 1990.

Art. 3° - As instituições financeiras que pratica
rem taxas de juros em desacordo com os parâmetros
fixados nesta lei sujeitar-se-ão às penas de:

1- multa equivalente a 120% (cento e vinte por
cento) do valor indevidamente cobrado a maior do
seu cliente; .

11 - suspensão temporária da autorização de
funcionamento da agência infratora, no caso de rein
cidência;

111 - cancelamento da autorização de funciona
mento da instituição financeira infratora.

Art. 4° Esta lei complementar entra em vigor a
partir de 60 dias de sua publicação.

Justificação

O Brasil possui a maior taxa real de juros do mun
do, pois o cidadão brasileiro paga, em média, uma taxa
anual de 138,88% nas principais operações de crédito,
sendo que em algumas essa taxa anual chega a quase
300%. Em contrapartida, países como a Inglaterra e
Estados Unidos da América as taxas de juros anuais
se situam entre 5,5% e 12%, cujos patamares são
mais condizentes com a realidade de uma economia
estabilizada com a qual esses países convivem.

Desde a adoção do Plano Real no Brasil, em ju
lho de 1994, quando passamos a conviver com uma



LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

TfTUlO I
Dos Direitos do Consumidor

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

Dispõe sobre a proteção do consu
midor, e dá outras providências.

PROJETO DE LEI N° 4.878, DE 2001
(Do Sr. Átila Lins)

Altera a redação do art. 41 da Lei n°
8.443, de 16 de julho de 1992.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constituição
e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24,11)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 41 da Lei n°8.443, de 16 de julho de

1992, fica acrescido do seguinte inciso V e § 3°:

"V - realizar controle prévio dos contra
tos, convênios, acordos, ajustes ou outros
instrumentos congêneres, que ultrapassem o
valor de R$50.000.000,OO (cinqüenta milhões
de reais), durante as etapas que precedem
sua celebração pela União, suas autarquias
e fundações, fiscalizando, diretamente ou
com o apoio do controle interno, os atos e

CAPfTUlO I
Disposições Gerais

Art. 1° O presente Código estabelece normas de
proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e
interesse social, nos termos dos artigos 5°, inciso
XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48
de suas Disposições Transitórias.

Art. 2° Consumidor é toda pessoa flsica ou jurí
dica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a
coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis,
que haja intervindo nas relações de consumo.

o Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei:
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brado do País e a servir aos interesses da coletivida- poderão ser superiores a doze porcento ao ano; a co-
de, será regulado em lei complementar, que disporá, brança acima deste limite será conceituada como cri-
inclusive, sobre: me de usura, punido, em todas as suas modalidades,

1-a autorização para o funcionamento das insti- nos termos que a lei determinar.
tuições financeiras, assegurado às instituições ban- .
cárias oficiais e privadas acesso a todos os instru- ..
mentos do mercado financeiro bancário, sendo veda
da a essas instituições a participação em atividades
não previstas na autorização de que trata este inciso;

11 - autorização e funcionamento dos estabele
cimentos de seguro, resseguro, previdência e capitali
zação, bem como do órgão oficial fiscalizador;

* Inciso /I com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 13, de 21-8-1996.

111 - as condições para a participação do capital
estrangeiro nas instituições a que se referem os inci
sos anteriores, tendo em vista, especialmente:

a) os interesses nacionais;

b) os acordos internacionais;
IV - a organização, o funcionamento e as atribu

ições do Banco Central e demais instituições financei
ras públicas e privadas;

V - os requisitos para a designação de mem
bros da diretoria do Banco Central e demais institui
ções financeiras, bem como seus impedimentos após
o exercício do cargo;

VI- a criação de fundo ou seguro, com o objeti
vo de proteger a economia popular, garantindo crédi
tos, aplicações e depósitos até determinado valor, ve
dada a participação de recursos da União;

VII - os critérios restritivos da transferência de
poupança de regiões com renda inferior à média naci
onal para outras de maior desenvolvimento;

VIII- o funcionamento das cooperativas de cré
dito e os requisitos para que possam ter condições de
operacionalidade e estruturação próprias das institui
ções financeiras.

§ 1° A autorização a que se referem os incisos I e
11 será inegociável e intransferível, permitida a transmis
são do controle da pessoa jurídica titular, e concedida
sem ônus, na forma da lei do sistema financeiro nacio
nal, a pessoa jurídica cujos diretores tenham capacida
de técnica e reputação ilibada, e que comprove capaci
dade econômica compatível com o empreendimento.

§ 2° Os recursos financeiros relativos a progra
mas e projetos de caráter regional, de responsabilida
de da União, serão depositados em suas instituições
regionais de crédito e por elas aplicados.

§ 3° As taxas de juros reais, nelas incluídas co
missões e quaisquer outras remunerações direta ou
indiretamente referidas à concessão de crédito, não



CAPíTULO I
Julgamento de Contas

TíTULO"
Julgamento e Fiscalização

CAPíTULO"
Fiscalização a Cargo do Tribunal

Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tri
bunal de Contas da União, e dá outras
providências.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

lEI N° 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

SEÇÃO I
Tomada e Prestação de Contas

Art. 6° Estão sujeitas à tomada de contas e, res
salvado o disposto no inciso XXXV do art. 5° da Consti
tuição Federal, só por decisão do Tribunal de Contas da
União podem ser liberadas dessa responsabilidade as
pessoas indicadas nos incisos f a VI do art. 5° desta leL

Art. 7° As contas dos administradores e respon
sáveis a que se refere o artigo anterior serão anual
mente submetidas a julgamento do Tribunal, sob for
ma de tomada ou prestação de contas, organizadas
de acordo com normas estabelecidas em instrução
normativa.

Parágrafo único. Nas tomadas ou prestações de
contas a que alude este artigo devem ser incluídos to
dos os recursos, orçamentários e extraorçamentári
os, geridos ou não pela unidade ou entidade.

SEÇÃO IV
Fiscalização de Atos e Contratos

Art. 41. Para assegurar a eficácia do controle e
para instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetu
ará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou
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procedimentos técnicos e operacionais ado- vidade fiscalizadora, tornando-o mais eficiente e con-
tados pelo órgão ou entidade responsável sentâneo com a elevada missão constitucional que
pela gestão dos recursos, previamente ao lhe é atribuída.
seu comprometimento e aplicação. Eis as razões que nos levam a contar com o

.............................................................. apoio dos ilustres Pares para a aprovação da presen-
§ 3° A realização do controle prévio a te proposição.

que se refere o inciso V deste artigo não Sala das Sessões, 20 de junho de 2001. - Depu-
exime os administradores e demais respon- tado Átila Lins.
sáveis de prestar contas da gestão dos re
cursos referidos nesse dispositivo, nos ter
mos dos arts. 6° e 7° desta leL" (NR)

Art. 2° Esta lei entra em vigor após decorridos
noventa dias de sua publicação oficial.

Justificação

É fato notório que o controle exercido pelo Tribu
nal de Contas da União e pelo Sistema de Controle
Interno dos Poderes da União apresenta-se incapaz
de coibir as inúmeras irregularidades e ilegalidades
cometidas na aplicação de recursos públicos.

Recentemente, tivemos os rumorosos casos da
obra do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo e
dos contratos de financiamento com recursos do Fi
nor e do Finam, entre tantos outros, que somente fo
ram trazidos ao conhecimento da sociedade brasilei
ra quando os recursos já haviam sido malversados,
desviados e as chances de sua recuperação se havi
am tornado, a bem da verdade, diminutas.

Mostra-se,.assim, essencial que se reimplante,
ao menos no âmbito federal e para aplicações de re
cursos de maior porte, o sistema de controle prévio de
gestão de recursos, que vigorou entre nós sob a égide
da Constituição de 1967, com excelentes resultados.

Neste sentido propomos, pelo presente projeto
de lei, que se acrescente entre as competências do
Tribunal de Contas da União, detalhadas no art. 41 de
sua lei Orgânica (lei n° 8.443, de 16 de julho de
1992), a realização de controle prévio dos contratos,
convênios e instrumentos congêneres, cujo valor ul
trapasse cinqüenta milhões de reais, fazendo com
que se realize fiscalização dos atos e procedimentos
da Administração que precedem a celebração desses
instrumentos.

Importante observar que a nova incumbência do
Tribunal de Contas da União, a ser cumprida com o
apoio do órgãos de controle interno, em nada alterará
a sistemática de prestações e tomadas de contas vi
gente, como fica explicitado no § 3° do art. 41 da lei n°
8.443/92, cujo acréscimo é também proposto.

Fica, assim, claro que a modificação ora propos
ta na lei Orgânica do Tribunal de Contas da União en
sejará significativa otimização no exercício de sua ati-



Torna obrigatório a proteção contra
contaminação das embalagens de produ
tos comercializados como prontos para o
consumo.

(Às Comissões de Economia, IndÚstria
e Comércio; de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias; e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

Justificação

Normalmente as embalagens dos produtos co
mercializados como prontos para consumo não pos
suem qualquer proteção contra a contaminação por
resíduos animais ou outras formas advindas na fase
do seu transporte, armazenagem e exposição para
venda. Raros são os produtos que possuem embala
gem que atendem a este tipo de preocupação.

A demonstrar que este é um problema de saúde
pública, a exigir uma legislação especial, bastaria lem
brar as notícias sobre a contaminação de embalagens
por resíduos de ratos. Além de casos drásticos, basta
ria verificarmos o cotidiano em padarias, supermerca
dos, restaurantes, por exemplo, como relação aos refri
gerantes, sucos, e outros produtos desta natureza.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os produtos industrializados e distribuí

dos como prontos para o consumo, somente poderão
ser comercializados em embalagem com lacre de
proteção contra contaminação por resíduos animais
ou qualquer outra forma de contaminação no trans
porte, armazenagem e exposição para venda.

Art. 2° As empresas fabricantes são obrigadas a
recolherem os produtos cujas embalagens não conte
nham o lacre de proteção, sob pena de responsabili
dade solidária com o responsável pela comercializa
ção por danos ao consumidor decorrentes de conta
minação das embalagens.

Art. 3° Os produtos colocados à venda e que
não se encontrem embalados na forma prevista nesta
lei, e não recolhidos na forma do artigo 2°, serão apre
endidos pela Fiscalização Sanitária, ficando os res
ponsáveis sujeitos à multa no caso de reincidência.

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará o dis
posto nesta lei no prazo de 60 (sessenta) dias a con
tar da data de sua publicação.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.
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despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos à sua PROJETO DE LEI N° 4.879, DE 2001
jurisdição, competindo-lhe, para tanto, em especial: (Do Sr. João Coser)

1- acompanhar, pela publicação no Diário Ofi
ciai da União, ou por outro meio estabelecido no Re
gimento Interno:

a) a lei relativa ao plano plurianual, a lei de dire
trizes orçamentárias, a lei orçamentária anual e a
abertura de créditos adicionais;

b) os editais de licitação, os contratos, inclusive
administrativos, e os convênios, acordos, ajustes ou
outros instrumentos congêneres, bem como os atos
referidos no art. 38 desta lei.

11- realizar, por iniciativa própria, na forma esta
belecida no Regimento Interno, inspeções e auditori
as de mesma natureza que as previstas no inciso I do
art. 38 desta lei;

111 - fiscalizar, na forma estabelecida no Regi
mento Interno, as contas nacionais das empresas su
pranacionais de cujo capital social a União participe,
de forma direta ou indireta, nos termos do tratado
constitutivo;

IV - fiscalizar, na forma estabelecida no Regi
mento Interno, a aplicação de quaisquer recursos re
passados pela União mediante convênio, acordo,
ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado,
ao Distrito Federal ou a Municfpio.

§ 1° As inspeções e auditorias de que trata
esta Seção serão regulamentadas no Regimento
Interno e realizadas por servidores da Secretaria
do Tribunal.

§ 2° O Tribunal comunicará ás autoridades
competentes dos poderes da União o resultado das
inspeções e auditorias que realizar, para as medidas
saneadoras das impropriedades e faltas identifica
das.

Art. 42. Nenhum processo, documento ou infor
mação poderá ser sonegado ao Tribunal em suas ins
peções ou auditorias, sob qualquer pretexto.

§ 1° No caso de sonegação, o Tribunal assinará
prazo para apresentação dos documentos, informa
ções e esclarecimentos julgados necessários, comu
nicando o fato ao Ministro de Estado supervisor da
área ou à autoridade de nível hierárquico equivalente,
para as medidas cabíveis.

§ 2° Vencido o prazo e não cumprida a exigên
cia, o Tribunal implicará as sanções previstas no inci
so IV do art. 58 desta lei.



Institui a obrigatoriedade das empre
sas construtoras e incorporadoras ofere
cerem garantia de término das obras.

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e Redação (art. 54) 
art. 24, 11)

PROJETO DE LEI N° 4.881, DE 2001
(Do Sr. João Coser)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As empresas de construção civil e as in

corporadoras imobiliárias ficam obrigadas a constituir
Fundo de Reserva vinculado ao empreendimento re
sidencial ou comercial, destinado a garantir o término
da obra e a entrega das chaves aos promitentes com
pradores.

Art. 2° O Fundo de Reserva será composto de
contas vinculadas a cada unidade quando se tratar de
empreendimento condominial de unidades autôno
mas, e limitado ao valor de custo total do empreendi
mento.

Parágrafo Único. Os saldos das contas vincula
das serão corrigidos mensalmente pelo índice de pre
ço da construção civil.

Art. 3° A rescisão ou resolução do Contrato de
Promessa de Compra e Venda por qualquer das par
tes contratantes, qualquer que seja o motivo, não im
plica no encerramento da conta vinculada.

Art. 4° Na hipótese de falência da empresa cons
trutora ou incorporadora, de forma que seja impossível
o prosseguimento da obra e a entrega das chaves, o
saldo da conta vinculada reverte ao Promitente Com
prador, a título de indenização, sem prejuízo da habili
tação do seu crédito no processo falimentar.

Art. 5° Na hipótese de sucessão da empresa,
por qualquer das formas previstas em lei ou contrato,
os saldos dos Fundos relativos a cada empreendi
mento, obrigatoriamente deverá ser utilizado pelo su
cessor na conclusão e entrega das chaves aos Promi
tentes Compradores.

Art. 6° Para a composição do Fundo de Reserva
a que se refere esta lei, a empresa construtora e a in
corporadora poderão contratar seguro que garanta a
conclusão do empreendimento..

Considera Patrimônio Nacional a
"Pedra do Penedo", situada no Município
de Vila Velha, Estado do Espírito Santo.

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)

PROJETO DE LEI N" 4.880, DE 2001
(Do Sr. João Coser)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éconsiderada Patrimônio Nacional a "Pe

dra do Penedo" localizada no Município de Vila Velha,
Estado do Espírito Santo.

Art. 2° Fica o Poder Executivo Federal autoriza
do a firmar convênios com os governos Estadual, Mu
nicipal e instituições da sociedade civil (ONG) para a
preservação e conservação da "Pedra do Penedo" e
ecossistemas adjacentes.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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As instruções obrigatórias sobre o produto e sua Além destes aspectos, constitui-se em um sím-
forma de consumo, já exigidas na legislação própria, bolo e referência turística no Estado do Espírito Santo
tem se mostrado insuficientes para preservar a saúde a nível nacional e internacional.
do consumidor final. Neste sentido é que apresenta- Sala das Sessões, 20 de junho de 2001 . - Depu-
mos aos nobres Pares a proposta contida neste proje- tado Federal João Coser, PT/ES.
to que, acreditamos, merecerá o devido aperfeiçoa
mento no processo de sua tramitação e aprovação.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2001 . - Depu
tado Federal João Coser, PT/ES.

Justificação

O Parque Ecológico Morro do Penedo, com área
de 19 hectares foi instituído pelo Decreto Municipal n°
58/94, editado pelo Poder Executivo do Município de
Vila Velha - ES, com o objetivo de preservar a biodi
versidade, desenvolver a educação ambiental, pro
mover o lazer e o turismo, incentivar a pesquisa cientí
fica, e preservar as referências históricas e geográfi
cas deste Monumento natural localizado no Estado
do Espírito Santo.

Além das características naturais a serem pre
servadas, a Pedra do Penedo constitui-se em uma re
ferência histórica na formação do território capixaba e
brasileiro. E um monumento natural que deve ser pre
servado em todos os seus aspectos, garantindo uma
significativa área de interesse ambiental não só para·
os municípios de Vila Velha, Vitória e região metropo
litana, como também para a preservação da memória
histórica nacional.
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Art. 7° A constituição do Fundo de Reserva é de
responsabilidade solidária da Empresa construtora e
da Incorporadora, não implicando em ônus para os
Promitentes Compradores.

Art. ao A prova de constituição do Fundo de Re
serva é condição obrigatória para o registro do em
preendimento no Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 9° A parcela do Fundo de Reserva constituí
do com patrimônio das empresas reverte ao patrimô
nio da empresa instituidora após a regular entrega
das chaves ao Promitente Comprador.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 11 .Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Um empreendimento imobiliário constitui-se,
normalmente, em um empreendimento complexo,
seja do ponto de vista econômico-financeiro, seja do
ponto de vista das incertezas que envolvem o negó
cio. E os tribunais estão lotados de litígios pelo atraso
na conclusão da obra e, não raro, pelo fato da empre
sa não concluir o empreendimento.

O Código de Defesa do Consumidor trouxe
avanços significativos nesta área, impondo aos pro
mitentes vendedores a devolução das parcelas pa
gas. A jurisprudência dos tribunais pátrios se consoli
da no sentido de que, no caso de rescisão contratual,
cabe exclusivamente o abatimento das despesas rea
lizadas pelo promitente vendedor, tendo como abusi
va cláusula contratual que imponha a perda total das
parcelas pagas. No entanto, esta norma tem como su
porte fático que o empreendimento tenha um desen
volvimento regular.

Ainda assim, o tão almejado sonho da casa pró
pria tem se tomado verdadeiro contrato de risco, sen
do o caso ENCOL o mais notório nos últimos tempos.
Regra geral poucas são as empresas que oferecem
garantia de que o empreendimento chegará ao térmi
no no prazo contratado. Se este não se conclui todo o
ônus recai exclusivamente sobre o promitente com
prador que, na maioria dos casos, empenha as suas
parcas economias, muitas vezes com enormes sacri~

fícios para toda a família.
Esta proposta, que ora submetemos à aprecia

ção dos nobres Pares, pretende a criação de um me
canismo que ofereça garantia aos promitentes com
pradores de que o investimento que realizam ao com
prarem um imóvel na planta ou em construção este
tem um mínimo de garantia de tornar-se realidade.

O Fundo de Reserva, seja constituído direta
mente por recursos da empresa, ou na forma mista,

com seguro contratado que garanta o término da
construção, constitui-se em garantia mínima a ser
oferecida à parte mais fraca no contrato.

Entendemos, também, que os recursos vincu
lam-se ao empreendimento e não ao contrato, de for
ma a não se inviabilizar por possíveis imprevistos de
ordem financeira dos contratantes.

Outro aspecto importante é o seu caráter indeni
zatório no caso de falência da empresa construtora
ou incorporadora. Atualmente o promitente compra
dor teria, como única forma de reaver o seu investi
mento, a habilitação no processo falimentar. Neste
caso, exclui-se da massa falida os recursos do Fundo
de Reserva, revertendo-os aos promitentes compra
dores.

E este não se constitui em prejuízo para as em
presas, pois se estas adimplirem o contrato, o que se
presume com o ato de entrega das chaves, os recur
sos retornam ao seu patrimônio.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2001. - João
Coser Deputado Federal- PTIES

PROJETO DE LEI N° 4.882, DE 2001
(Do Sr. João Coser)

Institui o Dia Nacional de Prevenção
e Combate à violência no Trânsito.

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; de Educação, Cultura e Desporto; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica instituído o Dia Nacional de Preven

ção e Combate à Violência no Trânsito, a ser come
morado no dia 10 de junho.

Art. 2° Neste dia serão realizadas em todo o
Território Nacional atividades e campanhas educati
vas, com a participação de Órgãos públicos respon
sáveis pela Educação no Trânsito, dos Órgãos go
vernamentais responsáveis pela manutenção da se
gurança no trânsito, em parceria com organizações
da sociedade civil.

Art. 3° A União, através do Ministério da Justiça,
garantirá que as atividades e campanhas desenvolvi
das tenham caráter nacional.

Art. 4° Fica a União autorizada a firmar convê
nios de parceria com Estados, Municfpios e organi
zações da sociedade civil para a realização dos
eventos.

Art. 5° Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação

Embora possamos notar uma diminuição dos
acidentes de trânsito entre os anos de 1996 a 1997,
houve um crescimento relativo entre os anos de 1998
a 1999 de vítimas, fatais ou não, segundo pesquisa do
Detran - ES.

Dentre as vítimas em acidente fatal, no ano de
1999, a maioria pertence à faixa etária de 35 a 59
anos. A maioria dos vitimados não fatais encon
tram-se a faixa etária de 25 a 34 anos.

Cabe ao Poder Público, diante deste quadro,
como responsável pela segurança no trâns~o, a res
ponsabilidade em reduzir estas estatísticas. E ao Con
gresso Nacional adotar, nos limites de competência le
giferante instituir mecanismos que visem dinamizar a
educação da sociedade para o trâns~o. A preocupação
com as condições das rodovias, de atendimento às ví
timas, etc. se são uma prioridade, por si só são insufici
entes, uma vez que abrangem uma parte do problema
ou apenas os seus efeitos. A prevenção tem se mostra
do o melhor remédio para estes males. Neste sentido,
é que propomos a instituição de um Dia Nacional em
que toda a sociedade possa ser sensibilizada para o
problema e possa participar de eventos que visem di
fundir um novo comportamento no Trâns~o.

A escolha do dia 10 (dez) de junho como o Dia
Nacional de Prevenção e Combate à Violência no
Trânsito homenageia, com todo o respeito merecido,
um lutador pela causas sociais, o ex-deputado esta
dual Otaviano de Carvalho e a companheira jornalista
Beth Lima, vítimas fatais da violência no trânsito em
10 de junho do ano de 1999.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2001. - João
Coser Deputado Federal- PT/ES.

PROJETO DE LEI N° 4.883, DE 2001
(Do Sr. Luiz Alberto)

Denomina "Aeroporto Internacional
de Salvador - Dois de Julho" o aeroporto
da Cidade de Salvador, Estado da Bahia.

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; de Educação, Cultura e Desporto; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11)

O Congresso nacional decreta:
Art. 1° É denominado "Aeroporto Internacional

de Salvador - Dois de Julho" o aeroporto localizado
na Cidade de Salvador, Estado da Bahia.

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

Art. 3° Revoga-se a Lei n° 9.661, de 16 de junho
de 1998.

Justificação

O Aeroporto de Salvador é a mais importante
edificação pública em homenagem ao sangue derra
mado por nossos ancestrais pela libertação da pátria
brasileira.

O 2 de julho como atestam historicamente anti
gos e modernos, de Brás Amaral a Joel Rufino, pas
sando por 'Consuelo Ponde e Cid Teixeira, constitu
iu-se na verdadeira independência do Brasil.

A vitória de brasileiros índios, negros e brancos,
contra as tropas do General Madeira que continua
vam ocupando o Brasil, mesmo depois do 7 de setem
bro de 1822. Aliás do grito do jovem Imperador
luso-brasileiro não resultou nem independência nem
morte.

Foi o povo baiano que numa verdadeira e vitorio
sa guerra de libertação nacional, única em nossa his
tória, consolidou, de fato a independência do Brasil.

O dia 2 de julho na Bahia é um fato histórico. Foi
quando o Estado libertou-se do julgo das tropas do
general Madeira, trazendo para a Bahia a conquista
da autonomia, da liberdade e a busca pela igualdade
e cidadania dos seus habitantes. Naquele memorá
vel 2 de julho de 1823, finalmente as tropas portu
guesas foram expulsas definitivamente do nosso
País.

Essa vitória foi a expressão do desejo de liber
dade de todo um povo que esteve sob o julgo portu
guês por muitas décadas. Foi um grito de liberdade e
uma conquista marcada pela luta e pelo sangue do
povo baiano. As palavras do historiador Luiz Henrique
Dias Tavares são límpidas e elucidativas da importân
cia desse feito: "Data máxima da Bahia, o 2 de julho é
igualmente do Brasil. .. Naquele julho de 1823, conso
lidou-se a separação do Brasil de Portugal. O 2 de ju
lho ficou na reverencia patriótica dos baianos, que
desde logo estabeleceram a tradição de comemorá-lo
anualmente com a repetição da entrada do Exército
Pacificador na cidade de Salvador".

O Estado da Bahia pára em 2 de julho. Mas
não é uma parada pelo feriado, é uma grande ação
cívica, com manifestações públicas e engajamento
de toda a população. Passeatas partem de todos os
lugares e formam-se círculos de conversação sobre
a histórica data gerando-se uma verdadeira como
ção popular.

O aeroporto de Salvador vinha sendo denomi
nado de 2 de julho desde 1955, quando foi sanciona
da a Lei n02.689, que "Denomina Dois de Julho o ae
ródromo de Ipitanga no Município de salvador, Estado
da Bahia". Portanto, há mais de quarenta anos aquele
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espaço público lembra e homenageia todo o nosso
povo e, especialmente, aqueles milhares de baianos
que deram suas vidas para libertar o Estado da Bahia
e o Brasil. Uma justa e memorável homenagem repre
sentada por essa importante denominação do aero
porto.

Data a grande comoção com a morte do deputa
do Luis Eduardo Magalhães, num processo acelera
do e sem muita reflexão, mudou-se o nome do aero
porto. Apagou-se uma parte da memória da mais im
portante luta do povo baiano em todos os tempos. Ne
nhum homem ou mulher pode sobrepor esse aconte
cimento histórico que permanece vivo em nossa his- '
tória. Não se pode apagar e suprir tão importante de
signação desse consagrado patrimônio baiano e do
povo brasileiro.

Acreditamos, então, contar com todos os nos
sos pares para resgatar a denominação do Aeroporto
Internacional de Salvador, denominando-o 2 de julho,
numa homenagem a todo o povo da Bahia e do Brasil,
não havendo qualquer distinção partidária ou de clas
se e sim o registro de uma luta que libertou a Bahia do
julgo português e deu passos importantes para a
construção de um Estado justo e liberto.

Sala de Sessões, 20 de junho de 2001. - Depu
tado Federal Luiz Alberto, PT/BA.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.661, DE 16 DE JUNHO DE 1998

Denomina "Aeroporto Internacional
de Salvador - Deputado Luís Eduardo
Magalhães" ao Aeroporto da Cidade de
Salvador, Estado da Bahia.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te Lei:

Art. 1° É denominado "Aeroporto Internacional
de Salvador - Deputado Luis Eduardo Magalhães" o
aeroporto localizado na cidade de Salvador, Estado
da Bahia.

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

Art. 3° Revoga-se a Lei n° 2.689, de 20 de de
zembro de 1955.

Brasília, 16 de junho de 1998; 177° da indepen
dência e 1100 da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Renan Calheiros.

PROJETO DE LEI N° 4.884, DE 2001
(Do Sr. Juquinha)

Dispõe sobre a proibição, em todo
o território nacional, da produção, do
uso e comercialização de lã de vidro,
destinada ao fabrico de fibrocimento, ou
o seu emprego como isolantes acústi
cos e térmicos.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 4.777,
de 2001) Constituição Federal,

O Congresso Nacional, nos termos dos arts.
48,61 e 66 da Constituição Federal, decreta:

Art. 1° Esta lei dispõe sobre a proibição, em todo
o território nacional, da produção, do uso e da comer
cialização de lã de vidro destinada ao fabrico de fibro
cimento, ou o seu emprego como isolantes acústicos
e térmicos.

Art. 2° Ficam proibidos, em todo o território naci
onal, a produção, o uso e a comercialização de lã de
vidro, destinada ao fabrico de fibrocimento, ou o seu
emprego isolantes acústicos e térmicos.

Art. 3° O descumprimento do disposto no artigo
anterior sujeita à pena de prisão de um a cinco anos
os proprietários da empresa produtora e da empresa
comercializadora e perda das respectivas instala
ções.

Art. 4° Configurada a comprovação de reinci
dência, a pena de prisão será aplicada em dobro.

Art. 5° No prazo de cinco anos, contados a partir
da data da publicação desta lei, e comprovada a
não-prejudicialidade à saúde ocupacional e à saúde
pública, poderá o Poder Executivo suspender a proibi
ção, estabelecendo, no caso, as normas de fabrica
ção, manuseio e uso.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

As chamadas lãs de vidro, de rocha ou de escó
ria, de um modo geral, apresentam composição quí
mica variável, de vez que são fabricadas a partir de
sobras de vidros, sobras de escória, quando da fundi
ção de massas de vidro, de bolos siderúrgicos ou me
talúrgicos.

Por força de insistência de organizações ambi
entalistas ou profissionais da área de promoção e pu
blicidade, os produtores lançaram um selo "sem ami
anto", querendo significar que o produto sem amianto
é um produto despido de riscos. A assertiva está bem
longe da verdade e da simplicidade que quer de·
monstrar.
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Desde o inIcio da década passada, a Organiza
ção Mundial de Saúde - OMS recomenda que todas
as fibras respiráveis e que apresentem longa bioper
sistência devem ser estudadas em detalhe, para con
ferir sua toxidade e carcinogenicidade.

Recentes estudos mostraram que muitas fibras
usadas em substituição ao asbesto podem ser tão ou
até mais nocivas que o amianto serpentfnico. Tal é o
caso das fibras de vidro, lã de rocha (lã de escória) e
fibras cerâmicas.

Enquanto os produtos de origem mineral já dis
põem de normas de uso que resultam em satisfatória
proteção ao trabalhador e ao usuário do produto final,
em face do acurado conhecimento de seus efeitos so
bre o ser humano, essas fibras artificiais não têm sido
tão estudadas, havendo necessidade de estudo es
pecIfico e de longa duração de forma a considerar
também o efeito tempo, para que se possa garantir a
saúde dos que trabalham com o produto e daqueles
dele se utilizam.

É com o propósito de estender tal precaução ao
fabrico, uso e comercialização do lã de rocha que
apresentamos a presente proposição, esperando en
contrar em nossos Pares o apoio necessário para sua
imediata transformação em lei.

Sala das Sessões, 20 de junho 2001 . - Deputa
do Juquinha.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATlVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPITULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor so
bre todas as matérias de competência da União, es
pecialmente sobre:

I - sistematributário, arrecadação e distribuição
de rendas;

11 - plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual, operações de crédito, divida pública
e emissões de curso forçado;

111- fixação e modificação do efetivo das Forças
Armadas;

IV - planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;

V - limites do território nacional, espaço aéreo e
marítimo e bens do domlnio da União;

VI - incorporação, subdivisão ou desmembra
mento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as
respectivas Assembléias legislativas;

VII - transferência temporária da sede do Go
verno Federal;

VIII- concessão de anistia;

IX - organização administrativa, judiciária, do
Ministério Público e da Defensoria Pública da União e
dos Territórios e organização judiciária, do Ministério
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;

X - criação, transformação e extinção de car
gos, empregos e funções públicas;

XI- criação, estruturação e atribuições dos Mi
nistérios e órgãos da administração pública;

XII - telecomunicações e radiodifusão;
XIII - matéria financeira, cambial e monetária,

instituições financeiras e suas operações;

XIV - moeda, seus limites de emissão, e mon
tante da divida mobiliária federal.

XV - fixação do subsIdio dos Ministros do Su
premo Tribunal Federa', por lei de iniciativa conjunta
dos Presidentes da República, da Câmara dos Depu
tados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Fe
deral, observado o que dispõem os arts. 39, § 4°, 150,
11,153,111, e 153, § 2°, I.

'Inciso XV acrescido pela Emenda Constitucional n° 19, de
4-6-1998.

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
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ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;

11 - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos pú

blicos na administração direta e autárquica ou au
mento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, maté
ria tributária e orçamentária, serviços públicos e pes
soal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Terrttórios,
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilida
de e aposentadoria;

'Alfnea c com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 18, de 5-2-1998.

d) organização do Ministério Público e da De
fensoria Pública da União, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defen
soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Minis
térios e órgãos da administração pública;

f) militares das Forças Armadas, seu regime ju
rídico, provimento de cargos, promoções, estabilida
de, remuneração, reforma e transferência para a re
serva.

•Alfnea f acrescida pela Emenda Constitucional n° 18, de
5-2-1998.

§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitora
do nacional, distribuído pelo menos por cinco Esta
dos, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a
votação enviará o projeto de lei ao Presidente da Re
pública, que, aquiescendo, o sancionará.

§ 1° Se o Presidente da República considerar o
projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou con
trário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcial
mente, no prazo de quinze dias úteis, contados da
data do recebimento, e comunicará, dentro de qua
renta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal
os motivos do veto.

§ 2° O veto parcial somente abrangerá texto in
tegrai de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

§ 3° Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio
do Presidente da República importará sanção.

§ 4° O veto será apreciado em sessão conjun
ta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento,
só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria abso
luta dos Deputados e Senadores, em escrutínio se
creto.

§ 5° Se o veto não for mantido, será o projeto en
viado, para promulgação, ao Presidente da República.

§ 6° Esgotado sem deliberação o prazo estabe
lecido no § 4°, o veto será colocado na ordem do dia
da sessão imediata, sobrestadas as demais proposi
ções, até sua votação final, ressalvadas as matérias
de que trata o art.6°, parágrafo único.

§ 7° Se a lei não for promulgada dentro de qua
renta e oito horas pelo Presidente da República, nos
casos dos parágrafos 3° e 5° o Presidente do Senado
a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo,
caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.

PROJETO DE LEI N" 4.885, DE 2001
(Do Sr. Antonio Jorge)

Altera a Lei n° 9.503, de 23 de se
tembro de 1997, no que concerne às exi
gências para obtenção da Carteira Nacio
nal de Habilitação.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 4.369,
de 1998)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei modifica a Lei n° 9.503, de 23 de

setembro de 1997, alterando o caput do art 140 e o §
2° do art. 147 para suprimir a exigência do local de re
sidência ou domicilio do candidato à obtenção da ha
bilitação, como também acrescentando parágrafo ao
art. 147 para estabelecer a opção do candidato de fre
qüentar ou não as aulas de direção veicular e a obri
gação de realizá-Ias de acordo com a regulamenta
ção do Contran, nos casos de reprovação no exame
correspondente.

Art. 2° O caput do art. 140 passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 140. A habilitação para conduzir
veículo automotor e elétrico será por meio
de exames que deverão ser realizados jun
to ao órgão ou entidade executivos de trân
sito dos Estados ou do Distrito Federal, de
vendo o condutor preencher os seguintes
requisitos:" (NR)

Art. 3° O § 2° do art. 147 passa a vigorar com
a seguinte redação:



Institui o Código de Trânsito Brasi
leiro.

Art. 147. O Candidato à habilitação deverá sub
meter-se a exames realizados pelo órgão executivo
de trânsito, na seguinte ordem: .

1- de aptidão física e mental;
11 - (VETADO)
111- escrito, sobre legislação de trânsito;
IV - de noções de primeiros socorros, conforme

regulamentação do Contran;
V - de direção veicular, realizado na via pública,

em veículo de categoria para a qual estiver habilitan
do-se.

§ 1° Os resultados dos exames e a identificação
dos respectivos examinadores serão registrados no
RENACH.

* Primitivo parágrafo único tránsformado em § 1° pela Lei
n° 9.602, de 21-1-1998.

§ 2° O exame de aptidão física e mental será
preliminar e renovável a cada cinco anos, ou a cada
três anos para condutores com mais de sessenta e
cinco anos de idade, no local de residência ou domicí
lio do examinado.

CAPíTULO XIV
Da Habilitação

Art. 140. A habilitação para conduzir veículo au
tomotor e elétrico será apurada por meio de exames
que deverão ser realizados junto ao órgão ou entida
de executivos do Estado ou do Distrito Federal, do do
micílio ou residência do candidato, ou na sede esta
dual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor
preencher os seguintes requisitos:

I - ser penalmente imputável;
II - saber ler e escrever;
111- possuir Carteira de Identidade ou eqüivalente.
Parágrafo único. As informações do candidato à

habilitação serão cadastradas no RENACH.

Justificação

A proposta de desobrigar a apresentação e
comprovação de local de residência ou domicilio do
candidato para submeter-se aos exames, tendo em
vista a obtenção da habilitação, tem como pressupos
to a desburocratização do processo.

O documento expedido pelo órgão ou entidade
executivos de trânsito de qualquer unidade da federa
ção tem validade nacional e o credenciamento de to
dos os motoristas brasileiros acha-se arquivado no
Registro Nacional de Cadeiras de Habilitação 
RENACH - em meio eletrônico disponível à consulta
on-Iine, o que empresta mais dinamismo às informa
ções, favorecendo à atualização do cadastro.

Assim, a exigência expressa no caput do art.
140 e no § 2° do art. 147 acerca do local de residência
ou domicilio do candidato, não encontra justificativa
plausível para sua manutenção. Em princípio, nada
impede que um indivíduo, durante uma viagem de fé
rias fora do seu local de residência, aproveite a opor
tunidade para submeter-se aos exames requeridos
para a obtenção do documento de habilitação.

Por outro lado, também não se justifica a admi
nistração das aulas de prática de direção ao indivíduo
que, de antemão, sabe dirigir. A desobrigação de rea
lizar essa etapa, dentro do rol de exigências para a
obtenção da habilitação, desonera o candidato do pa
gamento correspondente, cujo valor elevado torna
inacessível o documento em questão para parcela
significativa dos pretendentes.

No entanto, para inibir possíveis declarações
falsas sobre o domínio do ato de dirigir, propomos a
obrigatoriedade da realização do curso de aulas práti-

"Art. 147 "
§ 5° O candidato à obtenção da habili

tação pode freqüentar ou não às aulas de
direção veicular, ficando obrigado à realiza
ção das mesmas, de acordo com a regula
mentação do Contran, se reprovado no exa
me correspondente. (AC)"

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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"Art. 147 " cas na forma regulamentada pelo Contran, ao candi-
"§ 2° O exame de aptidão física e dato reprovado no exame de direção veicular.

mental será preliminar e renovável a cada Frente à pertinência e alcance social das pro-
cinco anos, ou a cada três anos para con- postas, conto com o apoio dos nossos ilustres Pares
dutores com mais de sessenta e cinco anos para a aprovação do Projeto de lei ora apresentado.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2001 . - Depu-
de idade." (NR) tado Antonio Jorge.

Art. 4° Fica acrescido o seguinte § 5° ao art. LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
147:

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
LEGISLATIVOS - CeDI

lEI N° 9.503 DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
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"Art. 43 .

§ 4° Os bancos de dados e cadastros
relativos a consumidores, os serviços de
proteção ao crédito e congêneres são consi
derados entidades de caráter público, e de
verão notificar o consumidor, no mínimo 60
(sessenta) dias antes de seu nome ser in·
c/urdo."

Art. 2° Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias a
contar da data de sua publicação.

Justificação

O consumidor brasileiro ao ser influrdo no SPC
- Serviço de Proteção ao Crédito, entra num círculo
perverso, porquanto após pagar seus débitos e sal
dar suas dívidas, poderá enfim, após muito custo,
conseguir seu nada consta, mas terá pela frente inú
meros transtornos, terá que correr muito tempo, en
trar em fila e gastar algum dinheiro até ver seu nome
limpo.

É de notório saber que, muitos consumidores
tem às vezes seu nome indurdo no SPC por diversas
maneiras, entre as quais o seu nome ser homônimo
ou mesmo por ser fiador de um parente ou amigo, e
em caso mais grave apenas ter o seu nome incluído
por erro do próprio serviço.

Atento ao direito do consumidor e a fim de não
penalizá-lo por ser a parte mais fraca desse sistema,
propomos (até porque o consumidor só vem a saber
que está no SPC, quase sempre por motivo alheio a
sua pessoa), que o mesmo seja comunicado para to
mar as providências cabíveis, antes de ver seu nome
no rol dos inadimplentes do Serviço de Proteção ao
Crédito e congêneres.

Essa providência legal não causa prejuízo aos
credores. Ao contrário, ajuda-os. Hoje, a maioria das
contas é paga mediante negociações entre credores
e devedores, que, quase sempre, resultam em parce
lamentos que facilitam a quitação.

Com o prazo previsto no projeto, há um tempo
legal que facilita o entendimento entre as duas partes
e propicia a negociação.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2001. - Neiva
Moreira, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI N° 4.886, DE 2001
(Do Sr. Neiva Moreira)

Altera o § 4° do art. 43 da Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990.

(As Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54) 
art. 24, 11)

• § 2° acrescido pela Lei n° 9.602, de 21-1-1998. O Congresso Nacional decreta:
§ 3° O exame previsto no parágrafo anterior, Art. 1° Acrescente-se à parte final do § 4° do art.

quando referente à primeira habilitação, incluirá a 43 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 a se-
avaliação psicológica preliminar e complementar ao
referido exame. guinte expressão:

• § 3° acrescido pela Lei n° 9.602, de 21-1-1998.

§ 4° Quando houver indícios de deficiência físi
ca, mental, ou de progressividade de doença que
possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo,
o prazo previsto no § 2° poderá ser diminuído por pro
posta do perito examinador.

• § 4° acrescido pela Lei nO 9.602, de 21-1-1998.

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os
de direção veicular, poderão ser aplicados por enti
dades públicas ou privadas credenciadas pelo ór
gão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito
Federal, de acordo com as normas estabelecidas
pelo Contran.

§ 1° A formação de condutores deverá incluir,
obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de
conceitos básicos de proteção ao meio ambiente rela
cionados com trânsito.

§ 2° Ao candidato aprovado será conferida Per
missão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3° A Carteira Nacional de Habilitação será
conferida ao condutor no término de um ano, desde
que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração
de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente
em infração média.

§ 4° A não obtenção da Carteira Nacional de
Habilitação, tendo em vista a incapacidade de
atendimento do disposto no parágrafo anterior,
obriga o candidato a reiniciar todo o processo de
habilitação.

§ 5° O Conselho Nacional de Trânsito 
CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aero
naves que apresentarem o cartão de saúde expedido
pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Ae
ronáutica Civil, respectivamente, da prestação do
exame de aptidão física e mental.

• § 5° acrescido pela Lei n° 9.602, de 21-1-1998.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA PROJETO DE LEI ti' 4.887, DE 2001
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS (Do Sr. Feu Rosa)

LEGISLAT1VOS - CeDI Introduz o art. 267-A no Código Pe-

LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 nal Brasileiro - Decreto-lei nO 2.848, de 7
de dezembro de 1940.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 130,
de 1999)

TíTULO I
Dos Direitos do Consumidor

CAPíTULO V
Das Práticas Comerciais

SEÇÃO VI
Dos Bancos de Dados e Cadastros

de Consumidores

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto
no art.86, terá acesso ás informações existentes em
cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de
consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as
suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores de
vem ser objetivos, claros, verdadeiros e em lingua
gem de fácil compreensão, não podendo conter infor
mações negativas referentes a período superior a 5
(cinco) anos.

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados
pessoais e de consumo deverá ser comunicada por es
crito ao consumidor, quando não solicüada por ele.

§ 3° O consumidor, sempre que encontrar ine
xatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir
sua imediata correção, devendo o arquivista no pra
zo de 5 (cinco) dias úteis, comunicar a alteração
aos eventuais destinatários das informações incor
retas.

§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a
consumidores, os serviços de proteção ao crédito e
congêneres são considerados entidades de caráter
público.

§ 5° Consumada a prescrição relativa à cobran
ça de débitos do consumidor, não serão fornecidas,
pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito,
quaisquer informações que possam impedir ou difi
cultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedo
res.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Decreto-lei n° 2.848, de 7 de dezem

bro de 1940 - Código Penal Brasileiro - passa a vi
gorar acrescido de um art. 267-A, com a seguinte re
dação:

"Art. 267-A. Contaminar alguém com
doença notoriamente incurável de que sabe
ser portador.

Pena - Reclusão de 10 (dez) a 15
(quinzelanoso

§ 1° Se do fato resulta morte, a pena é
aplicada em dobro.

§ 2° No caso de culpa, a pena é de de
tenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, ou, se
resulta morte, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos.

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

Justificação

A afetação pelo vírus HIV constitui crescentefa
tor de mortalidade no mundo, atualmente.

Além da forma de morte dolorosa, que, todos
sabemos, marca os dias finais da vftima, existe a
agravante de certeza de morte; em que pese a exis
tência de produtos farmacêuticos que, em alguns
casos, bloqueia e estanca a evolução do terrível
mal, essa certeza torna inigualável o sofrimento da
vítima.

E mesmo nos casos em que existe o adiamento
da evolução da doença, a natureza comportamental
do vírus é mal conhecida; artigos médicos, que ver
sam a matéria, temem as formas de transmutação
que os vírus possam assumir, livrando-se, assim, da
ação destrutiva dos medicamentos próprios e tornan
do-se cada vez mais resistentes.

Tais fatos constatam que a AIDS continua pre
sente e ameaçadora, exigindo atenção e medidas
radicais para alavancar o controle e combate do ter
rível mal.

Daí a nossa iniciativa no sentido de criar pena
eficaz para a pessoa que, sabendo-se portadora do
vírus mortal adota postura que permüa que aura pes
soa seja contaminada pela doença.
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E sabido que pessoas portadoras de doenças
assemelhadas tendem a se aglutinar; isto é até com
preensível pela necessidade de apoio mútuo, mas
existem casos em que as pessoas portadoras de de
terminadas doenças, entre as quais se inclui a AIDS.
procuram, por razões psicológicas até, cooptar novos
elementos, a fim de criar um especial "vínculo e soli
dariedade", forjada pelas circunstância de possuírem
a mesma enfermidade.

Queremos esclarecer que existem ações de
pessoas doentes que não se importam em contami
nar terceiros.

Dai, no nosso entender, a necessidade de criar
um mecanismo que apene convenientemente o com
portamento.

A situação não se confunde com a hipótese do
art. 267, que exige, para caracterização do tipo, mais
de uma pessoa contaminada.

São as nossas justificações ao projeto de lei.
Sala de sessões, 20 de Junho de 2001. - Depu

tado Feu Rosa.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

DECRETO-lEI N° 2.848, DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1940

Código Penal

Parte Especial

TfTULO VIII
Dos Crimes Contra A Incolumidade Pública

CAPíTULO 111
Dos Crimes Contra A Saúde Pública

- Epidemia
Art. 267. Causar epidemia, mediante a propaga

ção de germes patogênicos:
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos.
• Pena com redação determinada pela Lei n° 8.072, de 25

de julho de 1990.

§ 1° Se do fato resulta morte, a pena é aplicada
em dobro.

§ 2° No caso de culpa, a pena é de detenção, de
1 (um) a 2 (dois) anos ou, se resulta morte, de 2 (dois)
a 4 (quatro) anos.

- infração de medida sanitária preventiva
Art. 268. infringir determinação do poder públi

co, destinada a impedir introdução ou propagação de
doença contagiosa:

Pena - detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, e
multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada de um ter
ço, se o agente é funcionário da saúde pública ou
exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista
ou enfermeiro.

PROJETO DE LEI N° 4.888, DE 2001
(Da Sr Rita Camata)

Altera a redação do art. 260, e acres
centa artigos á Lei n° 8.069, de 13 de ju
lho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente.

(Apense-se ao PI n° 1.300, de 1999)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 260 da Lei n°8.069, de 1990 - Esta

tuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 260 Os contribuintes poderão efe
tuar doações aos Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente - nacional, esta
duais ou municipais - sendo essas integral
mente deduzidas do Imposto de Renda obe
decidos os seguintes limites:

I - 1% (um por cento) do imposto de
renda devido, apurado pelas pessoas jurídi
cas tributadas com base no lucro real, pre
sumido ou arbitrado;

\I - 6% (seis por cento) do imposto de
renda devido, apurado pelas pessoas físicas
na declaração de ajuste anual.

§ 1° O valor da destinação de que trata
o inciso I deste artigo:

a) não exclui ou reduz outros benefíci
os ou deduções em vigor;

b) não poderá ser computado como
despesa operacional na apuração do lucro
real;

c) poderá ser deduzido também dos
pagamentos mensais do imposto calculado
por estimativa.

§ 2° O valor da destinação de que trata
o inciso 1\ deste artigo independe da opção
quanto à forma de apuração do ajuste anual.
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§ 3° O limite de que trata o inciso 11
deve ser observado em conjunto com as
aplicações previstas no art. 18 da Lei n°
8.313, de 23 de dezembro de 1991, e no art.
1° da Lei n° 8.685, de 20 de julho de 1993.

§ 4° Os Conselhos Municipais, Estadu
ais e Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente fixarão critérios de utilização,
por meio de planos de aplicação das doa
ções subsidiadas e demais receitas, apli
cando necessariamente percentual para in
centivo ao acolhimento, sob a forma de
guarda, de criança ou adolescente, órfão ou
abandonado, na forma do disposto no art.
227, § 3°, VI, da Constituição Federa!."

Art. 2° A Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990
Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigo
rar acrescida dos seguintes artigos:

"Art. 260-A As opções de doação dis
postas no art. 260 serão exercidas:

I - para as pessoas jurídicas que apu
ram o imposto trimestralmente, até a data do
pagamento da 1° cota ou cota única, relativa
ao trimestre civil encerrado;

11 - para as pessoas jurídicas que apu-
, ram o imposto anualmente, até o último dia
útil do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente, sem prejuízo de, no recolhi
mento do imposto por estimativa, exercerem
a opção até o último dia útil do mês subse
qüente ao da apuração;

111 - para as pessoas físicas até a data
da efetiva entrega da declaração de ajuste
anual.

§ 1° As doações efetuadas pelas pes
soas físicas entre 10 de janeiro e a data da
efetiva entrega da declaração, poderão ser
deduzidas:

a) na declaração de ajuste apresenta
da relativa ao ano-calendário anterior ou,

b) na declaração de ajuste a ser apre
sentada no ano seguinte relativa ao ano-ca
lendário em curso.

§ 2° As pessoas física e jurídicas que
entregarem suas declarações de ajuste anu
al fora do prazo não se beneficiarão da de
dução das doações de que trata esta lei.

Art. 260-8 As doações de que trata o
art. 260 desta lei podem ser efetuadas em
espécie ou em bens.

Parágrafo unlco. As doações efetua
das em espécie devem ser depositadas em
conta específica.

Art. 260-C Os órgãos responsáveis
pela administração das contas dos Fundos
dos Direitos da Criança e do Adolescente
Nacional, Estaduais e Municipais devem
emitir recibo em favor do doador, assinado
por pessoa competente e pelo presidente do
Conselho correspondente, especificando:

I - número de ordem;
11 - nome, CNPJ (Cadastro Nacional de

Pessoa Jurídica) e endereço do emitente;
11I - nome, CNPJ (Cadastro Nacional

de Pessoa Jurídica) ou CPF (Cadastro Naci
onal de Pessoa Ffsica) do doador;

IV - data da doação e valor efetiva
mente recebido; e

V - ano-calendário a que se refere a
doação.

§ 1° O comprovante de que trata o ca
put deste artigo pode ser emitido anualmen
te, desde que discrimine os valores doados
mêsa mês.

§ 2° No caso de doação em bens, o
comprovante deve conter a identificação
dos bens, mediante descrição em campo
próprio ou em relação anexa ao comprovan
te, informando também se houve alienação,
o nome, CPF (Cadastro de Pessoas Físi
cas) ou CNPJ (Cadastro Nacional de Pesso
as Jurídicas) e endereço dos avaliadores.

Art. 260-0 Na hipótese da doação em
bens o doador deverá:

I - comprovar a propriedade dos bens,
mediante documentação hábil;

11 - baixar os bens doados na declara
ção de bens e direitos, quando se tratar de
pessoa ffsica, e na escrituração, no caso de
pessoa jurídica;

111 - considerar como valor dos bens
doados:

a) para as pessoas físicas, o valor
constante da última declaração do Imposto
de Renda, desde que não exceda o valor de
mercado;

b) para as pessoas jurídicas, o valor
contábil dos bens.

§ 1° O doador pode optar pelo valor de
mercado dos bens, que sera determinado
mediante avaliação prévia através de laudo
de perito ou empresa especializada, de re-
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conhecida capacidade técnica, para aferição
do seu valor, observada a legislação de
apuração de Ganho Capital.

§ 2° O preço obtido em caso de leilão
não será considerado na determinação do
valor dos bens doados, exceto se o leilão for
determinado por autoridade judiciária.

§ 3° Na hipótese do § 1°, a autoridade
fiscal pode requerer nova avaliação dos
bens, na forma da legislação do Imposto de
Renda em vigor.

Art. 260-E Os documentos a que se re
ferem os arts. 260-C e 260-0 devem ser
mantidos pelo contribuinte por um prazo de
cinco anos para fins de comprovação da de
dução junto à Secretaria da Receita Federal.

Art. 260-F Os órgãos responsáveis
pela administração das contas dos Fundos
de Direitos da Criança e do Adolescente Na
cional, Estaduais e Municipais devem:

I - manter conta bancária especifica
destinada exclusivamente a gerir os recur
sos do Fundo;

11 - manter controle das doações rece
bidas;

111 - informar anualmente à Secretaria
da Receita Federal as doações recebidas,
mês a mês, identificando os seguintes da
dos por doador:

a} nome, CNPJ (Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas) ou CPF (Cadastro Naci
onal de Pessoas Físicas);

b} valor doado, especificando se a doa
ção foi em dspécie ou em bens.

Art 260-G Em caso de descumprimen
to das obrigações previstas no artigo anteri
or a Secretaria da Receita Federal dará co
nhecimento do fato ao Ministério Público.

Art. 260-H Os Conselhos Nacional,
Estaduais e Municipais dos Direitos da Cri
ança e do Adolescente divulgarão ampla
mente à Comunidade:

I - o calendário de suas reuniões;
11 - as ações prioritárias para aplicação

das políticas de atendimento à criança e ao
adolescente;

111 - os requisitos para a apresentação
de projetos a serem beneficiados com recur
sos dos Fundos Nacional, Estaduais ou Mu
nicipais dos Direitos da Criança e do Ado
lescente;

IV - a relação dos projetos aprovados
em cada ano-calendário e o valor dos recur
sos previstos para implementação das
ações, por projeto;

V - o total dos recursos recebidos e a
respectiva destinação, por projeto atendido;

VI - a avaliação dos resultados dos
projetos beneficiados com recursos dos
Fundos Nacional, Estaduais e Municipais
dos Direitos da Criança.

§ 1° Nas sessões plenárias dos Con
selhos Nacional, Estaduais e Municipais dos
Direitos da Criança e do Adolescente que
tratarem dos critérios de priorização de in
vestimentos dos recursos de seus respecti
vos Fundos, bem como nas de avaliação da
aplicação desses recursos, os Conselhos
poderão valer-se da consultoria e assesso
ria de entidades públicas civis, sem fins lu
crativos, ligadas às questões sociais, tribu
tárias, econômicas, jurídicas e contábeis.

Art. 260-1 O Ministério Público determi
nará, em cada Comarca, a forma de 'fiscali
zação da aplicação dos incentivos fiscais re
feridos no art. 260 desta lei.

Parágrafo único. O descumprimento
do disposto nos artigos 260-F e 260-H sujei
tará os infratores a responder por ação judi
cial proposta pelo Ministério Público, que
poderá atuar de ofício, a requerimento ou
representação de qualquer cidadão.

Art. 3° A Secretaria da Receita Federal expedi
ra, no prazo de 90 (noventa) dias, as instruções
complementares necessárias à aplicação dos dispo
sitivos desta lei.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 5° Revogam-se a redação do art. 260 da Lei n°
8.069, de 13 de julho de 1990 dada pelo art. 10 da Lei n°
8.242, de 12 de outubro dc 1991; o artigo 1° do Decreto
n° 794, de 5 de abril de 1993; o inciso I do artigo 12 da
Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995; a expressão
"o art. 260 da Lei nO 8.069, de 13de julho de 1998coma
redação do art. 10 da Lei n° 8.242, de 12 de outubro de
1991" do inciso li, art. 6° e a expressão "I" do art. 22 da
Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Justificação

O projeto que ora apresentamos objetiva aper
feiçoar o disposto no art. 260 da Lei n° 8.069, de 13 de
julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente
sobre a possibilidade de deduzir do Imposto de Ren-



tras:

a) a extensão do benefício fiscal às pessoas jurí
dicas tributadas com base no lucro presumido ou arbi
trado e às pessoas ffsicas que optarem pela apresen
tação da declaração em modelo simplificado. Tal dis
positivo objetiva garantir isonomia de tratamento en
tre contribuintes. Não se pode admitir que o imposto
devido- independente da forma de apuração da base
de cálculo - sofra distinção. Hoje, apenas pequena
parcela dos contribuintes vem exercendo sua cidada
nia ao destinar parte de seu imposto aos Fundos da
Criança e do Adolescente;

b) a extensão da data-limite para desfrutar do
benefício, tanto para as pessoas jurídicas, como para
as pessoas físicas, objetivando possibilitar ao contri
buinte decidir, após calculado o valor do imposto devi
do, o montante exato da parcela a ser destinada aos
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da as doações feitas em favor dos Fundos Nacional, Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Estaduais ou Municipais dos Direitos da Criança e do Com efeito, a legislação vigente desestimula muitos
Adolescente, geridos pelos Conselhos dos Direitos contribuintes a efetivarem sua doação. Isso se deve
da Criança e do Adolescente respectivos. ao fato de que o incentivo é um percentual do imposto

A criação dos Fundos deveu-se à necessidade devido e, em conseqüência, enquanto este não for
de viabilizar financeiramente as ações dos Conse- determinado, o contribuinte sujeitar-se-á a uma série
lhos instrumentos de controle da sociedade encarre- de incertezas quanto ao valor dedutível, constituin-
gad~s de elaborar as normas gerais da política nacio- do-se isso num empecilho ao ingresso de significativo
nal de atendimento dos direitos da criança e do ado- aporte de recursos para a implementação das políti-
lescente e fiscalizar sua execução, observadas as li- cas de atendimento a crianças e adolescentes, origi-
nhas de ação e as diretrizes estabelecidas no Estatu- nadas de projetos aprovados pelos Conselhos dos Di-
to da Criança e do Adolescente (arts. 87 e 88). reitos da Criança e do Adolescente.

A faculdade legal do contribuinte decidir como Segundo dados oficiais da Receita Federal, o
será aplicada parte do imposto de renda por ele devi- valor estimado para os Fundos pelas pessoas ffsicas
do representa um significativo avanço na construção no ano de 2001 é da ordem de R$1 , 5 milhão (um mi-
de uma cidadania responsável e solidária. Este é o Ihão e meio de reais), embora o potencial de arreca-
grande mérito do incentivo em questão. dação, considerando o universo dos possíveis doado-

No entanto, a experiência de mais de uma déca- res (pessoa~ física~ e jurídicas) e o redi~ecionamento
da de vigência do Estatuto da Criança e do Adoles- de suas.opç?es seja ~m~lamente ~upenor, de a~ordo
cente nos mostrou ser necessário aperfeiçoarmos a c?m ~stlmatlvas.do Sindicato Nacional dos Auditores
legislação possibilitando: . FiscaiS da Receita Federal.

a) universalizar a efetiva participação do conjun- .A ext~nsão do pr~zo pa~a o ~xer~ício d~ opção
to dos contribuintes do Imposto de renda nas ações pelo I~centlv~ em ~?ns~deraça.o nao é In~vaçao nos-
sociais em favor de um segmento fundamental da po- sa, pOIS tal s~ste~atlca Já é ~~lIcada há ~eca~as p~ra
pulação brasileira' as,pess?as ~urídlcas benefiCiadas por Incentivos fls-

, cais regionais (ex.: Funres);
b) simplificar os procedimentos legais, adminis- . . . _ . .

trativos e operacionais, de modo a facilitar a utilização . c) ~ slmpliflcaç~o dos proc~dlmentos operacl~-
do beneficio pelos contribuintes, introduzindo tam- n~ls relativos à d.oa~ao e~.espécie, ao preve~ a POSSI-
bém medidas que objetivam melhorar os controles fis- bllld.ade do co~tnbUlnte utilizar model~ especla~ de de-
cais correspondentes' pÓSltO bancáno, contendo todas as Informaçoes ne-

, . .. _ . cessárias à comprovação da doação junto à Secretaria
~) .assegurar maior partlclpa~a~ da socl~dade da Receita Federal. Isso dispensa a necessidade de

nas atividades dos Conselhos de Direitos da Criança comparecimento do contribuinte ao Conselho para
e do Adolescente. comprovar o depósito e obter o recibo. Por exemplo,

Para isso, o presente projeto prevê dentre ou- pela legislação atual, um contribuinte residente em um
Município que queira fazer sua doação ao Fundo Esta
dual, em vez do Municipal, terá que deslocar-se até a
capital do Estado para obter o recibo correspondente;

d) a determinação de que as informações sobre
as doações sejam prestadas anualmente pelos ór
gãos responsáveis pela administração das contas
dos Fundos de Direitos da Criança e do Adolescente
Nacional, Estaduais e Municipais à Secretaria da Re-
ceita Federal; .

Faz~se relevante informar que, em face da pre
ocupação com a eventual renúncia adicional de re
ceita que nossa proposta poderia acarretar, teve-se
o cuidado de limitar as deduções possíveis, pelas
pessoas físicas, ao teto já estabelecido, em conso
nância com as aplicações previstas nas Leis n°S
8.313, de 1991 e 8.685, de 1993 (cultura e audiovisu
al), e no caso das pessoas jurídicas, o valor destina-
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do a esta finalidade não poderá ser computado como
despesa operacional.

Por fim, cabe ressaltar que este projeto foi ideali
zado pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal, fazendo parte da campanha "Tributo
à Cidadania", lançada em dezembro de 2000, e que
visa a educação tributária através da divulgação para
os contribuintes de um instrumento legal, qual seja: a
destinação de parte do imposto de renda devido aos
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, au
mentando a consciência tributária dos contribuintes e
o sentimento de cidadania e solidariedade.

A nós, enquanto defensores da causa da infân
cia e da adolescência no Brasil, só nos coube aplau
dir, defender e encampar mais esta luta.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2001. - Depu
tada Rita Camata.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO VII
Da Família, da Criança, do

Adolescentee do Idoso

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimen
tação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à con
vivência familiar e comunitária. além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1° O Estado promoverá programas de assis
tência integral à saúde da criança e do adolescente,
admitida a participação de entidades não governa
mentais e obedecendo os seguintes preceitos:

I - aplicação de percentual dos recursos públicos
destinados à saúde na assistência materno-infantil;

11 - criação de programas de prevenção e aten
dimento especializado para os portadores de defi-

ciência física, sensorial ou mental, bem como de inte
gração social do adolescente portador de deficiência,
mediante o treinamento para o trabalho e a convivên
cia, e a facilitação do acesso aos bens e serviços co
letivos, com a eliminação de preconceitos e obstácu
los arquitetônicos.

§ 2° A lei disporá sobre normas de construção
dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fa
bricação de veículos de transporte coletivo, a fim de
garantir acesso adequado às pessoas portadoras de
deficiência.

§ 30 O direito a proteção especial abrangerá os
seguintes aspectos:

I - idade mínima de quatorze anos para admis
são ao trabalho observado o disposto no art. r,
XXXIII;

1/ - garantia de direitos previdenciários e traba
lhistas;

111 - garantia de acesso do trabalhador adoles
cente à escola;

IV - garantia de pleno e formal conhecimento
da atribuição de ato infracional, igualdade na rela
ção processual e defesa técnica por profissional ha
bilitado, segundo dispuser a legislação tutelar espe
cífica;

V - obediência aos princípios de brevidade, ex
cepcionalidade e respeito à condição peculiar de pes
soa em desenvolvimento, quando da aplicação de
qualquer medida privativa da liberdade;

VI - estímulo do Poder Público, através de as
sistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos
termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda,
de criança ou adolescente órfão ou abandonado;

VII - programas de prevenção e atendimento
especializado à criança e ao adolescente dependente
de entorpecentes e drogas afins.

§ 4° A lei punirá severamente o abuso, a violência
e a exploração sexual da criança e do adolescente.

§ 50 A adoção será assistida pelo Poder Público,
na forma da lei, que estabelecerá casos e condições
de sua efetivação por parte de estrangeiros.

§ 60 Os filhos, havidos ou não da relação do ca
samento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e
qualificações, proibidas quaisquer designações dis
criminatórias relativas à filiação.

§ 70 No atendimento dos direitos da criança e do
adolescente /evar-se-á em consideração o disposto
no art. 204.



Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, e dá outras providências.
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LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Vl- mobilização da opinião pública no sentido
da indispensável participação dos diversos segmen
tos da sociedade.

LIVRO 11

PARTE ESPECIAL

TíTULO I
Da PoUtica de Atendimento

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 87. São linhas de ação da polftica de atendi
mento:

1- políticas sociais básicas;
II-polfticas e programas de assistência social,

em caráter supletivo, para aqueles que deles necessi
tem;

111 - serviços especiais de prevenção e atendi
mento médico e psicossocial às vitimas de negligên
cia, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e
opressão;

IV - serviço de identificação e localização de
pais, responsável, crianças e adolescentes desapa
recidos;

V - proteção jurídico-social por entidades de de-
fesa dos direitos da criança e do adolescente.

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:
I - municipalização do atendimento;
11 - criação de conselhos municipais, estaduais

e nacional dos direitos da criança e do adolescente,
órgãos deliberativos e controladores das ações em
todos os níveis, assegurada a participação popular
paritária por meio de organizações representativas,
segundo leis federal, estaduais e municipais;

111- criação e manutenção de programas espe
cíficos, observada a descentralização político-admi
nistrativa;

IV - manutenção de fundos nacional, estaduais
e municipais vinculados aos respectivos conselhos
dos direitos da criança e do adolescente;

V - integração operacional de órgãos do Judi
ciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança PÚ
blica e Assistência Social, preferencialmente em um
mesmo local, para efeito de agilização do atendimen
to inicial a adolescente a quem se atribua autoria de
ato infracional;

TíTULO VII
Dos Crimes e das Infrações Administrativas

CAPíTULO 11
Das Infrações Administrativas

Disposições Finais e Transitórias

Art. 260. Os contribuintes poderão deduzir do
imposto devido, na declaração do Imposto sobre a
Renda, o total das doações feitas aos Fundos dos Di
reitos da Criança e do Adolescente - nacional, esta
duais ou municipais - devidamente comprovadas,
obedecidos os limites estabelecidos em Decreto do
Presidente da República.

"Artigo, caput, com redação dada pela Lei nO 8.242, de
12-10-1991.

§ 1° (Revogado pela lei n° 9.532, de 10-12-1997).
§ 2° Os Conselhos Municipais, Estaduais e Na

cional dos Direitos da Criança e do Adolescente fixa
rão critérios de utilização, através de planos de apli
cação das doações subsidiadas e demais receitas,
aplicando necessariamente percentual para incentivo
ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou
adolescente, órfão ou abandonado, na forma do dis
posto no art. 227, § 3°, VI, da Constituição Federal.

§ 3° O Departamento da Receita Federal, do Mi
nistério da Economia, Fazenda e Planejamento, regu
lamentará a comprovação das doações feitas aos
Fundos, nos termos deste artigo.

"§ 3° acrescido pela Lei n° 8.242, de 12-10-1991.

§ 4° O Ministério Público determinará em cada
comarca a forma de fiscalização da aplicação, pelo
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles
cente, dos incentivos fiscais referidos neste artigo.

"§ 4° acrescido pela Lei nO 8.242, de 12-10-1991.

Art. 261. À falta dos Conselhos Municipais dos
Direitos da Criança e do Adolescente, os registros,
inscrições e alterações a que se referem os artigos
90, parágrafo único, e 91 desta lei serão efetuados
perante a autoridade judiciária da comarca a que per
tencer a entidade.

Parágrafo único. A união fica autorizada a repas
sar aos Estados e Municípios, e os Estados aos Muni
cípios, os recursos referentes aos programas e ativi
dades previstos nesta lei, tão logo estejam criados os



Cria mecanismos de fomento à ati
vidade audiovisual e, dá outras provi
dências.LEI N<> 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
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Conselhos dos Direitos da criança e do Adolescente LEI N° 8.685, DE 20 DE JULHO DE 1993
nos seus respectivos níveis.

Restabelece princípios da Lei n°
7.505, de 2 de julho de 1986, institui o
Programa Nacional de Apoio à Cultura 
PRONAC, e dá outras providências.

CAPíTULO IV
Do Incentivo a Projetos Culturais

Art. 18. Com o objetivo de incentivar as ativida
des culturais, a União facultará às pessoas físicas ou
jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do
Imposto sobre a Renda, a título de doações ou patro
cínios, tanto no apoio direto a projetos culturais apre
sentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídi
cas de natureza cultural, como através de contribui
ções ao FNC, nos termos do art. 5, inciso li, desta lei,
desde que os projetos atendam aos critérios estabe
lecidos no art. 1° desta lei.

*Artigo, caput, com redação dada pela Lei na 9.874, de
23-11-1999.

§ 1° Os contribuintes poderão deduzir do impos
to de renda devido as quantias efetivamente despen
didas nos projetos elencados no § 3°, previamente
aprovados pelo Ministério da Cultura, nos limites e
nas condições estabelecidos na legislação do impos
to de renda vigente, na forma de:

a) doações; e

b) patrocínios.
'§ 10 acrescido pela Lei n 0 9.874, de 23-11-1999.

§ 2° As pessoas jurídicas tributadas com base
no lucro real não poderão deduzir o valor da doação
ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como
despesa operacional.

*§ 2 0 acrescido pela Lei na 9.874, de 23-11-1999.

§ 3° As doações e os patrocínios na produção
cultural, a que se refere o § 1°, atenderão exclusiva
mente aos seguintes segmentos:

a) artes cênicas;
b) livros de valor artrstico, literário ou humanístico;
c) música erudita ou instrumental;
d) circulação de exposições de artes plásticas;
e) doações de acervos para bibliotecas públicas

e para museus.
'§ 3 0 acrescido pela. Lei na 9.874, de 23-11-1999.

Art. 1° Até o exercício fiscal de 2003, inclusive,
os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda
devido as quantias referentes a investimentos feitos
na produção de obras audiovisuais cinematográficas
brasileiras de produção independente, conforme defi
nido no art. 2°, incisos 11 e 111, e no art. 3°, incisos I e 11,
da Lei n° 8.401 , de 8 de janeiro de 1992, mediante a
aquisição de quotas representativas de direitos de co
mercialização sobre as referidas obras, desde que
estes investimentos sejam realizados no mercado de
capitais, em ativos previstos em lei e autorizados pela
Comissão de Valores Mobiliários, e os projetos de
produção tenham sido previamente aprovados pelo
Ministério da Cultura.

§ 1° A responsabilidade dos adquirentes é limi
tada à integralização das quotas subscritas.

§ 2° A dedução prevista neste artigo está limita
da a três por cento do imposto devido pelas pessoas
físicas e a um por cento do imposto devido pelas pes
soas jurídicas.

§ 3° Os valores aplicados nos investimentos de
que trata o artigo anterior serão:

a) deduzidos do imposto devido no mês a que
se referirem os investimentos, para as pessoas jurídi
cas que apuram o lucro mensal;

b) deduzidos do imposto devido na declaração
de ajuste para:

1. as pessoas jurídicas que, tendo optado pelo
recolhimento do imposto por estimativa, apuram o lu
cro real anual;

2. as pessoas físicas.
§ 4° A pessoa jurídica tributada com base no lu

cro real poderá, também, abater o total dos investi
mentos efetuados na forma deste artigo como despe
sa operacional.

§ 5° Os projetos especlficos da área audiovisu
al, cinematográfica de exibição, distribuição e in
fra-estrutura técnica apresentados por empresa bra
sileira de capital nacional, poderão ser credenciados
pelos Ministérios da Fazenda e da Cultura para frui
ção dos incentivos fiscais de que trata o caput deste
artigo.



Art. 10. Os arts. 132, 139 e 260 da Lei n° 8.069,
de 13 de julho de 1990, passam a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 132. Em cada Município haverá, no mínimo
um Concelho Tutelar composto de cinco membros,
escolhidos pela comunidade local para mandato de
três anos, permitida uma recondução.

LEI tr 8.242, DE 12 DE OUTUBRO DE 1991

Cria o Conselho Nacional dos Direi
tos da Criança e do Adolescente
(CONANDA) e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei:

Art. 22. A soma das deduções a que se referem
os incisos I a 111 do art. 12 da Lei n09.250, de 1995, fica
limitada a seis por cento do valor do imposto devido,
não sendo aplicáveis limites específicos a quaisquer
dessas deduções.

,. Vide Medida Provisória n02.132-45, de 24 de
maio de 2001.

••••••••••••••••••• " •••••••• " •• ~ o. o •• e o •• o' ••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••

Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo
anterior, poderão ser deduzidos:

I - as contribuições feitasaos fundos controla
dos pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacio
nal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

11- as contribuições efetivamente realizadas em
favor de projetos culturais, aprovados na forma da re
gulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cul
tura - PRONAC, instituído pelo art. 1° da Lei n° 8.313,
de 23 de dezembro de 1991;

111- os investimentos feitos a título de incentivo
às atividades audiovisuais, na forma e condições pre
vistas nos arts. 1° e 4° daLei n° 8.685, de 20 de julho
de 1993;

IV - (VETADO)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive

a titulo de recolhimento complementar, correspon
dente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;

VI- o imposto pago no exterior de acordo com o
previsto no art. 5° da Lei n° 4.862, de 29 de novembro
de 1965.

§ 1° A soma das deduções a que se referem os
incisos I a IV não poderá reduzir o imposto devido em
mais de doze porcento.

§ 2° (VETADO)
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LEI tr 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995 e o art. 1° da Lei n° 8.685, de 20 de julho de 1993, não
poderá exceder a quatro porcento do imposto de ren-

Altera a legislação do Imposto de da devido.
Renda das Pessoas Físicas, e dá outras
providências.

LEI tr 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

Altera a Legislação Tributária Fede
ral e, dá outras providências.

Art. 6° Observados os limites específicos de
cada incentivo e o disposto no § 4° do art. 3° da Lei
nO 9.249, de 1995, o total das deduções de que tra
tam:

I - o art. 1° da Lei n° 6.321, de 1976 e o inciso I
do art. 4° da Lei n° 8.661, de 1993, não poderá exce
der a quatro porcento do imposto de renda devido;

11 - o art. 26 da Lei n° 8.313, de 1991, e o art.
1° da lei n° 8.685, de 20 de julho de 1993, não po
derá exceder quatro porcento do imposto de renda
devido.

11/- o art. 260 da lei n° 8.069, de 13 de julho de
1990, com a redação do art. 10 da lei n° 8.242, de 12
de outubro de 1991, oart. 26da Lei n° 8.313, de 1991,

Art. 139. O processo para a escolha dos mem
bros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei
municipal e realizado sob a responsabilidade do Con
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles
cente, e a fiscalização do Ministério Público.

Art. 260. Os contribuintes poderão deduzir do
imposto devido, na declaração do Imposto sobre a
Renda, o total das doações feitas aos Fundos dos Di
reitos da Criança e do Adolescente - nacional, esta
duais ou municipais - devidamente comprovadas,
obedecidos os limites estabelecidos em Decreto do
Presidente da República.

1° .

2° .



1) o art. 3° da Lei n° 7.418, de 16 de dezembro
de 1985, renumerado pelo art. 1° da Lei n° 7.619, de
30 de setembro de 1987." (NR)

Parágrafo único. O art. 4° da Lei n° 7.418, de
1985, remunerado pelo art. 1° da Lei n07.619, de 1987,
cujos efeitos são restabelecidos em virtude do dispos
to no inciso 111 deste artigo, permite a dedução dos cor
respondentes gastos como despesa operacional.
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3° O Departamento da Receita Federal, do Mi- .
nistério da Economia, Fazenda e Planejamento, regu- ..
lamentará a comprovação das doações feitas aos 11 _ ..
fundos, nos termos deste artigo. .. ..

4° O Ministério Público determinará em cada co
marca a forma de fiscalização da aplicação, pelo Fun-
do Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen
te, dos incentivos fiscais referidos neste artigo."

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de outubro de 1991; 170° da Inde

pendência e 103° da República. - FERNANDO
COLLOR - Margarida Procópio.

MEDIDA PROVISÓRIA
W 2.132-45, DE 24 DE MAIO DE 2001

Altera a legislação do imposto de
renda relativamente à incidência na fonte
sobre rendimentos de aplicações finan
ceiras, inclusive de beneficiários residen
tes ou domiciliados no exterior, à conver·
são, em capital social, de obrigações no
exterior de pessoas jurídicas domicilia
das no País, amplia as hipóteses de op
ção, pelas pessoas físicas, pelo descon
to simplificado, regula a informação, na
declaração de rendimentos, de depósitos
mantidos em bancos no exterior, e dá ou
tras providências.

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

Art. 10. Os dispositivos, a seguir enumerados,
da Lei n° 9.532, de 1997, passam a vigorar com a se
guinte redação:

1- o art. 6°, inciso 11:

"Art. 6° ..

II-oart. 26da Lei n08.313, de 1991, eoart. 1° da
Lei n° 8.685, de 20 de julho de 1993, não poderá exce
der quatro por cento do imposto de renda devido." (NR)

11 - o art. 34:
"Art. 34. O disposto nos arts. 28 a 31 não se apli

ca às hipóteses de que trata o art. 81 da Lei n° 8.981,
de 1995, que continuam sujeitas às normas de tribu
tação previstas na legislação vigente." (NR)

111- o art. 82, inciso 11, alínea f:

"Art. 82 .

DECRETO N° 794, DE 5 DE ABRIL DE 1993

Estabelece limite de dedução do im
posto sobre a renda das pessoas jurídi
cas, correspondente às doações em fa
vor dos fundos dos direitos da criança e
do adolescente.

Art. 1° O limite máximo de dedução do Imposto
sobre a Renda devido na apuração mensal das pes
soas jurídicas, correspondente ao total das doações
efetuadas no mês, é fixado em um por cento.

PROJETO DE LEI N° 4.889, DE 2001
(Do Sr. Celso Russomanno)

Altera a redação do art. 66 da Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990, que
institui o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor.

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor Meio Ambiente e Minorias; e de,
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 66 da Lei n° 8.078, de 11 de setem

bro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enga
nosa, descumprir data de entrega ou valida
de ou omitir informação relevante sobre a
natureza, característica, qualidade, quantida
de, segurança, desempenho, durabilidade,
preço ou garantia de produtos ou serviços:



TíTULO 11
Das Infrações Penais

Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou
omitir informação relevante sobre a natureza, carac
terística, qualidade, quantidade, segurança, desem
penho, durabilidade, preço ou garantia de produtos
ou serviços:

Pena - Detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano
e multa.

§ 1° Incorrerá nas mesmas penas quem patroci
nar a oferta.

§ 2° Se o crime é culposo:

Pena - Detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses ou
multa.
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Art. 2° - Esta lei entrará em vigor na data de 11- aceitar outro produto ou prestação de servi-
sua publicação. ço equivalente;

111- rescindir o contrato, com direito à restituição
de quantia eventualmente antecipada, monetaria
mente atualizada, e perdas e danos.

Justificação

É praxe das lojas de móveis, eletrodomésticos e
outros fornecedores não cumprirem prazos de entre
ga dos produtos que vendem, porque as datas marca
das pelo comerciante não passam de promessas.

É praxe dos supermercados e outros comerci
antes de produtos de venda a varejo, fatiar os produ
tos cuja data de validade já esteja expirando e, com
isso, remarcar com uma nova data de validade, ocasi
onando riscos à saúde do consumidor.

Estes são problemas característicos de ato lesi
vo ao consumidor e são praticados constantemente
por falta de amparo na parte penal do código. Contra
riam, inclusive, o art. 35 do CPDC e são passíveis de
cumprimento forçado exigido pelo consumidor.

Por esta razão, submeto a presente proposição
à apreciação dos nobres pares, com o intuito de ga
rantir ao consumidor brasileiro a plenitude de seus di
reitos.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2001 . - Depu
tado Celso Russomanno.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

lEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consu
midor e dá outras providências.

TíTULO I
Dos Direitos do Consumidor

CAPíTULO V
Das Práticas Comerciais

SEÇÃO 11
Da Oferta

PROJETO DE LEI N° 4.890, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Tipifica o crime de informação falsa.
(À Comissão de Constituição e Justiça

e de Redação.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Decreto-lei n° 2.848, de 7 de dezem

bro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar acresci
do do seguinte artigo:

"Informação Falsa

Art. 299. Prestar informações falsas sobre ou
tras pessoas, que desabone a sua imagem com o fim
de dificultar sua admissão em emprego ou a obten
ção de crédito.

Pena - detenção, de um a dois anos."

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

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços
recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publi
cidade, o consumidor poderá, alternativamente e à
sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação,
nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

Justificação

Atualmente ocorre que pessoas inescrupulo
sas prestam informações falsas sobre outrem, com
objetivo de prejudicá-Ias. Nem sempre essas con
dutas são alcançadas pela tipificação penal dos cri
mes contra a honra, mas nem por isso são menos
lesivas.



O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 1.773 da Lei n° 3.071, de 1° de ja

neiro de 1916, que institui o Código Civil Brasileiro,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo
único:

Código Penal

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

DECRETO-LEI N° 2.848, DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1940
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É útil, assim, incluir-se no Código Penal dispo- PROJETO DE LEI N° 4.891, DE 2001
sitivo que tipifique essa conduta, semelhante à tipi- (Do Sr. José Carlos Coutinho)

ticada. c?mo falsida~e ideológic~ (art. 299), mas Adiciona parágrafo único ao art.
dela distinta por realizar-se, o mais das vezes, oral- 1.773, da Lei n0 3.071, de 1° de janeiro de

mente.. _ 1916 (Código Civil Brasileiro), § 3° ao art.
Diante do exposto, contamos com a aprovaçao 1.031, da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de

de nossos pares ao projeto, que inclui a conduta retro- 1973, e altera a redação do item 25 do in-
indicada entre as penalidades relevantes. ciso I do art. 167 da Lei n° 6.015, de 31 de

Aconsideração de Vossas Excelências. dezembro de 1973 (Lei de Registros PÚ-
Sala de Sessões, 20 de junho de 2001. - Depu- blicos), para dispensar a homologação

tado José Carlos Coutinho, PFL - RJ. judicial da partilha amigável de pessoas
........................................................... capazes, permitindo que seja levada a re-
.................................................................................... gistro mediante a comprovação da quita

ção dos tributos incidentes.
(A Comissão de Constituição e Justiça

e de Redação - art. 24, 11)

Parte Especial

TITULO X
Dos Crimes Contra a Fé Pública

CAPITULO 111
Da Falsidade Documental

Falsidade Ideológica
Art. 299. Omitir, em documento público ou parti

cular, declaração que dele devia constar, ou nele in
serir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridi
camente relevante:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e
multa, se o documento é público, e reclusão de 1
(um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é par
ticular.

Parágrafo único. Se o agente é funcionário
público, e comete o crime prevalecendo-se do car
go, ou se a falsificação ou alteração é de assenta
mento de registro civil, aumenta-se a pena de sex
ta parte.

"Art. 1.773. .. .
Parágrafo único. Independentemente

de homologação judicial, tanto que se com
provada a quitação dos tributos incidentes,
a partilha amigável, feita por escritura públi
ca poderá ser levada a registro nos cartórios
respectivos. li

Art. 2° Adiciona o seguinte § 3° ao art. 1.031,
da Lei n° 5.869, de janeiro de 1973.

"Art. 1.031 .
§ 3° A partilha amigável, feita por es

critura pública, será levada a registro inde
pendentemente de homologação judicial,
condicionada à comprovação da quitação
dos tributos incidentes, nos termos do pará
grafo único do art. 1.773 do Código Civil."

Art. 3° O item 25, do inciso I, do art. 167 da Lei
n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigo
rar com a seguinte redação:

"Art. 167 .
1- .
25) dos atos de entrega de legados de

imóveis, dos formais de partilha e das sen
tenças de adjudicação em inventário ou ar
rolamento, quando não houver partilha, e da
escritura pública de partilha amigável, inde
pendentemente de homologação judicial,
condicionada a comprovação da quitação
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de tributos incidentes (parágrafo único do LEGISLAÇÃO CIT~DAANEXADA PELA
art. 1.773 do Código Civil);" COORDENAÇAO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI
Art. 4° Esta lei entrará em vigor na data de sua

publicação.

Justificação

Com a presente proposição pleitear-se que a
partilha amigável, desde que efetuado mediante es
critura pública possa ser levada a registro mediante a
comprovação da quitação dos impostos incidentes.

A modificação aqui proposta, deriva-se do fato
que o nosso sistema jurldico exige que a transmissão
de bens imóveis, mesmos por ato inter vivos, se pro
ceda mediante instrumento público. Assim, também o
causa mortis deve dar-se mediante escritura pública
não havendo razão para criar-se exceção neste caso
ou dar margem a interpretação diversas.

Assim, tendo em vista a necessidade de maior
publicidade nessa espécie de ato-sucessão causa
mortis - dado que pode compreender ou afetar dire
tos de terceiros, penso que mesmo nos casos de
bens que possam ter a propriedade transmitida por
instrumentos particulares, sempre que os sucesso
res, quiserem dispensar a homologação judicial, o
acordo de partilha deverá ser lavrado por instrumento
público.

Se é posslvel adquirir bens imóveis, por ato in
ter vivos, mediante escritura pública, sem necessida
de de processo judicial, por que também não se pode
adquirir bens de falecidos, mediante escritura pública,
desde que todos os interessados sejam capazes?

Há dois realces para esta proposição. O primei
ro é a sobrecarga do judiciário que termina por ser
chamado a manifestar-se sobre o acordo particular,
funcionando como um custus legis do poder público
ao cumprimento das obrigações tributárias decorren
tes da sucessão.

O segundo realce é o custo com taxas judiciári
as, com despesas com honorários advocatlcios tendo
em vista que apenas a estes é conferida capacidade
de postular em juízo.

Essas são as razões cujo conteúdo me permiti
alterar os dispositivos legais pelas razões expostas, e
que me levaram a apresentar a presente proposição.

Espero merecer o acatamento de meus nobre
pares, a fim de proceder a desburocratização desse
procedimento.

À consideração de Vossas Excelências.
Sala de Sessões, 20 de junho de 2001 . - Depu

tado José Carlos Coutinho, PFl - RJ.

lEI N° 3.071, DE 1° DE JANEIRO DE 1916

Código Civil.

PARTE ESPECIAL

LIVRO IV
Do Direito das Sucessões

TíTULO IV

Do Inventário e Partilha

CAPíTULO 11
Da Partilha

Art. 1.773. Se os herdeiros forem maiores e ca
pazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura
pública, termo nos autos do inventário, ou escrito par
ticular, homologado pelo juiz.

Art. 1.774. Será sempre judicial a partilha, se os
herdeiros divergirem, assim como se algum deles for
menor, ou incapaz.

lEI W 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Institui o Código de Processo Civil.

LIVRO IV
Dos Procedimentos Especiais

TíTULO I
Dos Procedimentos Especiais de

Jurisdição Contenciosa

CAPíTULO IX
Do Inventário e da Partilha

SEÇÃO IX
Do Arrolamento
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Art. 1.031. A partilha amigável, celebrada entre
partes capazes, nos termos do art. 1.773 do Código
Civil, será homologada de piano pelo juiz, mediante a
prova da quitação dos tributos relativos aos bens do
espólio e às suas rendas, com observância dos arti
gos 1.032 a 1.035 desta lei.

'Artigo com redação determinada pela Lei n° 7.019, de 31
de agosto de 1982.

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, também,
ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro
único.

"Primitivo parágrafo único transformado em § 1° pela Lei
n° 9.280, de 30-5-1996.

§ 2° Transitada em julgado a sentença de homo
logação de partilha ou adjudicação, o respectivo for
mai, bem como os alvarás referentes aos bens por ele
abrangidos, só serão expedidos e entregues às par
tes após a comprovação, verificada pela Fazenda PÚ
blica, do pagamento de todos os tributos.

"§ 2° acrescido pela Lei nO 9.280, de 30-5-1996.

Art. 1.032. Na petição de inventário, que se pro
cessará na forma de arrolamento sumário, indepen
dentemente da lavratura de termos de qualquer espé
cie, os herdeiros:

I - requererão ao juiz a nomeação do inventari
ante que designarem;

1/- declararão os tltulos dos herdeiros e os bens
do espólio, observado o disposto no art. 993 desta lei;

111- atribuirão o valor dos bens do espólio, para
fins de partilha.

"Artigo com redação determinada pela Lei n° 7.019, de 31
de agosto de 1982.

LEI NO 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre os registros públicos
e dá outras providências.

TíTULO V
Do Registro de Imóveis

CAPíTULO I
Das Atribuições

Art. 167. No Registro de Imóveis, além da matrí-
cula, serão feitos:

I - o registro:
1} da instituição de bem de família;
2) das hipotecas legais, judiciais e convencionais;
3) dos contratos de locação de prédios, nos qua

is tenha sido consignada cláusula de vigência no
caso de alienação da coisa locada;

4) do penhor de máquinas e de aparelhos utili
zados na indústria, instalados e em funcionamento,
com os respectivos pertences ou sem eles;

5) das penhoras, arrestos e seqüestros de imóveis;
6) das servidões em geral;
7) do usufruto e do uso sobre imóveis e da habi

.tação, quando não resultarem do direito de família;
8) das rendas constituídas sobre imóveis ou a

eles vinculadas por disposição de última vontade;
9) dos contratos de compromisso de compra e

venda de cessão deste e de promessa de cessão,
com ou sem cláusula de arrependimento, que tenham
por objeto imóveis não loteados e cujo preço tenha
sido pago no ato de sua celebração, ou deva sê-lo a
prazo, de uma só vez ou em prestações;

10) da enfiteuse;
11) da anticrese;
12) das convenções antenupciais;
13) das cédulas de crédito rural;
14) das cédulas de crédito industrial;
15) dos contratos de penhor rural;
16) dos empréstimos por obrigações ao portador

ou debêntures, inclusive as conversíveis em ações;
17) das incorporações, instituições e conven

ções de condomínio;
18) dos contratos de promessa de venda, ces

são ou promessa de cessão de unidades autônomas
condominiais a que alude a lei n° 4.591, de 16 de de
zembro de 1964, quando a incorporação ou a institui
ção de condomínio se formalizar na vigência desta lei;

19) dos loteamentos urbanos e rurais;
20) dos contratos de promessa de compra e

venda de terrenos loteados em conformidade com o
Decreto-Lei n° 58, de 10 de dezembro de 1937, e res
pectiva cessão e promessa de cessão, quando o lote
amento se formalizar na vigência desta lei;

21) das citações de ações reais ou pessoais rei
persecutórias, relativas a imóveis;

22) (Revogado pela Lei nO 6.850, de 12-11-1980).
23) dos julgados e atos jurídicos entre vivos que

dividirem imóveis ou os demarcarem inclusive nos ca
sos de incorporação que resultarem em constituição
de condomínio e atribuírem uma ou mais unidades
aos incorporadores;

24) das sentenças que nos inventários, arrola
mentos e partilhas adjudicarem bens de raiz em pa
gamento das dividas da herança;

25) dos atos de entrega de legados de imóveis,
dos formais de partilha e das sentenças de adjudica
ção em inventário ou arrolamento quando não hou
ver partilha;
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26) da arrematação e da adjudicação em hasta
pública;

27) do dote;
28) das sentenças declaratórias de usucapião;
29) da compra e venda pura e da condicional;
30) da permuta;
31) da dação em pagamento;
32) da transferência de imóvel a sociedade,

quando integrar quota social;
33) da doação entre vivos;
34) da desapropriação amigável e das senten

ças que, em processo de desapropriação, fixarem o
valor da indenização;

35) da alienação fiduciária em garantia de coisa
imóvel.

"item 35 acrescido pela Lei n09.514, de 20-11-1997.

36) da imissão provisória na posse, e respectiva
cessão e promessa de cessão, quando concedido à
União, Estados, Distrito Federal, Municípios ou suas
entidades delegadas, para a execução de parcela
mento popular, com finalidade urbana, destinado às
classes de menor renda.

•item 36 acrescido pela Lei n°9. 785, de 29-1-1999.

11 - a averbação:
1) das convenções antenupciais e do regime de

bens diversos do legal, nos registros referentes a imó
veis ou a direitos reais pertencentes a qualquer dos
cônjuges, inclusive os adquiridos posteriormente ao
casamento;

2) por cancelamento, da extinção dos ônus e di
reitos reais;

3) dos contratos de promessa de compra e ven
da, das cessões e das promessas de cessão a que
alude o Decreto-Lei n° 58, de 10 de dezembro de
1937, quando o loteamento se tiver formalizado ante
riormente à vigência desta lei;

4) da mudança de denominação e de numera
ção dos prédios, da edificação, da reconstrução, da
demolição, do desmembramento e do loteamento de
imóveis;

5) da alteração do nome por casamento ou por
desquite, ou, ainda, de outras circunstâncias que, de
qualquer modo, tenham influência no registro ou nas
pessoas nele interessadas;

6) dos atos pertinentes a unidades autônomas
condominiais a que alude a Lei nO 4.591, de 16 de de
zembro de 1964, quando a incorporação tiver sido for
malizada anteriormente à vigência desta lei;

7) das cédulas hipotecárias;
8) da caução e da cessão fiduciária de direitos

relativos a imóveis;

9) das sentenças de separação de dote;
10) do restabelecimento da sociedade conjugal;

11) das cláusulas de inalienabilidade, impenho
rabilidade e incomunicabilidade impostas a imóveis,
bem como da constituição de fideicomisso;

12) das decisões, recursos e seus efeitos, que
tenham por objeto atos ou títulos registrados ou aver
bados;

13) ex officio, dos nomes dos logradouros, de
cretados pelo poder público;

14) das sentenças de separação judicial de di
vórcio e de nulidade ou anulação de casamento,
quando nas respectivas partilhas existirem imóveis
ou direitos reais sujeitos a registro;

"Item 14 acrescentado pela Lei n° 6.850, de 12 de novem
bro de 1980.

15) da re-ratificação do contrato de mútuo com
pacto adjeto de hipoteca em favor de entidade inte
grante do Sistema Financeiro da Habitação, ainda
que importando elevação da dívida, desde que manti
das as mesmas partes e que inexista outra hipoteca
registrada em favor de terceiros.

"Item 15 acrescentado pela Lei n° 6.941, de 14 de setem
bro de 1981.

16) do contrato de locação, para os fins de exer
cício de direito de preferência;

*1tem 16 acrescentado pela Lei nO 8.245, de 18
de outubro de 1991.

17) do Termo de Securitização de créditos imo
biliários, quando submetidos a regime fiduciário.

·Item 17 acrescido pela Lei n° 9.514, de 20-11-1997.

PROJETO DE LEI N° 4.892, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Concede incentivos fiscais a empre
sas privadas que contratem trabalhado
res de faixa etária a partir de 50 anos.

. (Apense-se ao PL n° 688, de 1999)

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° As empresas privadas que contratarem

pessoas com idade a partir de 50 (cinqüenta) anos,
poderá obter o direito a incentivos fiscais previstos
nessa lei.

Art. 2° Esta lei altera a legislação do imposto de
renda e da contribuição ao Instituto Nacional de Se
guridade Social - INSS, de âmbito federal.

Art. 3° As pessoas jurídicas poderão abater em
dobro, para fins de determinação do imposto de ren
da, as despesas com salários e da contribuição ao
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INSS, provindos da contratação de mão-de-obra com
50 (cinqüenta ou mais anos de idade.

Parágrafo único. Para ter o direito aos incentivos
fiscais, as empresa:> manterão o controle em separa
do das despesas incentivadas.

Art. 4° Fica estabelecido que os abatimentos
previstas no artigo precedente não poderão ultrapas
sar 15% (quinze por cento) do montante da folha de
pagamento. e os incentivos ficam limitados a 5% (cin
co por cento) do imposto devido.

Art. 5° A transgressão das condições previstas
nesta lei sujeitará o beneficiário à cobrança do impos
to devido. acrescido das penalidades legais, inclusive
penais, estabelecidas em legislação própria.

Art. 6° O Poder Executivo regulamentará o dis
posto nesta lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. ]O Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

O ataque ao problema do desemprego exige a
combinação de várias polfticas. Em razão da constan
te evolução tecnológica, em todos os segmentos do
mercado de trabalho, a oferta de emprego vem dimi
nuindo a cada dia, gerando um crescente estoque de
mão-de-obra. A especialização profissional, para
atender essa mudança, tem sido cada vez mais exigi
da, o que quase alija o retomo das pessoas abaixo
dos requisitos cobrados.

Este fenômeno gerou em desemprego para a
população com a faixa etária acima de 40 anos.

Com isso são muitos os lares brasileiros que
hoje sofrem por ter o seu chefe de família desempre
gado. vivendo com pequenos ganhos, ganhos esses
que mal dão para garantir as despesas primárias de
um lar.

O presente, projeto de lei, tem o objetivo de rein
serir os trabalhadores idosos, a partir de 50 anos de
idade, no mercado de trabalho, oferecendo incentivos
fiscais aos empregadores, como atrativo para contra
tação dessa mão-de-obra, ou seja, a cada trabalhador
contratado dessa faixa etária a empresa teria urna re
dução/dedução no imposto de renda INSS, sendo que
o número de servidores nestas condições não podem
ultrapassar 15% dos funcionários da empresa.

Tenho absoluta convicção que, com a aprova
ção desta lei, estaremos contribuindo efetivamente
para que esses cidadãos, hoje desmotivados possam
novamente sonhar e lutar por dias melhores, resga
tando sua dignidade de volta, ao mercado formal de
trabalho.

A consideração de Vossas Excelências
Sala de Sessões, 20 de junho de 2001. - Depu

tado José Carlos Coutinho, PFL-RJ.

PROJETO DE LEI N° 4.893, DE 2001
(Do Sr. Mario de Oliveira)

Altera a Lei n° 4.771, de 15 de se
tembro de 1965.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 1.972,
de 1999.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A alínea b do art. 2° da Lei n° 4.771, de 15

de setembro de 1965, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 2° '" .
"
b) ao redor das lagoas, lagos e reser

vatórios d'água naturais ou artificiais, desde
o seu nível mais alto medido horizontalmen
te, em faixa marginal cuja largura mínima
sei a:

1) de trinta metros para os que este
jam situados em zonas urbanas;

2) de cinqüenta metros para os que te
nham até vinte hectares de superfície e es
tejam situados em zonas rurais;

3) de cem metros para os que tenham
mais de vinte hectares de superfície e este
jam situados na zona rural;

4) de duzentos metros para os reser
vatórios de usinas hidrelétricas; (NR)

Art. 2° Nas propriedades em que a vegetação da
área de preservação permanente tenha sido suprimi
da, independentemente das sanções administrativas
e penais aplicáveis, ficam os proprietários obrigados
à sua recomposição, nas condições estabelecidas
pelo órgão ambiental competente.

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

Justificação

A preservação dos recursos hídricos está inti
mamente ligada à manutenção da cobertura vegetal
na bacia de drenagem. Se a vegetação é retirada, o
processo de erosão é acelerado, o que provoca asso
reamento e redução dos recursos hídricos.

Como é impossível manter intacta a cobertura
vegetal de toda a bacia hidrográfica, deve garantir-se
que um mínimo de vegetação seja mantida, em espe
cial nas margens dos corpos d'água, o que sabiamen-



PROJETO DE LEI N° 4.894, DE 2001
(Do Sr. Jorge Pinheiro)

Altera o inciso I do art. ao da Lei nO
5.700, de 1° de setembro de 1971, que
dispõe sobre a forma e apresentação dos
símbolos nacionais, e dá outras provi
dências.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Art. 24,11)

O congresso Nacional decreta:
Art. 1° - Dá se ao inciso I do art. ao da Lei n°

5.700 de 1° de setembro de 1971:

Art. ao .
I - O escudo redondo será constituído

em campo azul-celeste contendo cinco es
trelas de prata, dispostas na forma do cru
zeiro do sul, com a bordadura do campo
perfilada de ouro carregada de estrelas em
número igual ao dos Estados da Federação

e) nas encostas ou partes destas, com declivi
dade superior a 45 , equivalente a 100% na linha de
maior declive;

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou es
tabilizadoras de mangues;

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a
partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca in
ferior a 100m (cem metros) em projeções horizontais;

'Allnea 9 com redação dada pela Lei n° 7.803, de
18-7-1989.

h) em altitude superior a 1.aOOm (mil e oitocen
tos metros), qualquer que seja a vegetação.

*Allnea h com redação dada pela Lei n° 7.803, 18-7-1989.

Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, as
sim entendidas as compreendidas nos perlmetros ur
banos definidos por lei municipal e nas regiões metro
politanas e aglomerações urbanas, em todo o territó
rio abrangido, observar-se-á o disposto nos respecti
vos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados
os princlpios e limites a que se refere este artigo.

'Parágrafo com redação dada pela Lei n° 7.803, de
18-7-989.

Institui o Novo Código Florestal.

LEI N° 4.771 , DE 15 DE SETEMBRO DE 1965

Art. 2° Consideram-se de preservação perma
nente, pelo só efeito desta lei, as florestas e demais
formas de vegetação natural situadas:

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso
d'água desde o seu nlvel mais alto em faixa marginal
cuja largura mlnima seja:

1 - de 30m (trinta metros) para os cursos d'água
de menos de 10m (dez metros) de largura;

2 - de 50m (cinqüenta metros) para os cursos
d'água que tenham de 10 (dez) a 50m (cinqüenta me
tros) de largura;

3 - de 100m (cem metros) para os cursos
d'água que tenham de 50 (cinqüenta) a 200m (duzen
tos metros) de largura;

4 - de 200m (duzentos metros) para os cursos
d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600m (seis
centos metros) de largura;

5 - de 500m (quinhentos metros) para os cursos
d'água que tenham largura superior a SOOm (seiscen
tos metros).

*Alfnea a com redação ·dada pela Lei n° 7.803, de
18-7-1989.

b) ao redordas lagoas, lagos ou reservatórios
d'água naturais ou artificiais;
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te é previsto pelo Código Florestal, instituído pela Lei c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos
n° 4.771, de 15 de setembro de 1965. No entanto, em- chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua si-
bora o Código Florestal fixe os limites a serem obser- tuação topográfica, num raio mínimo de 50m (cin-
vados nos rios, o mesmo não estipula qual a faixa a qüenta metros) de largura;
ser preservada ao redor de lagos e reservatórios. *Alfnea c com redação dada pela Lei n° 7.803, de

Ora, se é difícil efetivar o cumprimento de obri- 18-7-1989.

gações claramente estabelecidas em lei, o que dizer d) no topo de monos, montes, montanhas e ser-

daquelas onde há lacunas e indefinições. Não é sem ras;
motivo que no entorno dos reservatórios de usinas hi
drelétricas, com raras exceções, não existe qualquer
faixa de vegetação marginal. Aliás, esse é um fator
que deve ser considerado quando da análise das cau
sas da atual crise de energia que assola o País. Será
apenas falta de chuva a causa dessa crise, ou o asso
reamento dos reservatórios também tem contribuldo
para reduzir a sua capacidade de contenção de
água?

Pelo exposto, acreditamos que o projeto de lei
que ora apresentamos será proficuamente analisado
nesta Casa, com a maior brevidade posslve!.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2001. - Depu
tado Mário de Oliveira.
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e mais uma situada na copa da espada re
presentando o Distrito Federal.

Art. 20
- Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação, revogando-se todas as disposições em
contrário.

Justificação

O texto que propomos em alteração a Lei nO
5.700 de 1971 , alterada pela Lei na 8.421 de 11 de
maio de 1992, visa tão somente dar o devido desta
que ao Distrito Federal, bem como tentar corrigir um
erro histórico que vem se perpetuando em relação ao
brasão.

A Lei n° 5.443 de 28 de maio de 1968 já dizia
que as estrelas perfiladas na bordadura seriam em
numero igual ao dos estados da federação, com sua
revogação pela aprovação da Lei na 5.700 de 1° de
setembro de 1.971, em seu texto original dizia que o
número de estrelas seria igual a 22 estrelas, sem fa
zer nenhuma menção em relação a localização do
Distrito Federal, sendo então corrigida pela Lei na
8.421 de 11 de maio e 1992, passando a vigorar com
o texto que diz que o número de estrelas constantes
na bordadura do Brasão deverá ser igual ao das cons
tantes na Bandeira Nacional porém, omitiu-se nova
mente, o destaque devido ao Distrito Federal suben
tendendo-se que a estrela representativa do Distrito
Federal figuraria entre as demais, o que tem acarreta
do imensos transtornos na apresentação do Brasão,
pois o mesmo deveria figurar com 26 estrelas e mais
uma na copa da espada.

Atualmente em virtude do texto em vigor o Bra
são apresenta 27 estrelas na bordadura e mais uma
na copa da espada, totalizando 28 . Sendo que deve
ria figurar com 26 na bordadura e mais uma na copa
da espada totalizando 27.

Acreditamos portanto que o texto deva figurar
de forma genérica em relação aos Estados da Fede
ração, pois somente assim, a criação de novos Esta
dos bem como a extinção de outros não implicaria em
alteração direta na lei que dispõe sobre os símbolos
nacionais, mas somente nos próprios símbolos . E ,
em relação ao Distrito Federal acreditamos que mere
ça o destaque no texto uma vez que ele foi criado para
abrigar a Capital Federal.

O texto da Lei na 5.443 de 28 de maio de 1968 ,
já fazia menção ao destaque devido ao Distrito Fede
ral em seu art. 8° dizia que:

O escudo redondo será constituído em campo
azul celeste, contendo cinco estrelas de prata, dis
postas na forma da constelação do Cruzeiro do Sul,
com a bordadura do campo perfilada de ouro, carre-

gada de tantas estrelas de prata quantos forem os
Estados da Federação, e mais uma representativa do
Distrito Federal.

Como se pode ver, subentende-se elencado en
tre as demais estrelas mas destacada das demais.

Diante do· exposto solicito o apoio aprovação
desta proposição.

Sala das sessões 20 de junho de 2001. - Jorge
Pinheiro, Deputado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 5.700, DE 1° DE SETEMBRO DE 1971

Dispõe sobre a forma e a apresenta
ção dos Símbolos Nacionais, e dá outras
providências.

CAPfTULO 11
Da Forma dos Símbolos Nacionais

SEÇÃO IV
Das Armas Nacionais

Art. 8° A feitura das Armas Nacionais deve obe
decer à proporção de 15 (quinze) de altura por 14
(quatorze) de largura e atender às seguintes disposi
ções:

1 - o escudo redondo será constituído em cam
po azul-celeste, contendo cinco estrelas de prata, dis
postas na forma da constelação Cruzeiro do Sul, com
a bordadura' do campo perfilada de ouro, carregada
de estrelas de prata em número igual ao das estrelas
existentes na Bandeira Nacional.

'Inciso I com redação dada pela Lei n° 8.421, de
11-5-1992.

11 - O escudo ficará pousado numa estrela parti
da-gironada, de 10 (dez) peças de sinopla e ouro, bor
dada de 2 (duas) tiras, a interior de goles e a exterior
de ouro.

111- O todo brocante sobre uma espada, em pala,
empunhada de ouro, guardas de blau, salvo a parte do
centro, queé de goles e contendo uma estrela de prata
figurará sobre uma coroa formada de um ramo de café
frutificado, à destra, e de outro de fumo florido, à sinis
tra, ambos da própria cor, atados de blau, ficando o
conjunto sobre um resplendor de ouro, cujos contornos
formam uma estrela de 20 (vinte) pontas.
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IV - Em listei de blau, brocante sobre os punhos
da espada, inscrever-se-á, em ouro, a legenda Repú
blica Federativa do Brasil, no centro, e ainda as ex
pressões "15 de Novembro", na extremidade destra, e
as expressões "de 1889", na sinistra.

CAPíTULO VII
Disposições Gerais

Art. 45. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas a de n° 5.389, de 22 de
fevereiro de 1968, a de n° 5.443, de 28 de maio de
1968, e demais disposições em contrário.

LEI N° 8.421 , DE 11 DE MAIO DE 1992

Altera a Lei ND 5.700, de 1° de Se
tembro de 1971, que dispõe sobre a for
ma e a apresentação dos símbolos.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° Os arts. 1° e 3°, os incisos I, do art. 8°, e

VIII, do art. 26, da lei n° 5.700, de 1° de setembro de
1971, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° São Simbolos Nacionais:
1- a Bandeira Nacional;
11 - o Hino Nacional;
111- as Armas Nacionais; e
IV - o Selo Nacional.
Art. 3° A Bandeira Nacional, adotada

pelo Decreto n° 4, de 19 de novembro de
1889, com as modificações da lei nO 5.443,
de 28 de maio de 1968, fica alterada na for
ma do Anexo I desta lei, devendo ser atuali
zada sempre que ocorrer a criação ou a ex
tinção de estados.

§ 1° As constelações que figuram na
Bandeira Nacional correspondem ao aspec
to do céu, na cidade do Rio de Janeiro, às 8
horas e 30 minutos do dia 15 de novembro
de 1889 (doze horas siderais) e devem ser
consideradas como vistas por um observa
dor situado fora da esfera celeste.

§ 2° Os novos estados da Federação
serão representados por estrelas que com
põem o aspecto celeste referido no parágra
fo anterior, de modo a permitir-lhes a inclu
são no circulo azul da Bandeira Nacional

sem afetar a disposição estética original
constante do desenho proposto pelo Decre
to nO 4, de 19 de novembro de 1889.

§ 3° Serão suprimidas da Bandeira Nacional as
estrelas correspondentes aos estados extintos, per
manecendo a designada para representar o novo es
tado, resultante de fusão, observado, em qualquer
caso, o disposto na parte final do parágrafo anterior.

Art. 8° .
I - o escudo redondo será constituido

em campo azul-celeste, contendo cinco es
trelas de prata, dispostas na forma da cons
telação Cruzeiro do Sul com a bordadura do
campo perfilada de ouro, carregada de es
trelas de prata em número igual ao das es
trelas existentes na Bandeira Nacional;

Art. 26 ..
VIII - nos quartéis das forças federais

de terra, mar e ar e das Policias Militares e
Corpos de Bombeiros Militares, nos seus ar
mamentos, bem como nas fortalezas e nos
navios de guerra;"

Art. 2° Os Anexos nOs 1, 2, 8 e 9, que acompa
nham a lei n° 5.700, de 1° de setembro de 1971, fi
cam substituidos pelos anexos desta lei, com igual
numeração.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
- FERNANDO COLLOR - Célio Sorja.

APÊNDICE I AO ANEXO N° 2, DA lEI W 8.421,
DE 8 DE MAIO DE 1992

Correspondência das Estrelas da Bandeira Na
cional com O Distrito Federal e os Estados Brasileiros

LEI N° 5.443, DE 28 DE MAIO DE 1968
(Revogada pela lei nO 5.700, de 2-9-1971)

Dispõe sobre a forma e a apresenta
ção dos Símbolos Nacionais e dá outras
providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:

CAPíTULO I
Disposição Preliminar

Art. 1° São Simbolos Nacionais, nos termos da
Constituição do Brasil:

a) a Bandeira Nacional;
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b) O Hino Nacional.

Parágrafo único. São também Símbolos Nacio
nais, na forma da lei que os instituiu:

a) as Armas Nacionais;

b) o Selo Nacional.

CAPíTULO II
Da Forma dos Srmbolos Nacionais

SEÇÃO I
Dos Srmbolos em Geral

Art. 2° Consideram-se padrões dos Símbolos
Nacionais os modelos compostos de conformidade
com as especificações e regras básicas estabeleci
das na presente lei.

§ 1° Ocorrendo fato ou causa que determinem
ou justifiquem alterações nos Símbolos Nacionais,
designará o Poder Executivo uma comissão compos
ta de quatro membros, representantes, respectiva
mente, dos Ministros da Educação e Cultura, da Mari
nha, do Exército e da Aeronáutica, a qual sob a presi
dência do primeiro proporá as referidas modificações
ao Presidente da República.

§ 2° O Poder Executivo terá o prazo de 365 (tre
zentos e sessenta e cinco) dias, a partir da publicação
desta lei, para determinar a atualização de todos os
Símbolos Nacionais confeccionados ou reproduzidos
no País ou no exterior e de 90 (noventa) dias, para en
caminhar ao Congresso Nacional, as alterações a
que se refere o parágrafo anterior.

PROJETO DE LEI N° 4.895, DE 2001
(Do Sr. Telmo Kirst)

Veda a discriminação contra os plan
tadores de fumo na concessão de crédi
tos do Programa Nacional de Fortaleci
mento da Agricultura Familiar (PRONAF).

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica a proibida a discriminação contra os

plantadores de fumo na concessão de crédito rural ao
amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF) I a inda que a produção
se dê em regime de parceria ou integração com in
dústrias fumageiras.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

É importante não estender aos produtores de
fumo a indignação de certos setores do Governo con
tra os males do tabagismo. Se o Brasil amanhã deixar
de produzir fumo e fechar sua indústria de cigarros, os
brasileiros não deixarão de fumar só porque os cigar
ros deixarão de ser nacionais. Se o Brasil proibir a im
portação de produtos de tabaco, ainda assim os fu
mantes brasileiros continuarão a nutrir o vício, com a
diferença, é claro, de que estarão criando excelentes
oportunidades de trabalho para os contrabandistas
nacionais e exportando empregos legítimos e receita
de impostos a países que tenham uma visão menos
voluntarista e mais prática da realidade.

Se o tabagismo é prejudicial à saúde, como alar
deia a Organização Mundial de Saúde, a agroindús
tria do fumo é excelente para a economia, e prejudi
car a economia discriminando contra os produtores
de fumo não irá melhorar a saúde dos fumantes. As
exportações brasileiras de tabaco e derivados che
gam à casa de 1,6 bilhões de dólares, anualmente. O
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), com
sua alíquota de 365% sobre cigarros, trouxe no ano
de 2000 cerca de 2,3 bilhões de reais aos cofres pú
blicos, tendo o ICMS, o PIS e a CONFINS contribuído
outro tanto para o Erário da União, dos estados e dos
municípios. O cigarro é o produto mais tributado do
Pais: 80% do preço de um maço de cigarros são im
postos.

Socialmente, são ainda mais expressivas as
contribuições da agroindústria do fumo. No segmento
agrícola desta cadeia produtiva, a produção é realiza
da por pequenos produtores familiares. Estima-se em
mais de 400 mil o número de trabalhadores que vivem
do cultivo do fumo. A lavoura nada tem de tradicional:
o controle de qualidade é rigoroso, os métodos de
produção são modernos e a capacidade transforma
dora da atividade no meio rural é expressiva.

O Banco Central do Brasil acaba de editar a Re
solução n02.833, de 25-4-01, do Conselho Monetário
Nacional, que veda "a concessão de crédito relacio
nado com a produção de fumo, em regime de parceria
ou integração com indústrias fumageiras, ao amparo
de recursos equalizados pelo Tesouro Nacional" (art.
1°, inciso I).

Esta Resolução, discriminatória contra os produ
tores de fumo, é extremamente danosa não somente
àqueles agricultores, mas também à economia nacio
nal, conforme argumentamos. Ao apresentar o presen
te projeto de lei, nosso objetivo é tornar ilegal o dispos-
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to no inciso I do art. 1° da Resolução n° 2.833/01, para
o que conto com o apoio dos nobres pares.

Sala das Sessões, 20 de Junho de 2001. - Tei
mo Kirst.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

RESOlUÇÃO N° 2.833

Dispõe sobre alterações no Regula
mento do Programa Nacional de Fortaleci
mento da Agricultura Familiar (PRONAF).

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9° da
lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna públi
co que o Conselho Monetário Nacional, em sessão
realizada em 25 de abril de 2001 , tendo em vista as
disposições dos arts. 4°, inciso VI, da referida lei, 4°, e
14 da Lei n° 4.829, de 5 de novembro de 1965, 48, in
ciso I, da lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 2° da
lei n° 9.321, de 5 dezembro de 1996, 1° do Decreto n°
2.025, de 9 de outubro de 1996, e 3°, § 2°, da lei n°
10.186, de 12 de fevereiro de 2001 ,

Resolveu:
Art. 1° Introduzir as seguintes alterações na re

gulamentação do Programa Nacional de Fortaleci
mento da Agricultura Familiar (PRONAF):

I - fica vedada a concessão de crédito relacio
nado com a produção de fumo, em regime de parceria
ou integração com indústrias fumageiras, ao amparo
de recursos equalizados pelo Tesouro Nacional;

11 - a declaração de aptidão para produtores en
quadráveis no Grupo "A", quando de interesse de be
neficiários do Fundo de Terras e da Reforma Agrária 
Banco da Terra, deve ser fornecida por agentes cre
denciados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrá
rio;

111 - relativamente aos beneficiários do Grupo
"8":

a) ficam excluídos, como beneficiários desta ca
tegoria, os concessionários do Programa Nacional de
Reforma Agrária;

b) os pescadores artesanais ficam dispensados
da observância da exigência de formalização de con
trato de garantia de compra do pescado, de que trata
o MCR 10-2-2-a-lI;

c) fica dispensada a observância de apresenta
ção de projeto técnico, de que trata o MCR 10-5-1,
que será substituído por proposta de crédito, formali
zadaem formulário específico e padronizado forneci
do pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Parágrafo único. As propostas de crédito apre
sentadas por beneficiários do Grupo "B" devem ser
reunidas e encaminhadas aos agentes financeiros,
para análise e deliberação sobre a concessão dos fi
nanciamentos, pelo:

I - Conselho Estadual de Desenvolvimento Ru
ral Sustentável (CEDRS), quando de interesse de
pescadores artesanais, remanescentes de quilombos
e extrativistas, localizados em municípios que ainda
não dispõem do Conselho Municipal de Desenvolvi
mento Rural Sustentável (CMDRS);

11 - CMDRS, nos demais casos.

Art. 2° Encontram-se anexas as folhas necessá
rias a atualização do Manual de Crédito Rural.

Art. 3° Ficam as Secretarias de Acompanha
mento Econômico, do Ministério da Fazenda, e de
Agricultura Familiar, do Ministério do Desenvolvimen
to Agrário, autorizadas a definir, em conjunto, as me
didas complementares necessárias ao cumprimento
do disposto nesta resolução, as quais serão divulga
das pelo Banco Central do Brasil.

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

Brasília, em 25 de abril de 2001 . - Armínio Fra
ga Neto, Presidente.

TíTULO
Crédito Rural

CAPíTULO
Programa Nacional De Fortalecimento
Da Agricultura Familiar -{Pronaf) - 10

SEÇÃO
Disposições Gerais - 1

1 - O Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF), destina-se ao apoio fi
nanceiro das atividades agropecuárias e não agrope
cuárias exploradas mediante emprego direto da força
de trabalho do produtor rural e de sua famflia, observa
das as condições estabelecidas neste capítulo.

2 - Na concessão dos créditos devem ser ob
servadas as seguintes condições especiais:

a) para atendimento a um grupo de produtores
rurais que apresentem características comuns de ex
plorações agropecuárias e estejam concentrados es
pecialmente, a operação pode ser formalizada em um
único instrumento de crédito, devendo constar o mon
tante e a finalidade do financiamento de cada um dos
participantes do grupo, bem como a utilização indivi
duai dos recursos;



TíTULO V
Da Organização Sindical

CAPíTULO 11I
Da Contribuição Sindical

SEÇÃO I
Da Fixação e do Recolhimento da

Contribuição Sindical

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 1° DE MAIO DE 1943

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

Art. 580. A contribuição sindical será recolhida,
de uma só vez, anualmente, e consistirá:

'Art. 580, inciso I com redação dada pela Lei n° 6.386, de
9-12-1976.

I - na importância correspondente à remunera
ção de 1 (um) dia de trabalho, para os empregados,
qualquer que seja a forma da referida remuneração;

'Inciso I com redação dada pela Lei n° 6.386, de 9
12-1976.

11 - para os agentes ou trabalhadores autôno
mos e para os profissionais liberais, numa importân-

"Art. 580 .

PROJETO DE LEI N° 4.896, DE 2001
(Do Sr. Neuton Lima)

Altera a redação do § 6° do Art. 580
da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1°
de maio de 1943, isentando as entidades
sem fins lucrativos do pagamento da
contribuição sindical.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Const~uição

e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

Justificação

Assim dispõe o atual § 6° do art. 580 do diploma
consolidado:

"§ 6° Excluem-se da regra do § 5° as
entidades ou instituições que não exercem
atividades econômicas com fins lucrativos,
as sociedades, associações e fundações de
caráter beneficente, filantrópico, assistenci
al, caritativo ou religioso." (NR)

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O § 6° do art. 580 da Consolidação das

leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452,
de 1° de maio de 1943, passa a vigorar com a seguin
te redação:
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b) a assistência técnica e facultativa, podendo, "Excluem-se da regra do § 5° as entidades ou in-
quando prevista no instrumento de crédito, ser presta- tituições que comprovarem, por meio de requerimen-
da de forma grupal, inclusive para os efeitos do Pro- to dirigido ao Ministério do Trabalho, que não exercem
grama de Garantia da Atividade Agropecuária atividade econômica com fins lucrativos."
(PROAG RO), no que diz respeito a apresentação de Pela regra vigente, as entidades sem fins lucrati-
orçamento, croqui e laudo. vos já são isentas da referida contribuição, mas exi-

3 - Os créditos podem ser concedidos de forma ge-se que todo ano apresentem requerimento junto
individual, coletiva ou grupal. ao Ministério do Trabalho e Emprego para esse fim

4 - É considerado crédito: que, afinal, resta deferido.
a) coletivo: quando formalizado com grupo de A norma, altamente burocrática, não traz qual-

produtores, para finalidades coletivas; quer contribuição para o aprimoramento do ordena-
b) grupa/: quando formalizado com grupo de m~nto jurfdi~o, a!é por que tr~ta-se de ~m "imposto"

produtores, para finalidades individuais. cUJa moder~l~aça~ das relaçoes !rabalhlstas aponta
5 - A documentação pertinente à relação con- para sua ellmln~~ao. Para tanto: I~porta adotarmos

tratual entre o proprietário da terra e o beneficiário do regr~s ~enos ngldas e. de trans'9~0, esperand~ que
crédito quando for o caso não está sujeita a exigên- os.sindicatos possam.vir a se legltlm~r, mesmo fman-
cia de ~egistro em cartório'. celramente, p.ela qualidade dos serviços que prestam

a seus associados.
Contamos, pois, com o apoio dos Ilustres Con

gressistas para garantir a aprovação da presente me
dida.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2001. - Depu
tado Neuton Lima.
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cia correspondente a 30% (trinta por cento) do maior
valor-de-referência fixado pelo Poder Executivo, vi
gente à época em que é devida a contribuição sindi
cal, arredondada para Cr$1,OO (hum cruzeiro) a fra
ção porventura existente;

*§ 3°com redação dada pela Lei n° 7.047 de 1°-12- 1982.

111 - para os empregadores, numa importância
proporcional ao capital social da firma ou empresa,
registrado nas respectivas Juntas Comerciais ou ór
gãos equivalentes, mediante a aplicação de alíquo
tas, conforme a seguinte tabela progressiva:

*§ 3° com redação dada pela Lei n° 7.047, de 1°-12- 1982.

§ 1° A contribuição sindical prevista na Tabela
constante do item 111 deste artigo corresponderá à
soma da aplicação das alíquotas sobre a porção do
capital distribuído em cada classe, observados os
respectivos limites.

*§ 1° com redação dada pela Lei n° 6.386, de 9-12- 1976.

§ 2° Para efeito do cálculo de que trata a tabela
progressiva inserta no item 111 deste artigo, conside
rar-se-á o valor-de-referência fixado pelo Poder Exe
cutivo, vigente à data de competência da contribui
ção, arredondando-se para Cr$1,OO (um cruzeiro) a
fração porventura existente.

* § 2° com redação dada pela Lei n° 6.386, de 9- 12-1976.

§ 3° É fixado em 60% (sessenta por cento) do
maior valor-de referência, a que alude o paragrafo an
terior, a contribuição mínima devida pelos emprega
dores, independentemente do capital social da firma
ou empresa, ficando. do mesmo modo, estabelecido o
capital equivalente a aoo.ooo (oitocentas mil) vezes o
maior valor-de-referência, para efeito do cálculo de
contribuição máxima, respeitada a tabela progressiva
constante do item 111.

*§ 3° com redação dada pela Lei n° 7.047, de 1°-12- 1982.

§ 4° Os agentes ou trabalhadores autônomos e
os profissionais liberais, organizados em firma ou em-

Classes de Capital

1 - Até 150 vezes o maior valor-de-refe
rência

2 - Acima de 150, até 1.500 vezes o maior
valor-de-referência

3 - Acima de 1.500, até 150.000 vezes o
maior valor-de-referência

4 - Acima de 150.000, até aoo.ooo vezes
o maior valor-de-referência

Alíquota
(%)

o,a

0,2

0,1

0,02

presa, com capital social registrado, recolherão a con
tribuição sindical de acordo com a tabela progressiva
a que se refere o item 111.

*§ 4° com redação dada pela Lei n° 6.386, de 9-12- 1976.

§ 5° As entidades ou instituições que não este
jam obrigadas ao registro de capital social, considera
rão como capital, para efeito do cálculo de que trata a
tabela progressiva constante do item 111 deste artigo, o
valor resultante da aplicação do percentual de 40%
(quarenta por cento) sobre o movimento econômico
registrado no exercício imediatamente anterior, do
que darão conhecimento à respectiva entidade sindi
calou à Delegacia Regional do Trabalho, observados
os limites estabelecidos no § 3° deste artigo.

*§ 5° com redação dada pela Lei n° 6.386, de 9-12- 1976.

§ 6° Excluem-se da regra do § 5° as entidades
ou instituições que comprovarem, por meio de reque
rimento dirigido ao Ministério do Trabalho, que não
exercem atividade econômica com fins lucrativos.

*§ 6° com redação dada pela Lei n° 6.386, de 9-12-1976.

PROJETO DE LEI NO 4.897, DE 2001
(Do Sr. Rommel Feijó)

Dispõe sobre assentamentos rurais
em programas de reforma agrária no
semi-árido.

(As Comissões de Agricultura e Polfti
ca Rural; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 17 da Lei noa.629, de 25 de feverei

ro de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte pa
rágrafo único:

"Art. 17 ..
"Parágrafo único. Na região do

semi-árido os assentamentos serão feitos,
obrigatoriamente, às margens dos rios pere
nes ou com sistema de irrigação implanta
do."(AC)

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

Justificação

O projeto de lei que ora apresentamos, que cria a
obrigatoriedade de equipar os assentamentos rurais no
semi-árido com equipamentos de irrigação, deve ser
analisado levando-se em conta dois aspectos que infor
mam a questão da reforma agrária: o aspecto social e o
legal, mais especificamente, o jurídico-constitucional.
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Dispõe sobre a Regulamentação dos
Dispositivos Constitucionais relativos à
Reforma Agrária, previstos no Capítulo 111,
Título VII, da Constituição Federal.

LEI N<> 8.629, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993

Art. 17. O assentamento de trabalhadores rurais
deverá ser efetuado em terras economicamente úteis,
de preferência na região por eles habitada.

Parágrafo único. (Vetado.)
Art. 18. A distribuição de imóveis rurais pela re

forma agrária far-se-á através de títulos de domínio
ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de
10 (dez) anos.

Parágrafo único. O órgão federal competente
manterá atualizado cadastro de áreas desapropria
das e de beneficiários da reforma agrária.

VIDE MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.109-52, DE
24 DE MAIO DE 2001

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

o aspecto social da irrigação nos programas de V - o seguro agrícola;
reforma agrária no semi-árido, por sua importância de- VI - o cooperativismo;
terminante, nem mereceria qualquer comentário. Mes- VII - a eletrificação rural e irrigação;
mo assi~, in~istimos 'em rembr~r ~ i~portância do fator VIII - a habitação para o trabalhador rural.
água, prlmelr?, para a sobrevlvencla do ~omem; se- § 1° Incluem-se no planejamento agrícola as ati-
gundo, 'para fixar o homem à gleba ~~e seja capaz de vidades agro-industriais, agropecuárias, pesqueiras e
prodUZir o s~s.tento seu ~ d~ sua famllla. Pro~ramas de florestais.
reforma agrana no seml-ándo sem a garantia da água § 20 S - t'bT d - d rt'
é arremedo de programa, é demagogia que os traba- , erao compa I I, I~a as as açoes e po I Ica

lhad
. d '-' . agncola e de reforma agrana.

ores rurais a reglao Ja recusam.
No que concerne ao aspecto jurídico-constituci-

onal, importa lembrar que nossa Carta Magna dispõe,
em seu art. 187 que serão compatibilizadas as ações
de política agrícola e de reforma agrária. Eque a polí
tica agrícola será planejada e executada levando em
conta, entre outros aspectos, a irrigação.

Assim, pois, justo, do ponto de vista social e le
gai, que se garanta ao trabalhador rural dos progra
mas de assentamento no semi-árido, pelo menos, a
condição essencial para sua sobrevivência: a água.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2001. - Rom
mel Feij6.

TíTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPiTULO 111
Da Política Agrícola e Fundiária e da

Reforma Agrária

Art. 187'. A política agrícola será planejada e
executada na formF.l da lei, com a participação efetiva
do setor de produção, envolvendo produtores e traba
lhadores rurais, bem como dos setores de comerciali
zação, de armazenamento e de transportes, levando
em conta, especialmente:

I - os instrumentos creditícios e fiscais;
11 - os preços compatíveis com os Custos de

produção e a garantia de comercialização;
111 - o incentivo à pesquisa e à tecnologia;
IV - a assistência técnica e extensão rural;

MEDIDA PROVISÓRIA
N° 2.109-52, DE 24 DE MAIO DE 2001

Acresce e altera Dispositivos do De
creto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de
1941, das Leis nOs 4.504, de 30 de novem
bro de 1964, 8.177, de 1° de março de
1991, e 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
e dá outras providências.

Art. 4° A Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2° ..

§ 2° Para os fins deste artigo, fica a
União, por meio do órgão federal competen
te, autorizada a ingressar no imóvel de pro-
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priedade particular para levantamento de dãos em cárcere privado, ou de quaisquer
dados e informações, mediante prévia co- outros atos de violência real ou pessoal pra-
municação escrita ao proprietário, preposto ticados em tais situações.
ou seu representante. § 8° A entidade, a organização, a pes-

§ 3° Na ausência do proprietário, do soa jurldica, o movimento ou a sociedade
preposto ou do representante, a comunica- de fato que, de qualquer forma, direta ou in-
ção será feita mediante edital, a ser publica- diretamente, auxiliar, colaborar, incentivar,
do, por três vezes consecutivas, em jornal incitar, induzir ou participar de invasão de
de grande circulação na capital do Estado imóveis rurais ou de bens públicos, ou em
de localização do imóvel. conflito agrário ou fundiário de caráter coleti-

§ 4° Não será considerada, para os v~, ~ão receberá, a qualquer titulo, recursos
fins desta lei, qualquer modificação, quanto publlcos.
ao domfnio, à dimensão e às condições de § 9° Se, na hipótese do § 8°, a transfe-
uso do imóvel, introduzida ou ocorrida até rência ou repasse dos recursos públicos já
seis meses após a data da comunicação tiverem sido autorizados, assistirá ao Poder
para levantamento de dados e informações Público o direito de retenção, bem assim o
de que tratam os §§ 2° e 3°. de rescisão do contrato, convênio ou instru-

§ SO No caso de fiscalização decorren- mento similar." (NR)
te do exercfcio de peder de policia, será dis- "Art. 2°-A. Na hipótese de fraude ou si-
pensada a comunicação de que tratam os mulação de esbulho ou invasão, por parte
§§ 2° e 6° O imóvel rural de domínio público do proprietário ou legitimo possuidor do
ou particular objeto de esbulho possessório imóve~, para os fins dos §§ 6° e 7° d~ art. 2°,
ou invasão motivada por conflito agrário ou o órgao exec~t.or do. Programa Nacl.o~al d~
fundiário de caráter coletivo não será vistori- Reforma Agrana aplicará pena admlnlstratl-
ado, avaliado ou desapropriado nos dois va de R$SS.OOO,OO (cinqüenta e cinco mil
anos seguintes à sua desocupação, ou no r~ais) a .R$S~S.OOO,OO (quinhentos e trinta e
dobro desse prazo, em caso de reincidên- cinco mil reais) e o cancelamento do cadas-
cia; e deverá ser apurada a responsabilida- tro do imóvel no Sistema Nacional de Ca-
de civil e administrativa de quem concorra d~stro Ru~al, s~~ prejufz~ das demais san-
com qualquer ato omissivo ou comissivo çoes penais e CIVIS cabíveiS.
que propicie o descumprimento dessas ve- Parágrafo único. Os valores a que se
dações. refere este artigo serão atualizados, a partir

§ ]O Será excluldo do Programa de de maio de 2000, no dia ~o ~e janeiro de
Reforma Agrária do Governo Federal quem, cad~ ~no, com base na vanaç~o ac~~~lada
já estando beneficiado com lote em Projeto do Indlce Geral de Preços - ~lsponl,b!lIdade
de Assentamento, ou sendo pretendente Interna -IGP -.01 da ~und~çao Getulio Var-
desse beneffcio na condição de inscrito em gas, no respectivo penedo. (NR)
processo de cadastramento e seleção de "Art. SO. .. .
candidatos ao acesso à terra, for efetiva- § 3° ..
mente identificado como participante direto I - do segundo ao décimo quinto ano,
ou indireto em conflito fundiário que se ca- quando emitidos para indenização de imóvel
racterize por invasão ou esbulho de imóvel com área de até setenta mÓdulos fiscais;
rural de domfnio público ou privado em fase 11 - do segundo ao décimo oitavo ano,
de processo administrativo de vistoria ou quando emitidos para indenização de imóvel
avaliação para fins de reforma agrária, ou com área acima de setenta e até cento e

, que esteja sendo objeto de processo judicial cinqüenta mÓdulos fiscais; e
de desapropriação em vias de imissão de 111 - do segundo ao vigésimo ano,
posse ao ente exproriante; e bem assim quando emitidos para indenização de imóvel
quem for efetivamente identificado como com área superior a cento e cinqüenta mó-
participante de invasão de prédio público, dulos fiscais.
d~ atos de a~eaça, s,eq.üestro ou manu~en- § 4° No caso de aquisição por compra
çao de serVidores publlcos e outros clda- e venda de imóveis rurais destinados à im-
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plantação de projetos integrantes do Progra- IV - haja sido aprovado pelo órgão fe-
ma Nacional de Reforma Agrária, nos ter- deral competente, na forma estabelecida em
mos desta lei e da Lei na 4.504, de 30 de regulamento, no mínimo seis meses antes
novembro de 1964, e os decorrentes de da comunicação de que tratam os §§ 20 e 30

acordo judicial, em audiência de conciliação, do art. 20
.

com o objetivo de fixar a prévia e justa inde- "(NR)
nização, a ser celebrado com a União, bem "Art. 11. Os parâmetros, índices e in~
como com os entes federados, o pagame~to dicadores que informam o conceito de pro-
será efe~u~do de fo.rma escalonada em. Tltu- dutividade serão ajustados, periodicamen-
los da DIvIda ~gr~na:- TOA, res~atávels em te, de modo a levar em conta o progresso
~arcelas anuaiS, Iguais e suce~slv~s, a par- científico e tecnológico da agricultura e o
tlr do segund~ ano de s.u~ emlssao, obser- desenvolvimento regional, pelos Ministros
vadas as seguintes condlçoes: de Estado do Desenvolvimento Agrário e

I - imóveis com área de até três mil da Agricultura e do Abastecimento, ouvido
hectares, no prazo de cinco anos; o Conselho Nacional de Política Agrícola."

11 - imóveis com área superior a três (NR)

mil hectares: . ..• "Art. 12. Considera-se justa a indeniza-
. a) o valor relativo a?s primeiros tres ção que reflita o preço atual de mercado do

mil hectares, no prazo de CinCO anos; imóvel em sua totalidade aí incluídas as ter-
b) o valor relativo à área superior a ras e acessões naturais 'matas e florestas e

três mil e até dez mil hectares, em dez as benfeitorias indenizá'veis, observados os
anos; . ... seguintes aspectos:

c) o valor relativo a area supenor a dez I _ localização do imóvel'
mil hectares até quinze mil hectares, em 11 'd- . I '

. - aptl ao agnco a;qUinze anos; e . _ .
d) o valor da área que exceder quinze 111- dlmensao do Imóvel;

mil hectares, em vinte anos. IV - área ocupada e ancianidade das
§ 50 Os prazos previstos no § 40, posses;

quando iguais ou superiores a dez anos, po- V - funcionalidade, tempo de uso e es-
derão ser reduzidos em cinco anos, desde tado de conservação das benfeitorias.
que o proprietário concorde em recebero§1° Verificado o preço atual de mer-
pagamento do valor das benfeitorias úteis e cado da totalidade do imóvel, proce-
necessárias integralmente em TOA. der-se-á à dedução do valor das benfeito-

§ 6° Aceito pelo proprietário o paga- rias indenizáveis a serem pagas em dinhe-
mento das benfeitorias úteis e necessárias iro, obtendo-se o preço da terra a ser inde-
em TOA, os prazos de resgates dos respec- nizado em TOA.
tivos títulos serão fixados mantendo-se a § 20 Integram o preço da terra as flo-
mesma proporcionalidade estabelecida para restas naturais, matas nativas e qualquer
aqueles relativos ao valor da terra e suas outro tipo de vegetação natural, não po-
acessões naturais." (NR) dendo o preço apurado superar, em qual-

"Art. 60
• quer hipótese, o preço de mercado do imó-

.............................................................. vel.
§ 30

..

V - as áreas sob processos técnicos
de formação ou recuperação de pastagens
ou de culturas permanentes, tecnicamente
conduzidas e devidamente comprovadas,
mediante documentação e Anotação de
Responsabilidade Técnica."(NR)

"Art. 7° .

§ 3° O Laudo de Avaliação será subs
crito por Engenheiro Agrônomo com registro
de Anotação de Responsabilidade Técnica
- ART, respondendo o subscritor, civil, pe
nai e administrativamente, pela superavalia
ção comprovada ou fraude na identificação
das informações." (NR)

"Art. 17. O assentamento de traba
lhadores rurais deverá ser realizado em
terras economicamente úteis, de preferên-



Art. r O órgão federal executor do programa de
reforma agrária fica autorizado a baixar atos normati
vos internos disciplinando a aplicação dos arts. 17 e
18 da Lei n° 8.629, de 1993..

§ 3° O valor da alienação do imóvel
será definido por deliberação do Conselho
Diretor do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária - INCRA, cujo ato fixará
os critérios para a apuração do valor da par
cela a ser cobrada do beneficiário do pro
grama de reforma agrária.

§ 4° O valor do imóvel fixado na forma
do § 3° será pago em prestações anuais
pelo beneficiário do programa de reforma
agrária, amortizadas em até vinte anos, com
carência de três anos e corrigidas monetari
amente pela variação do IGP - DI.

§ 5° Será concedida ao beneficiário do
programa de reforma agrária a redução de
cinqüenta porcento da correção monetária
incidente sobre a prestação anual, quando
efetuado o pagamento até a data do venci
mento da respectiva prestação.

§ 6° Os valores relativos às obras de
infra-estrutura de interesse coletivo, aos
custos despendidos com o plano de desen
volvimento do assentamento e aos serviços
de medição e demarcação topográficos são
considerados não reembolsáveis, sendo
que os créditos concedidos aos beneficiári
os do programa de reforma agrária serão
excluídos do valor das prestações e amorti-

. zados na forma a ser definida pelo órgão fe
deral executor do programa.

§ r O órgão federal executor do pro
grama de reforma agrária manterá atuali
zado o cadastro de áreas desapropriadas
e de beneficiários da reforma agrária."
(NR)

"Art. 26-A. Não serão cobradas custas
ou emolumentos para registro de títulos
translativos de domínio de imóveis rurais
desapropriados para fins de reforma agrá
ria." (NR)
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cia na região por eles habitada, observado mínio. nas condi~ões previstas n~ § 1°,
o seguinte: ~omput~do o. p~~lodo da concessao para

I - a obtenção de terras rurais destina- f~ns da megoclabllldade de que trata este ar-
das à implantação de projetos de assenta- tlgo.
mento integrantes do programa de reforma
agrária será precedida de estudo sobre a vi
abilidade econômica e a potencialidade de
uso dos recursos naturais;

11 - os beneficiários dos projetos de
que trata o inciso I manifestarão sua concor
dância com as condições de obtenção das
terras destinadas à implantação dos proje
tos de assentamento, inclusive quanto ao
preço a ser pago pelo órgão federal execu
tor do programa de reforma agrária e com
relação aos recursos naturais;

111 - nos projetos criados será elabora
do Plano de Desenvolvimento de Assenta
mento - PDA, que orientará a fixação de
normas técnicas para a sua implantação e
os respectivos investimentos;

IV - integrarão a clientela de trabalha
dores rurais para fins de assentamento em
projetos de reforma agrária somente aque
les que satisfizerem os requisitos fixados
para seleção e classificação, bem como as
exigências contidas nos arts. 19, incisos I a
V e seu parágrafo único, e 20 desta lei;

V - a consolidação dos projetos de as
sentamento integrantes dos programas de
reforma agrária dar-se-á com a concessão
de créditos de instalação e a conclusão dos
investimentos, bem como com a outorga do
instrumento definitivo de titulação.

.......................................................(NR)
"Art. 18 ..
§ 1° O título de domínio de que trata

este artigo conterá cláusulas resolutivas e
será outorgado ao beneficiário do programa
de reforma agrária, de forma individual ou
coletiva, após a realização dos serviços de
medição e demarcação topográfica do imó
vel a ser alienado.

§ 2° Na implantação do projeto de as
sentamento, será celebrado com o benefi
ciário do programa de reforma agrária con
trato de concessão de uso, de forma indivi
duaI ou coletiva, que conterá cláusulas reso
lutivas, estipulando-se os direitos e as obri
gações da entidade concedente e dos con
cessionários, assegurando-se a estes o di
reito de adquirir, em definitivo, o título de do-
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PROJETO DE LEI N° 4.908, DE 2001 SEÇÃO VIII
(Do Poder Executivo) Do Processo Legislativo

MENSAGEM N° 574/01

Altera dispositivos da Lei n° 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.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 24, li)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts. 1° e 4° da lei nO 9.140, de 4 de

dezembro de 1995, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art. 1° São reconhecidas como mortas,
para todos os efeitos legais, as pessoas que
tenham participado, ou tenham sido acusa
das de participação, em atividades políticas,
no período de 2 de setembro de 1961 a 5 de
outubro de 1988, e que, por este motivo, te
nham sido detidas por agentes públicos
achando-se, desde então desaparecidas,
sem que delas haja noticias." (NR)

"Art. 4° ..

b) que, por terem participado, ou por
terem sido acusadas de participação, em
atividades políticas, no período de 2 de se
tembro de 1961 a 5 de outubro de 1988, te
nham falecido por causas não-naturais, em
dependências policiais ou assemelhadas.

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

Art. 2° Os prazos previstos nos arts. 7° e 10 da
lei n° 9.140, de 1995, serão reabertos, pelo prazo
de 120 dias a contar da publicação desta lei.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Brasília,

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou
do Congresso Nacional, ao Presidente da Repúbli
ca, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Su
periores, ao Procurador-Geral da República e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição.

§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;

\I - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos pú
blicos na administração direta e autárquica ou au
mento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, maté
ria tributária e orçamentária, serviços públicos e pes
soal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios,
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilida
de e aposentadoria;

•Allnea c com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 18, de 5-2-1998.

d) organização do Ministério Público e da De
fensoria Pública da União, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defen
soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Minis
térios e órgãos da administração pública;

f) militares das Forças Armadas, seu regime ju
rídico, provimento de cargos, promoções, estabilida
de, remuneração, reforma e transferência para a re
serva.

*Allnea f acrescida pela Emenda Constitucional n° 18, de
5-2-1998.

§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitora
do nacional, distribuído peto menos por cinco Esta
dos. com não menos de três décimos porcento dos
eleitores de cada um deles.



CAPITULO IV
Da Despesa Pública

SEÇÃO I
Da Geração da Despesa

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

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

~ .
Art. 10. A indenização prevista nesta lei é deferi

da às pessoas abaixo indicadas, na seguinte ordem:

I - ao cônjuge;
11 - ao companheiro ou companheira, definidos

pela Lei n° 8.971, de 29 de dezembro de 1994;
111- aos descendentes;

IV - aos ascendentes;

V - aos colaterais, até o quarto grau.
§ 1° O pedido de indenização poderá ser formu

lado até cento e vinte dias a contar da publicação desta
lei. No caso de reconhecimento pela Comissão Espe
cial, o prazo se conta da data do reconhecimento.

§ 2° Havendo acordo entre as pessoas nomina
das no caput deste artigo a indenização poderá ser re
querida independentemente da ordem nele prevista.

§ 3° Reconhecida a morte, nos termos da aHnea
b do inciso Ido art. 4°, poderão as pessoas menciona
das no caput, na mesma ordem e condições, reque
rer à Comissão Especial a indenização.

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoa
mento de ação governamental que acarrete aumen
to da despesa será acompanhado de:

I - estimativa do impacto orçamentário-finan
ceiro no exercfcio em que deva entrar em vigor e
nos dois subseqüentes;

11 - declaração do ordenador da despesa de
que o aumento tem adequação orçamentária e fi
nanceira com a lei orçamentária anual e compatibi
lidade com o plano plurianual e com a lei de diretri
zes orçamentárias.

Art. 4° Fica criada Comissão Especial que, em
face da situação política mencionada no art. 1° e, em
conformidade com este, tem as seguintes atribuições:

I - proceder ao reconhecimento de pessoas:
a) desaparecidas, não relacionadas no Anexo I

desta lei;
b) que, por terem participado, ou por terem sido

acusadas de participação, em atividades políticas, no
período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de
1979, tenham falecido, por causas não naturais, em
dependências policiais ou assemelhadas;

11- envidar esforços para a localização dos cor
pos de pessoas desaparecidas no caso de existência
de indlcios quanto ao local em que possam estar de
positados;

111- emitir parecer sobre os requerimentos rela
tivos a indenização que venham a ser formulados pe
las pessoas mencionadas no art. 10 desta lei.

Reconhece como mortas pessoas
desaparecidas em razão de participação,
ou acusação de participação, em ativida
des políticas, no período de 2 de setem
bro de 1961 a 15 de agosto de 1979, e dá
outras providências.

Art. 1° São reconhecidas como mortas, para to
dos os efeitos legais, as pessoas relacionadas no
Anexo 1 desta lei, por terem participado, ou terem
sido acusadas de participação, em atividades políti
cas, no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de
agosto de 1979, e que, por este motivo, tenham sido
detidas por agentes públicos, achando-se, desde en
tão, desaparecidas, sem que delas haja notícias.
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LEI N° 9.140, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1995 do O prazo de cento e vinte dias, a partir da ciência
da decisão deferitória.

Art. 7° Para fins de reconhecimento de pesso
as desaparecidas não relacionadas no Anexo I des
ta lei, os requerimentos, por qualquer das pessoas
mencionadas no art. 3°, serão apresentados perante
a Comissão Especial, no prazo de cento e vinte
dias, contado a partir da data da publicação desta
lei, e serão instruidos com informações e documen
tos que possam comprovar a pretensão.

§ 1° Idêntico procedimento deverá ser obser
vado nos casos baseados na alínea b do inciso I
do art. 4°.

§ 2° Os deferimentos, pela Comissão Especial,
dos pedidos de reconhecimento de pessoas não
mencionadas no Anexo I desta lei instruirão os pedi
dos de assento de óbito de que trata o art. 3°, conta-
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§ 1° Para os fins desta Lei Complementar, con
sidera-se:

I - adequada com a lei orçamentária anual, a
despesa objeto de dotação especifica e suficiente,
ou que esteja abrangida por crédito genérico, de for
ma que somadas todas as despesas da mesma es
pécie, realizadas e a realizar, previstas no programa
de trabalho, não sejam ultrapassados os limites es
tabelecidos para o exercício;

11 - compatível com o plano plurianual e a lei
de diretrizes orçamentárias, a despesa que se con
forme com as diretrizes, objetivos, prioridades e me·
tas previstos nesses instrumentos e não infrinja
qualquer de suas disposições.

§ 2° A estimativa de que trata o inciso I do ca
put será acompanhada das premissas e metodolo
gia de cálculo utilizadas.

§ 3° Ressalva-se do disposto neste artigo a
despesa considerada irrelevante, nos termos em
que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 4° As normas do caput constituem condição
prévia para:

I - empenho e licitação de serviços, forneci
mento de bens ou execução de obras;

11 - desapropriação de imóveis urbanos a que
se refere o § 3° do art. da Constituição.

MENSAGEM N° 574

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Fede

ral, submeto à elevada deliberação de Vossas Exce
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Justiça, o texto do pro
jeto de lei que "Altera dispositivos da Lei n° 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 da outras providências" .

Brasília, 19 de junho de 2001. - Fernando Hen
rique.

EM N° 136-MJ

Brasília, 16 de maio de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o

anexo projeto de lei que altera o período da Lei nO
9.140, de 4 de dezembro de 1995, que reconhece

como mortas pessoas desaparecidas em razão de
participação ou acusação de participação, em ativi
dades políticas, no período de 2 de setembro de
1961 a 15 de agosto de 1979, e dá outras providên
cias.

2. O objetivo da modificação proposta é o mes
mo que norteou a Lei nO 9.140, de 1995, que foi o de
resgatar com dignidade e sem nenhum tipo de re
vanchismo, situações injustas de um tempo contur
bado da história do País.

3. A despeito de ser a Lei n° 9.140, de 1995,
tecnicamente bem elaborada, tendo recebido encô
mios e contribuído nacional e internacionalmente
para a boa imagem do Brasil no campo dos Direitos
Humanos, verificou-se, com a sua aplicação, que há
necessidade de alteração do período que se refere à
participação em atividades políticas das pessoas nela
contempladas, com o propósito de fixar o seu término
na data histórica da promulgação da Constituição de
1988.

4. Com a alteração proposta, a justiça almeja
da, quando da edição da l.ei nO 9.140, de 1995, se
fará com plenitude, tendo em vista existirem ocor
rências de desaparecimentos ou mortes que não fo
ram contemplados pelo período estabelecido no
mencionado diploma legal.

5. O art. 2° do projeto de lei tem por desiderato
alcançar os casos em que os interessados motiva
damente entraram com requerimento fora do prazo,
em razão de força maior ou de justificável desco
nhecimento do termo.

6. Informo, por oportuno, que consta da Lei
Orçamentária para este exercfcio, dotações na
Programação "04.422.0154.0083.0001 - Paga
mento de indenização a familiares de mortos e de
saparecidos em razão da participação em ativida
des políticas, nos termos da Lei n° 9.140/95", no
montante de R$930.000,00 (novecentos e trinta
mil reais) e, para os exercícios de 2002 e 2003, em
observância a: disposições contidas nos incisos I e
11 do art. 16 da Lei Complementar n° 101/00, já fo
ram solicitados recursos ao Ministério do Planeja
mento, Orçamento e Gestão no total de R$2,O mi
lhões, na proporção de R$1,0 milhão para cada
ano acima mencionado.

7. Creio, Senhor Presidente, que a proposta de
lei ora encaminhada ao seu descortino terá o condão
de adequadamente transpor limites impeditivos para
o reconhecimento de direitos de fato existentes.

Respeitosamente. - José Gregori, Ministro de
Estado da Justiça.
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Aviso n° 645-C. Civil.

Brasflia, 19 de junho de 2001

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

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República relati
va ao projeto de lei que "Altera dispos~ivos da Lei n°
9.140, de 4 de dezembro de 1995, que 'reconhece
como mortas pessoas desaparecidas em razão de
participação, ou de acusação de participação, em ativi
dades políticas, no período de 2 de setembro de 1961
a 15 de agosto de 1979, e dá outras providências".

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

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Finda a leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado José Tho
maz Nonô.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (B/oco/PFL - AL.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S1"'8.
e Srs. Deputados, o desempenho do mandato de De
putado Federal possibilita, entre outras coisas, apro
fundar o conhecimento das realidades regionais e
com isso obter, de forma mais completa, uma visão
verdadeiramente nacional. Dentro dessa perspectiva,
aceitei o convite do Comandante do Exército, Gen.
Gleuber Vieira, e, juntamente com outros Parlamenta
res, visitei parte da Região Norte do Brasil. No Calha
Norte pudemos avaliar o valor estratégico da área e
conhecer de perto as atividades desenvolvidas pelo
Exército brasileiro na faixa de fronteira.

Quero dizer que, entre as muitas missões que
desempenhei no Congresso, essa foi uma das que
mais me seduziu pela oportunidade de redescobrir o
Brasil. Redescobrir, sim, porque é um distinto Brasil
que emerge, se visto pela ótica da Amazônia, região
que tem o condão de despertar sentimentos de brasi
Iidade, de patriotismo, aguçando a consciência da ne
cessidade de defender-se o País do narcotráfico, da
cobiça internacional, das ONGs de má-fé, das igrejas
suspeitas, de alguns pseudobenfeitores e de outros
flagelos, reais ou potenciais.

Iniciamos a viagem por Manaus, visitando o
Centro de Instrução de Guerra na Selva e o Quar
tel-General do Comando Militar da Amazônia. No pri
meiro - o CIGS -, pudemos aquilatar o rigor e a exce-

lência do treinamento mil~ar, bem como nos foi apre
sentado um pouco da fauna e da flora da região. No
Comando Militar, o Gen. Alcedir Pereira Lopes brin
dou-nos com uma palestra de tal forma clara e abran
gente sobre a Amazônia em geral e o papel desempe
nhado pelo Exército que nos sentimos na obrigação
de convidá-lo para repetir a palestra na Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, a fim de
que toda a Casa dela tome conhecimento, partilhan
do da sua visão lúcida e patriótica.

Aliás, ontem, na reunião da Comissão, ouvimos
o Gen. Alcedir reafirmar conceitos e explicitar a ne
cessidade de investimentos em educação e mai~r

presença do Estado como vertentes basilares para
efetiva ocupação da Amazônia.

Depois de Manaus, fomos a São Gabriel da Ca
choeira, lugar belíssimo, onde tivemos o privilégio de
presenciar a formatura do Comando de Fronteira do
Rio Negro e, ao desfilar o 5° Batalhão de Infantaria da
Selva, ver representantes de diversas etnias indíge
nas envergando o fardamento do Exército brasileiro.

A visita ao hospital de São Gabriel da Cachoeira
foi mais um testemunho do papel crucial do Exército
no atendimento às populações civis, vez que se trata
do único hospital a prestar serviços numa área de mu
itos milhares de quilômetros quadrados, distantes oito
dias de barco da Capital do Estado, Manaus. Sem dú
vida a presença do Estado na faixa de fronteira, atra
vés do Exército, é altamente positiva, desempenhan
do os quartéis, sobretudo com seus hospitais e enfer
marias, importante fator de aglutinação social e de
afirmação da soberania.

Em Boa Vista, a palestra do Gen. Claudimar Nu
nes deu-nos uma visão geral das dificuldades vivenci
adas pelos pelotões especiais de fronteiras, sobretu
do em Roraima. Aliás, Roraima, nas cercanias da Ca
pital, foi uma descoberta em si, contrastando os seus
lavrados imensos e descampados com a floresta
amazônica e região extremamente acidentada, como
tivemos oportunidade de verificar em sobrevôo.

Na selva, a monotonia emocionante das copas
de árvores só é quebrada quando em vez pela cicatriz
de um garimpo abandonado.

De Boa Vista, fizemos deslocamentos por heli
cóptero para Uiramatã; daí para Surucucu e de volta à
Capital do Estado.

Em Uiramatã, redescobrimos a geografia brasi
leira, tomando conhecimento de que o Brasil começa
ali, vez que o Uiramatã se encontra oitenta quilôme
tros mais ao norte do que Oiapoque. Vimos de perto o
aculturamento dos índios macuxi e pudemos ouvir
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toda a comunidade quanto ao problema então exis- Voltamos dessa viagem mais enriquecidos, por-
tente na construção de um quartel. que tivemos os melhores interlocutores possíveis nos

Na palestra de ontem, soubemos que as obras oficiais comandantes, membros da assessoria parla-
já estão em marcha nesse ponto estratégico que dista mentar e guarnições locais para nos aprofundar no
tão-somente três quilômetros da fronteira da Guiana estudo da única disciplina que deve interessar verda-
e menos de trinta quilômetros da Venezuela. deiramente ao político: o conhecimento e a defesa

A presença do Estado na faixa de fronteira atra- deste País fabuloso.
vés do Exército é altamente positiva, desempenhan- Centro de Instrução de Guerra na Selva, Co-
do os quartéis, sobretudo, com seus hospitais e enfer- mando Militar da Amazônia, São Gabriel da Cachoei-
marias, importante fator de aglutinação social e de ra, Boa Vista, Surucucu, Uiramatã, macuxi, ianomâ-
afirmação da soberania em rincões tão distantes. mi, antes conceitos vagos e lugares abstratos, deixa-

Em duas horas de vôo, nos deslocamos do Uira- ra~ de ser abstrações e passarã?, pel~ .menos para
matã para Surucucu, pelotão especial de fronteira mim, a compo~ o rumo de um~ açao polltlca na busca
mais isolado ainda, somente acessível pelo ar, onde de melhores dias para o BrasIl.
um punhado de abnegados dedícam suas vidas em Quero agradecer ainda aos militares de Brasília
pleno território ianomâmi a afirmar a presença brasi- q~e no~ acompanharam. É forço~o destacar o Cel.
leira. É preciso, realmente, ser muito brasileiro como Vlllas Boas e os Tenentes-Coronéis Jaborandy e Hel-
são os oficiais e praças que ali destacam, tendo por do, que foram muito além do~ ~umprimento ~o dever
companhia apenas uma maloca ianomâmi com 150 se desdobrando em nos propiciar conforto e Informa-
índios, os ruídos da selva impenetrável e o sentimen- ção. Seria d~vertambém dest~c~~oapoio inestimável
to de distância e solidão tão intangível quanto concre- da Aer~n~utl~a, que nos ~os~lbllltou o d~slocamento
to. Nessa visita, aliás, simbolicamente designamos e a ~sslstencla do Cel. Átila, Ig~almente Incansável e
para orador, em pleno 31 de março _ memória mar- solíCito durante toda a nossa viagem.
cante da realidade nacional -, o Deputado Fernando Desejo ardentemente que o Exército brasileiro
Gabeira, que sensibilizou a todos com uma fala opor- convide outros Parlamentares e que essas viagens se
tuna sobre conciliação nacional e objetivos estratégi- repitam, para que mais colegas tenham, como nós, a
cos do País. oportunidade de receber esse banho de brasilidade.

O tempo deste pronunciamento é exíguo para O grito de "selva", tantas vezes repetido como
que se possa descrever adequadamente quer a pró- palavra mágica que tenta traduzir o profundo vínculo
pria região que visitamos, quer a riqueza da experiên- existente entre o militar e a região, passa hoje a fazer
cia vivida. Fico limitado, como se diz no jargão parla- parte do meu cotidiano. E concordo integralmente
mentar, a breves considerações. com algo que ouvi na viagem: o soldado da Amazônia

Em primeiro lugar, constata-se o acerto do Pro- é um ~?vo bandeirante que desbrava e integra, que
jeto Calha Norte, que tive a oportunidade de defender constrOl e ampara.
há mais de uma década, quando segmentos menos É a pura verdade!
esclarecidos do Parlamento nacional o combatiam O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PFL - AM. Sem revi-
como se fosse faceta de megalomania militar. Hoje, são do orador.) - Sr. Presidente, Sr· e Srs. Deputa-
esquerda, direita, centro, sul, qualquer posição ideo- dos, o Ministro da Saúde, José Serra, lançou ontem,
lógica ou geográfica concorda com a importância do no auditório daquele Ministério, o Projeto Alvorada do
Calha Norte e que a integração das Forças Armadas Estado do Amazonas. A solenidade foi realizada com
na região é um imp~gável serviço público, assistindo a presença de alguns Prefeitos do meu Estado, que ti-
às comunidades civis, zelando por nossas riquezas, veram a oportunidade de ouvir o Sr. Ministro a respei-
defendendo o Pais de eventuais agressões externas to do referido projeto.
e, hoje mais do q~~ nunca, da terrível e concreta pre- Não compareci à cerimônia porque entendi que,
sença do narcotraflco. ao elaborarem esse projeto e antes de lançá-lo, deve-

Ressaltou em todos os Parlamentares, mor- riam ter ouvido os Prefeitos para verificar quais seri-
mente os de outras regiões, que a Amazônia é algo am as verbas a serem aplicadas nos programas do
diferente, muito precioso, mas que a reserva da bios- projeto. Mais de quarenta Municípios foram contem-
fera é da humanidade, patrimônio brasileiro que deve piados com recursos irrisórios para procederem a
ser defendido com amor e intransigência por todos melhorias sanitárias, quando, na verdade, o interior
aqueles que se sintam verdadeiramente nacionais. do Amazonas precisa mesmo é de água potável.
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A Fundação Nacional de Saúde não alocou re- unânime, traduzia o entendimento havido entre as Li-
cursos para o abastecimento de água nos Municípios deranças da Casa e, acima de tudo, a nossa capad-
em função de o sistema estar sendo implementado dade de negociar e compreender com espírito públi-
pelo Governador Amazonino Mendes. É verdade, S. co, absolutamente fundamental, o que continua sen-
Exa está dotando todas as sedes municipais com o do uma prática.
sistema_ de abastecimento ?e água, sua ampliação, Aquela votação também revelou outro aspecto,
expansao etc. Mas é preciso que olhemos para a Sr. Presidente: quando se tem vontade política,
zona rural. cria-se uma agenda positiva. Não adianta reclamar da

Na verdade, o lançamento do Projeto Alvorada, imprensa, da onda de denuncismo, nem dizer que se
ontem, não foi para a assinatura de convênios, mas, quer jogar o Parlamento contra a opinião pública ou a
sim, para a assinatura de protocolos de intenção, vi- opinião pública contra o Parlamento. Temos de repetir
sando à assinatura de convênios. o que fizemos na última quarta-feira: demonstrar à so-

Queria dirigir um apelo ao Ministro José Serra, ciedade que esta Casa está atenta àquilo que é im-
no sentido de que, em vez de liberar recursos para portante para o desenvolvimento político e para a
que os Municípios façam melhorias sanitárias domici- tranqüilidade do País.
Iiares, determine sua transferência para a construção Sr. Presidente, também gostaria de fazer uma
de poços artesianos na zona rural dos diversos Muni- reflexão sobre outro ponto ligado às medidas provisó-
cípios do Estado. rias e que diz respeito a esta Casa, mas que eu não

Percebi ontem certa frustração dos Prefeitos e ouvi, até ontem, ninguém abordar. Nós precisamos de
de seus representantes, que vieram a Brasília para a me?idas provisórias? Preci~mos. Por quê? Porque,
cerimônia de lançamento do Projeto Alvorada do mUitas vezes, esta Casa e extremamente lenta no
Amazonas, em virtude de não terem sido ouvidos. exame e na aprovação de projetos de lei e de emen-
Não houve realmente debate ou entendimento entre das constitucionais e até mesmo na conversão de
a direção da Fundação Nacional de Saúde, a Direção medidas provisórias em leis.
Regional de Manaus e os Prefeitos, para se verificar A vitória de quarta-feira deve ser encarada tam-
onde estão sendo necessários os recursos. bém como nova frente de luta, aquela que nos fará re-

Daf nossa expectativa de que o Ministro José fletir ~obre s~ ~stamos, na ver~ad:, est8:belecendo
Serra, que assinou somente protocolo de intenções, seleç~o quaht~tlva para a tramltaçao regimental de
reveja essa situação e, em vez de melhorias sanitári- maté~las que ficam anos e anos em processo de dis-
as, libere recursos para a perfuração de poços artesi- cuss~o e nunca desembocam neste Plenário, para
anos, porque a zona rural dos diversos Municípios do votaçao.
Amazonas está necessitando de água potável. Dos Creio que a tramitação dos projetos nesta Casa
pouco mais de quarenta Municípios, apenas dez fo- demora, em média - não sei se já foi feito algum le-
ram privilegiados com abastecimento de água; os ou- vantamento -, cinco anos. Os projetos não andam. É
tros só terão melhorias sanitárias. preciso que o Deputado faça parte do altíssimo clero

Como disse, percebi certa frustração nos convi- ou que o.Governo enfr~nte problema pontual ~ pres~i-
dados diante disso. No entanto, tenho a expectativa one as Llderança~ partidárias para que o projeto seja
de que o Ministro da Saúde vai alterar essa programa- votado em Plenário. ,
ção, porque esses recursos seriam mais bem aplica- Temos de refletir sobre o assunto, o que faço de
dos no sistema de abastecimento de água. forma absolutamente tranqüila. Será que nós Deputa-

Reitero o apelo ao Ministro José Serra no senti- dos ~olabora~os 'pa~a que não s:iam edit~das tantas
do de que mande rever essa programação do Projeto me~lIdas prov~sónas~ Por qu~ nao aproveitar ~ opor-
Alvorada do Amazonas a fim de beneficiar o interior tunldade de dlscussao do projeto sobre o Regimento
do Estado com ações efetivamente necessárias. Interno, parado na C<:>missão Especial, e fixar ritos di-

E t
· h d' ferentes para determmadas matérias, qualificando-as

ra o que In a a Izer. I' rt A '? H '. -_ pe a Impo ancla. oje, o projeto que propoe a mu-
. _ O SR. GASTAO VIEI~A (PMDB - MA. Sem re- dança do nome de um aeroporto tem a mesma impor-

vlsao do,o~ador.) - Sr. ~resldente, S,.a· e Srs. Deputa- tância da reforma tributária, no que diz respeito à tra-
dos, na uhlma quarta-ferra, esta Casa aprovou a nova mitação regimental.
regulamenta~ão ?as medidas ~rovisórias. Precisamos refletir e reconhecer que, depois da

. Era mUito Justa a eufOria dos Parlamentares vitória de quarta-feira, temos a obrigação de iniciar
aqUi presentes, porque aquela aprovação, quase nova luta e, por meio da mudança do Regimento
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Interno, usufruindo da experiência de muitos Parla
mentares, técnicos e consultores desta Casa, criar
mecanismos que nos permitam tratar de forma dife
rente matérias de fundamental importância para o
País, para não passarmos em branco no que se refere
à apresentação de projetos.

Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que para
benizo os Srs. Deputados pela votação de quarta-fei
ra, lanço um apelo para que a Presidência e as Lide
ranças da Casa passem a dar prioridade à discussão
do novo Regimento, parada na Comissão Especial
que trata do assunto.

Muito obrigado.

O Sr. Themístocles Sampaio, § 2° do
artigo 18 do Regimento Interno, deixa a ca
deira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Gastão Vieira, § 2° do artigo 18 do Regi
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Gastão Vieira) - Concedo a
palavra ao Deputado Euler Morais, do PMDB de Goiás.

O SR. EULER MORAIS (PMDB - GO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, S~· e Srs. Deputa
dos, uma em cada duas pessoas vive atualmente em
áreas urbanas no mundo e, dessas, 1 bilhão vive em
condições inadequadas de habitação.

Essas são duas das constatações da Sessão
Especial da ONU para avaliar a implementação da
Agenda Habitat, realizada entre os dias 6 e 8 de junho
em Nova Iorque. Tive a honra de participar do evento
como representante da Comissão de Desenvolvimen
to Urbano e Interior desta Casa, na missão brasileira
que compareceu ao encontro nos Estados Unidos.

Durante três dias, foram discutidos os avanços e
as experiências desenvolvidas por 177 países na
agenda de prioridades acordada na Conferência so
bre Assentamentos Humanos realizada em 1996, em
Istambul. Os representantes brasileiros apresenta
ram um relatório nacional, elaborado pelo Comitê Na
cional de Avaliação e Implementação da Agenda Ha
bitat, integrado por membros do Governo Federal, do
Congresso Nacional, da comunidade acadêmica, de
institutos de pesquisa e de organizações não-gover
namentais.

O relatório abordou os temas-chave extraídos
dos compromissos e das estratégias da Agenda Ha
bitat, agrupados em seis áreas: moradia, desenvolvi
mento social e erradicação da pobreza, gestão ambi
entai, desenvolvimento econômico, governança e co
operação internacional.

O documento brasileiro mostrou que muitas
conquistas foram viabilizadas no País na década de

90 por meio de iniciativas locais, políticas públicas go
vernamentais relacionadas principalmente com a for
mação de uma cultura de trabalho em parceria, o au
mento de investimentos em benefícios da população
de baixa renda e a melhoria da gestão urbana local.

A Agenda Habitat foi aprovada em 1996 durante
a Conferência das Nações Unidas sobre Assenta
mentos Humanos, em Istambul, na Turquia, quando
os países signatários se comprometeram com um
modelo de civilização em que predomine a justiça so
cial, o combate à pobreza, o equilíbrio ambiental e a
igualdade de oportunidades.

Eu tive a oportunidade de participar desta con
ferência na qualidade de representante do Governo
de Goiás, no qual comandava a Secretaria de Solida
riedade Humana, responsável pelas ações governa
mentais na área social. De lá para cá, as experiências
se multiplicaram, mas os problemas também se acu
mularam.

O relatório brasileiro mostrou que houve acele
ração do processo de urbanização brasileira, interiori
zação do fenômeno urbano, crescimento de cidades
de porte médio e aumento da periferização dos cen
tros urbanos. Uma constatação importante foi a de
que a urbanização brasileira, na última década,
tem-se dado de forma heterogênea e tem sido provo
cada principalmente pelos impactos da reestrutura
ção econômica no País, especialmente no emprego
urbano e na dinâmica migratória.

O documento apresentando pelo Comitê propõe
uma série de medidas que podem contribuir para re
duzir as distorções criadas e gerar um novo modelo
urbano e apresenta os avanços obtidos pelo País nos
últimos cinco anos, como a aprovação da proposta de
emenda constitucional de autoria do Senador Mauro
Miranda que inclui a moradia entre os direitos funda
mentais do cidadão, a criação do Fundo de Erradica
ção e Combate à Pobreza, cujos recursos também
serão usados para a redução do déficit habitacional, e
o debate sobre o Estatuto da Cidade, cuja tramitação
foi concluída na semana passada - o projeto agora
está para ser sancionado pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso.

A delegação brasileira foi composta por mem
bros da Comissão de Desenvolvimento Urbano desta
Casa, da qual, além de mim, participaram os Deputa
dos Gustavo Fruet, Simão Sessim, José fndio, Jorge
Tadeu Mudalen, Socorro Gomes e Clovis IIgenfritz, o
Ministro Ovídio de Angelis, os Senadores Iris Rezen
de e Antonio Carlos Valadares e representantes da
Presidência da República, do Ministério das Relações
Exteriores, do Ibama, do lpea e da USP



Durante o discurso do Sr. Euler Mora
is, o Sr. Gastão Vieira, § 2° do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Salomão
Gurgel, § 2° do artigo 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Salomão Gurgel) - Con
cedo a palavra ao Deputado Confúcio Moura.

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~' e
Srs. Deputados, não sou especialista em planejamen
to público, mas posso, como curioso do assunto, emi
tir o meu ponto de vista sobre a importância de um
planejamento de médio e longo prazos. O que posso
observar, para minha tristeza, é o desprezo do admi
nistrador público de todos os níveis pelo planejamen
to de suas ações. Prefere administrar o dia, as pres
sões externas, e ali, acuado, reagir como um bicho do
mato.

Há pontos estratégicos a serem levantados dos
quais o País, o Estado e o Município não podem abrir
mão, como, por exemplo, a questão do petróleo, da
energia, do apoio industrial, das reservas de alimen
tos, da saúde pública, da defesa nacional. Muita coisa
importante e indispensável não pode ser esquecida
num planejamento.

O que nos atormenta agora é a crise de energia
elétrica. Vou me restringir à análise do lado particular
do meu Estado, Rondônia, dizendo das experiências
que lá têm sido desenvolvidas.
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As propostas apresentadas coincidem com os As pequenas centrais hidrelétricas, chamadas
princípios defendidos pelo Centro de Assentamentos de PCHs, de baixa capacidade de geração, capazes
Humanos da ONU, cujas diretrizes estabelecem dife- de atender a pequenos e médios Municipios, usam no
renças entre desenvolvimento nacional e urbano, re- Estado quedas d'água que são abundantes. Segundo
conhecem o direito à moradia adequada e a necessi- o ilustre ex-Deputado Federal Reditário Cassol, o
dade da participação governamental em políticas de Estado de Rondônia é o que tem maior potencial para
gestão compartilhada com a sociedade civil, ações pequenas centrais hidrelétricas de todo o País.
para reduzir as deficiências de infra-estrutura urbana, O importante é que essas pequenas centrais hi-
garantir a regulação apropriada do uso do solo e do drelétricas são construídas por produtores indepen-
mercado imobiliário, o fortalecimento do Município e a dentes e têm prazos reduzidos para a conclusão das
viabilização de fundos de investimento para políticas obras, apresentando baixo impacto ambiental, sem
urbanas. comprometer recursos do Tesouro - trabalham os

As experiências brasileiras, como ficou demons- empresários por conta e risco próprios. Há de se flexi-
trado em Nova Iorque, poderão contribuir para nortear bilizar o tratamento dispensado aos produtores inde-
uma política global das Nações Unidas e consolidar, pendentes de energia elétrica, principalmente aque-
aqui, um compromisso nacional em torno da urgência les que investem em pequenas centrais, que, de tão
de investimentos públicos e privados, o envolvimento fáceis de executar, até podem ser feitas em módulos,
de todos os setores e parcerias para resolver a ques- kits padronizados, e ser instaladas rapidamente de
tão urbana no País. acordo com os cálculos de vazão da água do rio ou

Muito obrigado. igarapé, como é feito na China.
É ruim o monopólio, qualquer que seja a sua ori

gem, tanto público quanto privado. Por exemplo, a
maior queixa dos produtores independentes de ener
gia é a falta de segurança na compra do seu produto
pelas concessionárias públicas, como, por exemplo, a
Eletrobrás. Seria uma excelente oportunidade de mu
dar a legislação e o produtor independente poder ven
der sua energia diretamente ao consumidor, concor
rendo com outros produtores e contribuindo para a
queda do preço final do quilowatt/mês.

Há, em Rondônia, várias pequenas centrais hi
drelétricas em funcionamento, e há muitas outras ca
choeiras e corredeiras disponíveis para a construção
de outras usinas, como a cachoeira de Formosa, no
Rio Candeias, que abasteceria os Municipios de
Campo Novo e Buritis; a do Rio Machadinho, que
abasteceria os Municípios de Machadinho, Quinto
BEC e Vale do Anari; a de Casimiro e Estrada Vicinal,
em Pimenta Bueno; a de Cabixi 11, que abasteceria a
cidade de Vilhena.

Com toda essa rede interligada por linhas de
transmissão, Rondônia poderia atender com fartura
ao mercado interno e ceder parte de sua geração
para outros Estados, todo o sistema integrado à Hi
drelétrica de Samuel, do Rio Jamari, em funciona
mento, e à Termo Norte, que poderá funcionar com
óleo diesel e gás.

A energia é um bem essencial para o desenvol
vimento. É base da infra-estrutura, junto com estradas
e educação. Com tudo isso planejado, o Brasil cresce
rá sem tropeços.

Muito obrigado, Sr. Presidente.



v - GRANDE EXPEDIENTE

o SR. PRESIDENTE (Geraldo Magela) - Pas
sa-se ao

o Sr. Salomão Gurgel, § 2° do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Geral
do Magela, § 2° do artigo 18 do Regimento
Interno.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Salo
mão Gurgel, do Bloco Parlamentar PDT/PPS do Rio
Grande do Norte.

S. Exa disporá de até 25 minutos.
O SR. SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT - RN.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, no
bre Deputado Geraldo Magela, caros colegas Parla
mentares, meus senhores e minhas senhoras, Eucli
des da Cunha, o bravo e inesquecível escritor e jorna
lista brasileiro que melhor retratou as mazelas do Nor
deste, escreveu certa vez uma frase que, com o pas
sar dos anos, vem sendo lembrada e repetida a cada
seca que castiga a minha terra e maltrata a minha
gente.

"O nordestino é, antes de tudo, um forte", eis a
frase famosa do autor de "Os Sertões", para mim e
para muitos, a obra mais importante da literatura naci
onal, escrita há exatos cem anos.

Concordo com o que ele disse, porque só um
povo forte como o nosso, só uma gente nordestina
mente teimosa e sertanejamente corajosa como é a
nossa gente da região do semi-árido consegue sobre
viver tanto tempo a uma histórica e criminosa política
de abandono e de desrespeito que todos os Gover
nos deste País insistem em manter ao longo de mui
tos anos, de várias décadas, de alguns séculos.

Somos fortes, sim, como bem definiu Euclides
da Cunha. Mas não somos bestas, nem muito menos
burros, para continuar acreditando nas mentiras que
nos contam, nas promessas que nos fazem e nos
compromissos que ano após ano, década após déca-
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O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF.Sem revi- sério, democrático, e que as lutas necessárias para o
são do orador.) - Sr. Presidente, S,-as e Srs. Deputa- aprimoramento, o aperfeiçoamento e a valorização
dos, ocupo a tribuna para fazer um registro e uma sa- dos trabalhos desses profissionais sejam vitoriosas.
udação. Quero parabenizar o Dr. Francisco Assis de Mo-

Hoje à noite tomará posse a nova Diretoria da rais, em nome de quem parabenizo também todo o
Associação da Polícia do Congresso Nacional, que conjunto da nova Diretoria que toma posse hoje.
será dirigida pelo Sr. Francisco Assis de Morais, per- Era o que tinha a dizer.
tencente ao corpo de segurança da Câmara dos De- O SR. PRESIDENTE (Salomão Gurgel) - Nobre
putados. Deputado Geraldo Magela, convido V. Exa para presi-

Essa Diretoria tem como propósito renovar as dir a Mesa, a fim de continuarmos nossos trabalhos
relações da Segurança, da Polícia do Congresso Na- nesta sexta-feira.
cional, discutir seu papel e a possibilidade de aprova
ção nesta Casa e no Senado Federal do projeto de lei
que regulamenta o dispositivo constitucional que trata
da Polfcia das duas Casas. No Senado Federal, já há
um projeto de resolução em vias de ser discutido e
aprovado; na Câmara também há uma discussão
nesse sentido.

Quero registrar que essa associação foi criada
em agosto de 1985, portanto, já há quase duas déca
das vem funcionando. Temos de reconhecer a peculi
aridade, a dificuldade e a seriedade do trabalho des
ses profissionais no Congresso Nacional.

Aqui, a população brasileira vem participar dos
debates, das decisões que esta Casa e o Senado Fe
deral tomam. Muitas vezes, somos obrigados a reco
nhecer que o trabalho profissional da Segurança tem
ajudado no sentido de que as relações entre os que
decidem e os que vêm acompanhar as decisões se
jam feitas com profissionalismo, seriedade e respeito,
sobretudo quanto ao direito de manifestação, à demo
cracia, mas também o respeito à ação soberana dos
Parlamentares, mesmo aqueles com os quais não
concordamos.

Sou Parlamentar de oposição ao Governo Fede
ral e tenho muitas vezes defendido o direito de mani
festação nesta Casa, mas nunca apoiei os excessos
das manifestações. Muito ao contrário, defendo que
sejam feitas exatamente no limite do respeito à institu
ição, aos seus componentes; nos limites que o pro
cesso democrático impõe a todos nós, aos que repre
sentam e aos que são representados.

E o trabalho sério, digno, competente, profissio
nal da Segurança da Casa, das Polícias, tanto da Câ
mara dos Deputados quanto do Senado Federal, tem
de fato propiciado o livre direito de manifestação e a
segurança daqueles que aqui trabalham e decidem.

Portanto, Sr. Presidente, quero registrar minha
satisfação. Participarei hoje da solenidade de posse
da nova direção da Associação da Polícia do Con
gresso Nacional, repito, desejando-lhe sucesso no
sentido de que realize de fato um trabalho profícuo,
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da, século após século, os poderosos de plantão, os el Gurgel, ele também um nordestino nato, um serta-
governantes de então insistem em nos oferecer e per- nejo vacinado, um cidadão passado e provado nas di-
sistem em nunca cumprir. ficuldades e nos aperreios que só a nossa gente en-

Agora, coincidentemente, às vésperas de nova tende, porque só el~ enfrenta, deix~i ?e acreditar na
eleição, a ladainha se repete e a história também, palavra de um PresIdente da RepublJca que sequer
sem que seus autores e seus protagonistas tenham confirma no presente o que escreveu no passado.
sequer a dignidade e a decência de mudar o rumo, A mim me parece, Sras. e Srs. Parlamentares,
acertar o prumo, para parecerem pelo menos mais digníssimo Presidente desta sessão, que Fernando
originais. Henrique Cardoso anda à procura de uma luz em

Com o agravamento de uma seca que já atinge meio ao apagão que ele mesmo provocou.
oito Estados nordestinos e castiga mais de 11. mi- A mim me parece, Sr<t° e Srs. Parlamentares,
Ihões de pessoas, provocando a decretação de cala- que Fernando Henrique Cardoso tenta transformar o
midade pública em mais de quatrocentos Municípios povo nordestino, os flagelados da seca que em feve-
da região, o Governo Federal anunciou o programa reiro deste ano foi previamente anunciada pelo Insti-
emergencial de socorro aos flagelados e de combate tuto Nacional de Meteorologia, e criminosamente ig-
à falta d'água. norada pelo seu Governo e por seus Ministros, na tá-

Quatro bilhões de reais - 4 bilhões de reais! -, bua de salvação e de recuperação de uma populari-
disse ontem na TV o Presidente Fernando Henrique dade que, como eu disse, está à beira do zero.
Cardoso, serão investidos imediatamente em favor Se quisesse realmente resolver o problema dos
dos nordestinos. "Vamos dar um fim a essa indústria nordestinos, acabando com a falta d'água que desde
da seca", garantiu em alto e bom som o Presidente da o Império aflige o nosso povo e castiga a nossa terra,
República, informando aos jornalistas, em palanque o Presidente Fernando Henrique Cardoso teria toma-
armado no Palácio do Planalto, que serão distribuídas do medidas definitivas e permanentes.
cestas básicas de alimentos e criadas medidas, como Quisesse acabar com a indústria da seca, por
seguro-renda e bolsa-escola, para que os flagelados exemplo, o Presidente Fernando Henrique autorizaria
tenham o mínimo de dinheiro necessário à sobrevi- o início imediato da transposição das águas do Rio
vência deles e de suas famllias. São Francisco, após, é claro, a revitalização necessá-

Sr. Presidente, aqui surge uma questão. Com ria da sua bacia, uma reivindicação antiga de toda a
grande pompa, o Sr. Presidente da República anuncia região, obra que levaria água a todos os Municípios
mais um programa de socorro, dizendo que vai dar nordestinos que têm sede.
um fim a essa indústria da seca. Quisesse acabar com a indústria da seca, outro

Mas o que se está oferecendo a cada famllia ví- exemplo, FHC construiria em todo o semi-árido do
tima da seca? Apenas quinze reais. E como sobrevi- Nordeste uma rede de irrigação suficiente para levar
ver com tão pouco? Só mesmo se acontecesse mais o crescimento e proporcionar desenvolvimento àque-
um desses famosos milagres que vez por outra ocor- la região.
rem no Nordeste. Sr. Presidente, oferecem uma cesta Quisesse acabar com a indústria da seca, lá se
básica com um feijão que demora até três dias para vai mais outro exemplo, Fernando Henrique Cardoso
cozinhar! providenciaria a execução de uma política de geração

Tivesse nascido ontem e não fosse eu um nor- de emprego e renda em todos os Estados nordesti-
destino nato, um sertanejo vacinado, um cidadão que nos, aproveitando o potencial econômico de cada ci-
já ouviu essas promessas uma, duas, dez, vinte, cem dade, de cada Município, que, a partir de então, seria
vezes seguidas ao longo de 52 anos de vida, até que auto-sustentável e, conseqüentemente, não precisa-
eu poderia acreditar na palavra do Presidente Fer- ria mais mendigar favores e esmolar ajuda.
nando Henrique Cardoso. Aliás, tenho a impressão de Sr. Presidente, Sr<t° e Srs. Deputados, Fernando
que, diante das tantas coisas ruins que se impõem à Henrique não precisaria criar grandes comissões
sociedade brasileira, ao nordestino em particular, S. para estudar mais uma vez os problemas enfrentados
EXS o Presidente tem procurado a orientação de pro- no Nordeste. Os filhos mais inteligentes e competen-
fissionais do marketing, numa tentativa de criar notí- tes da nossa Região estão criando verdadeiros pro-
cias boas, espetaculares, para aumentar sua popula- gramas locais de desenvolvimento auto-sustentável.
ridade, que beira a zero. Em Caicó, região do Seridó, onde vivo e trabalho, a

Não nasci ontem, no entanto, e desde anteon- sociedade organizada, dirigida pela Igreja Católica,
tem, desde trasanteontem, como diria meu avô Dani- pelo Bispo Dom Jaime Rocha, realizou um grande es-
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tudo e indicou as potencialidades de cada Município,
traçando metas para promover o desenvolvimento
sustentável de cada zona. O resultado foi a organiza
ção de um planejamento a ser seguido para uma po
pulação superior a 300 mil pessoas no Rio Grande do
Norte. Seria necessário apenas que o Governo Fede
ral, o Governo Estadual, os Governos Municipais e a
iniciativa privada formassem um orçamento de 300
milhões de reais em dez anos, para que se acabasse
definitivamente com essa situação de pobreza e de
penúria

É preciso haver decisão polltica, determinação
de fazer. Nós, nordestinos, todas as nossas organiza
ções sociais, a maioria dos governantes locais, sabe
mos como implementar uma polftica para desenvol
ver nossas potencialidades. Quando se fala em Nor
deste, muitos só se lembram da miséria, da seca; es
quecem-se de que lá estão as maiores reservas de
petróleo em terra. O Nordeste, principalmente o Rio
Grande do Norte, tem grande potencial para produzir
frutas tropicais. E lá existem grandes'jazidas que pos
sibilitariam, havendo um programa sustentável de de
senvolvimento, industrialização e o surgimento de
uma agricultura altamente moderna, capaz não só de
tirar a região da miséria, mas também de proporcio
nar desenvolvimento equilibrado, sem nos deixar na
condição de subserviência em relação às demais re
giões do País.

E se quisesse ainda acabar com a indústria da
seca - vá lá o último e derradeiro exemplo que quero
dar -, o Presidente Fernando Henrique Cardoso não
permitiria que seu Governo, que seus Ministros discri
minassem o Nordeste de maneira tão desrespeitosa,
chegando ao cúmulo do absurdo de só liberarem 2%
da verba orçamentária destinada à região no ano pas
sado. De uma verba de 1 bilhão e 200 milhões de rea
is destinada ao combate às conseqüências da seca,
foram liberados apenas 24 milhões de reais!

Isto provoca a revolta, a justa indignação do
nosso povo. Previsto no orçamento aprovado pelo
Congresso Nacional, o dinheiro existia, mas os buro
cratas da Presidência da República ignoraram todo o
clamor dos nordestinos e liberaram apenas 24 mi
lhões de reais.

É uma vergonha, diria, certamente, determina
do apresentador da televisão brasileira.

Ações concretas, medidas permanentes, políti
cas públicas de apoio ao desenvolvimento, de incenti
vo ao crescimento é o que o Nordeste quer, é o que o
Nordeste pede, é o que o Nordeste exige.

Há 123 anos, em 1878, o jornalista José do Pa
trocfnio, um dos brasileiros mais ilustres que este

Pais já teve, foi fazer uma reportagem sobre a seca
que castigou o Ceará e de lá voltou lamentando que o
Governo de então tenha enfrentado o problema ape
nas com a distribuição de alguma água, de alguma
comida, de algum dinheiro. "Criancinhas nuas ou se
minuas, com os rostos encaveirados, vagam tossindo
a sua anemia e invocando, com voz fraqulssima, o
nome de Deus em socorro da orfandade" - escreveu
Patrocfnio.

Há mais tempo ainda, quando visitou o Nordes
te, sem água e com sede, o Imperador Dom Pedro 11
ficou horrorizado com o que viu e prometeu vender as
jóias da Coroa para acabar com a seca que tanto o
chocou.

José do Patroclnio testemunhou uma ação go
vernamental que, em mais de um século, não mudou,
não se modernizou, nem se atualizou, mas, sim, se
perpetuou através do tempo, para que os poderosos
do sertão, os coronéis do semi-árido pudessem man
ter o poder do voto em troca de favores e de esmolas
que o nosso povo sempre foi obrigado a aceitar.

Dom Pedro 11 fez as primeiras promessas oficia
is que nunca se cumpriram e nunca se concretizaram,
porque nunca foram verdadeiras e sempre serviram
apenas para manter a nossa gente no cabresto aper
tado e nas rédeas curtas.

Mas agora, Sr. Presidente, acontece que, em
pleno século XXI, já inaugurado o terceiro milênio,
não temos mais o direito de cinicamente, hipocrita
mente, irresponsavelmente, iludir e enganar o povo
nordestino com o anúncio de medidas governamenta
is e de providências emergenciais que historicamente
não são levadas a sério, que comprovadamente ficam
apenas e somente no campo da teoria.

Aqui mesmo nesta Casa, Sr. Presidente - e atre
vo-me a fazer a autocrítica porque sou um dos seus
integrantes, indicado que fui pelo meu partido, o PDT
-estamos instalando uma comissão extraordinária
para avaliar e acompanhar o problema da seca nor
destina.

Já batizada com o nome pomposo e cumprido
de Comissão de Desenvolvimento da Região do
Semi-Árido, esta nova comissão, como tantas outras
que esta Câmara dos Deputados cria e instala, certa
mente terá um fim melancólico, que não gostaria que
tivesse, e uma ação inócua, porque a legislação atual
não nos permite ir além de conselhos, proposições e
sugestões que certamente ganharão, quando muito,
o fundo de uma gaveta qualquer de tantos Ministérios
que compõem este Governo.

Por isso e por tantos outros motivos que infeliz
mente não poderei enumerar, nem qualificar po.rque o



Assina o Senador Jader Barbalho. Presidente
do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Agnelo Queiroz) - Dando
prosseguimento ao Grande Expediente, concedo a
palavra ao Deputado Geraldo Magela.

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, srS" e Srs. Deputa
dos, o jornal Folha de S.Paulo de 11 de junho estam
pou a seguinte manchete: "Consultorias ganham
R$1,7 bi do governo". Diz a reportagem que o "Tribu
nal de Contas da União aponta distorções e falta de
controle em contratos e licitações feitos de 97 e 99".
Requeiro seja incluída nos Anais desta Casa, em
anexo a este pronunciamento, a referida matéria, Sr.
Presidente.

As irregularidades são referentes às consultori
as contratadas pela administração pública federal di
reta e indireta para fins de gestão de projetos no âm
bito dos acordos de cooperação técnica com organis
mos internacionais.

Denúncias pertinentes têm sido reiteradas. E
vêm sendo feitas há alguns anos, mostrando as evi
dentes distorções existentes no Brasil na utilização de
mecanismo. sem dúvida útil e importante. de gestão
que envolve a cooperação entre organismos interna
cionais e governos locais.

No caso brasileiro. o Governo Federal vem fir
mando contratos variados de consultoria sem licita
ção tanto com empresas privadas como com funda
ções e universidades, através de organismos interna
cionais. no total de 1 bilhão, 673 milhões de reais ape
nas no período compreendido entre 1997 e 1999.

A matéria da Folha de S.Paulo menciona que o
. levantamento do Tribunal de Contas da União trata de
uma espécie de caixa-preta do serviço público que
envolve contratações em vigor em 219 unidades da
administração federal, tendo sido identificados 1.824
acordos, que correspondem a gastos da ordem de 2
bilhões de reais, sem concorrência pública de espécie
alguma para a assinatura dos 1.532 contratos para
serviços que poderiam, muitas vezes, ter sido feitos
pelos próprios contratados, segundo o Tribunal.

A lei prevê a prestação de consultorias unica
mente em atividades que não possam ser desempe
nhadas pela administração pública federal. E as con
sultorias prestadas vão desde serviços de tradução,
instalação elétrica, regência de orquestras, apresen-

Brasflia, 21 de junho de 2001

Senhor Presidente,

Comunico a V. Ex8 e. por seu alto in
termédio. à Câmara dos Deputados, que
esta Presidência convoca sessão conjunta a
realizar-se no dia 26 de junho, às dezesseis
horas e trinta minutos. no Plenário da Câ
mara dos Deputados, destinada à aprecia
ção do Projeto de Lei nO 4. de 2001, do Con
gresso Nacional. que "Dispõe sobre as dire
trizes para a elaboração da lei orçamentária

o SR. PRESIDENTE (Agnelo Queiroz) - Antes
de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá co
nhecimento à Casa do seguinte otrcio do Presidente
do Senado Federal:

aF. ND 336/2001 - CN
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meu tempo é curto e tenho que dar vez a outros ora- para o exercício de 2002 e dá outras provi-
dores inscritos nesta sexta-feira, eu faço um apelo e dências" e demais matérias pendentes.
registro um alerta neste pronunciamento. Na oportunidade. renovo a V. Ex8 pro-

a apelo que faço é para que deixemos de uma testos de estima e distinta consideração.
vez por todas de tratar a seca nordestina com tanto
descaso, com tanta desfaçatez, com tamanha hipo
crisia de ações e de projetos que todos sabem não se
concretizarão enquanto a minha região continuar
sendo discriminada, inexplicavelmente. à custa do
desenvolvimento do Sul e do Sudeste.

E o alerta que registro, que deixo escrito nos
Anais desta Casa. é como se fosse um grito de impa
ciência engasgado nas gargantas de 60 milhões de
nordestinos. Nós somos fortes, sim, como Euclides da
Cunha disse e tantos outros repetiram. Mas não so
mos bestas, nem bobos, e de tanto esticar a corda,
estamos a um passo de quebrar. Que o digam as 100
mil famflias famintas que na próxima semana, segun
do informação do Presidente da Federação dos Tm
balhadores.da Agricultura do Rio Grande do Norte, Sr.
Manoel Cândido, ameaçam invadir cidades e saquear
comércios se não tiverem o que comer e o que beber
e se os governantes não tomarem medidas eficazes.

Sr. Presidente, era o registro que gostaria de fa
zer, esperando que no final de semana Deus derrame
suas luzes e ilumine os nossos governantes. para que
façam justiça com os nordestinos.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Salomão
Gurgel, o Sr. Geraldo Magela, § 2° do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Agnelo
Queiroz, § 2° do artigo 18 do Regimento
Interno.
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tação de peças teatrais a, até mesmo, confecção de
cópias de chaves.

Segundo a matéria citada pela Folha de S.Pau
lo, o ex-Ministro da Administração e Reforma do
Estado Luiz Carlos Bresser Pereira, um dos respon
sáveis pelo enxugamento da máquina administrativa
no Governo Fernando Henrique Cardoso, significati
vamente, não quis manifestar-se quando consultado
pelo jornal, tendo apenas admitido que a contração
de consultores, por intermédio do Programa das Na
ções Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), existia
para contornar o rígido sistema vigente, que dificulta o
concurso público.

Declaração no mínimo curiosa, pois a verdade
não é bem essa. O problema é que o concurso públi
co, previsto no art. 37 da Constituição Federal de
1988, atende ao princípio da moralidade pública. Qu
ando sério e idôneo, é o único sistema ético, moral e
isento de aparelhar o Estado para que cumpra seus
fins, evitando que o trabalho, a ser feito por servidores
públicos independentes, competentes e estáveis,
seja executado por eventuais amigos do governante
de plantão, segundo as suas determinações, não raro
monárquicas...

Trata-se de um grande contingente de trabalha
dores - funcionários que, por serem admitidos segun
do as regras dos organismos internacionais contra
tantes, não têm quaisquer das garantias trabalhistas
previstas na legislação brasileira para o servidores
públicos. Prestam eles serviço público, como se servi
dores públicos fossem, mas percebem salários e são
sujeitos a regras diferenciadas daquelas dos demais,
o que os torna potencial massa de manobra e mani
pulação.

As verbas para remuneração dos serviços
prestados nessas consultorias advêm de repasse fe
ito pelo Tesouro Nacional ao órgão internacional
contratante, destinados à remuneração de serviços
a serem prestados como e onde o Governo Federal
desejar, o que configura claro e insofismável
by-pass - em vez de a administração incumbir-se di
retamente da gestão da coisa pública, transfere re
cursos ao organismo internacional, que efetiva,
gera, providencia e fiscaliza, segundo suas regras,
os serviços prestados à administração federal, tanto
direta quanto indiretamente.

Trata-se de clara tergiversação. Ao lado da exe
cução de programas e projetos sérios de indiscutível
utilidade, há evidente manipulação política do instru
mento e do chamado terceiro setor: elidindo-se a for
ma constitucional e legalmente prevista para apare
lhamento do Estado, utiliza-se o mecanismo das con-

sultorias para suprir carências e deficiências adminis
trativas, dando oportunidade a que favores sejam dis
tribuídos, formando-se um séquito de fiéis e obedien
tes vassalos, sujeitos a variadas vicissitudes de tem
peratura, umidade e pressão, trabalhadores que nem
ao menos têm os direitos trabalhistas pertinentes às
funções pública que exercem.

O Decreto Federal n° 3.751, de 15 de fevereiro
de 2001, que dispõe sobre os procedimentos a se
rem observados pela administração pública direta e
indireta, para fins de gestão de projetos, no âmbito
dos acordos de cooperação técnica com organis
mos internacionais, veio a reboque de inúmeras de
núncias e decisões do Tribunal de Contas da União
que ilustram, de forma cristalina, o verdadeiro car
naval que tem sido a forma política adotada para
administrar um mecanismo de cooperação de indis
cutível utilidade.

Um Executivo pressionado, que tem verdadeira
ojeriza a qualquer apuração de corrupção através do
instrumento indiscutivelmente útil denominado Co
missão Parlamentar de Inquérito, editou o instrumen
to legal citado, porque coagido pelas irregularidades
apuradas pelo Tribunal de Contas da União, sem, to
davia, sequer preocupar-se em mandar ao Parlamen
to um projeto de lei sobre a matéria, da qual detém a
iniciativa exclusiva por força da Constituição Federal,
ou uma medida provisória, campo em que é sempre
tão pródigo. Preferiu um simples decreto, que pode al
terar ao seu bel-prazer, ou, simplesmente, revogar,
como e quando isso lhe for conveniente.

Portanto, Sr. Presidente, S"s" e Srs. Deputados,
considero importante serem ouvidos os auditores do
Tribunal de Contas da União que vêm examinando
este assunto e têm apontado as irregularidades exis
tentes para, eventualmente, subsidiar que sejamos,
como representantes do povo brasileiro, esclarecidos
sobre a matéria.

Sr. Presidente, por fim, considero fundamental
que nós nos debrucemos sobre este assunto. Não
temos absolutamente nada contra a existência dos
convênios internacionais para prestação de consul
torias, mas não podemos aceitar que essas consul
torias signifiquem lesão ao serviço público e a con
trariedade do interesse da nossa Nação, contratan
do sem qualquer vínculo consultorias para substituir,
como dissemos aqui, áreas fundamentais ou primá
rias do Governo, como a prestação de serviços para
o Serviço Público.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR
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Caixa-Preta
Tribunal de Contas da União aponta distorções e
falta de controle em contratos sem licitação feitos de
97 a 99

Consultorias ganham R$1,7 bi do governo
Frederico Vasconcelos

Da reportagem local

O governo federal firmou contratos de consulto
ria, sem licitação, com empresas privadas, fundações
e de universidades e organismos internacionais, no
total de R$1 ,673 bilhão, entre 1997 e 1999.

Esses recursos correspondem, por exemplo, ao
que o governo Fernando Henrique Cardoso promete
gastar no programa Bolsa-Escola neste ano. Relató
rio do TCU (Tribunal de Contas da União) aponta dis
torções e falta de controle desses serviços.

O levantamento, que trata de uma espécie de
caixa-preta do serviço público, envolve contratos em
vigor em 219 unidades da administração federal. Fo
ram identificados 1.824 acordos, no montante de R$2
bilhões. Não houve concorrência pública para a assi
natura de 1.352 contratos.

Muitos dos serviços listados, segundo o TCU,
poderiam ser feitos pelos contratantes. Pela lei, a con
sultoria só é admitida em atividades que não possam
ser desempenhadas por servidores da administração
federal.

Dos 419 contratos assinados em 1999, só em
203 houve manifestação dos contratantes a respeito
da exigência da Lei. "Em sua grande maioria, tentati
vas de justificar o não-cumprimento da determinação
legal", conclui o TCU.

Foram informadas como sendo consuhoria ser
viços de tradução, instalação elétrica, regência de or
questras, apresentação de peças teatrais e até mes
mo a confecção de cópias de chaves.

O relatório do TCU revela que contratos de con
sultoria com participação de organismos internacio
nais são usados como artitrcios para suprir a carência
de pessoal nos órgãos da administração.

Como a União remunera os organismos para
administrarem os projetos, essa situação pode ser
mais onerosa do que a contratação direta de pessoal.
Há servidores públicos que recebem diárias e remu
neração tanto peJa administração pública federal
quanto pelo organismo internacional.

O relatório menciona a "incapacidade estrutural"
da ABC (Agência Brasileira de Cooperação), órgão
do Ministério das Relações Exteriores, para fazer um

acompanhamento eficiente. Procurada em duas oca
siões pela Folha, a ABC não quis se manifestar.

O ex-ministro da Administração e Reforma do
Estado, Luiz Carlos Bresser Pereira, prefere não fazer
comentários. Um dos responsáveis pelo enxugamen
to da máquina federal no governo FHC, Bresser,
quando consultado, admitiu apenas que a contrata
ção de consultores por intermédio do PNUD (Progra
ma das Nações Unidas para o Desenvolvimento) é
um recurso legitimo para contornar o sistema rígido
que dificulta o concurso público.

Um exemplo recente de convocação via orga
nismo internacional para suprir as dificuldades de ad
missão direta é o edital do Ministério da Saúde que
pedia currículos para o Projeto de Profissionalização
dos Trabalhadores na Área de Enfermagem. O pro
grama foi lançado em São Paulo, em março, pelo mi
nistro José Serra, em clima de campanha eleitoral.

O edital convoca especialistas de diferentes áre
as, como análise de sistemas, direito, contabilidade,
línguas, estatística, análise de mercado e finanças
públicas. O Ministério da Saúde informou que seriam
preenchidas apenas as vagas correspondentes a 27
especialidades listadas no edital. Mas o anúncio re
gistra que, após o prazo para as entrevistas, o órgão
continuaria a receber currículos para posterior contra
tação.

Os contratos de consultoria entre fundações
universitárias e órgãos públicos foram tema da "Re
vista Adusp". da Associação dos Docentes da Univer
sidade de São Paulo, em março, sob o titulo "Dossiê:
Fundações privadas na USP - Negócios lucrativos,
orçamentos milionários".

"Embora sejam, por definição, entidades sem
fins lucrativos e não recolham impostos, algumas
dessas fundações exploram a marca "USP" e geram
orçamentos milionários que permitem a remuneração
extraordinária para os docentes participantes", diz a
revista dos professores.

As fundações se apóiam na Lei n° 8.666/93, que
dispensa a licitação para instituições de pesquisa e
ensino "com reputação inquestionável e sem fins lu
crativos",

No período analisado pelo TCU., a fundação
Instituto de Administração, da U5p, firmou 17 contra
tos, 16 dos quais sem licitação, no total de R$32 mi
lhões.

O presidente da FIA, Eduardo Vasconcellos, diz
que a reportagem da Revista Adusp não reflete do
pensamento da grande maioria do corpo docente.
"Não se trata de uma análise isenta" diz. "A FIA capta
recursos externos para complemento ao orçamento
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da USP. Não recebe qualquer recurso orçamentário
da USP, diz Vasconcelos.

A FIPECAFI (Fundação Instituto de Pesquisas
Contábeis, Atuariais e Financeiras), da USp, firmou
11 contratos com a administração federal, 10 dos
quais sem licitação, no total de R$34,9 milhões.

Iran Siqueira Lima, presidente da Fipecafi, diz
que a fundação firmou contratos com a Petrobras e o
Banco do Brasil, com fundos de pensão e instituições
interessadas em se adequar aos princípios contábeis
e às normas internacionais.

Ele diz que a fundação disputa licitações, mas,
em geral, tem sido convidada a prestar serviços.

OUTRO LADO
Órgãos públicos e estatais explicam

as contratações

Da reportagem local
A ELETRONORTE (Centrais Elétricas do Norte

do Brasil) é responsável pelo maior volume de recur
sos contratados em consultoria (R$895,5 milhões). A
empresa informou que não poderia fazer comentários
sem que o TCU (Tribunal de Contas da União) especi
ficasse cada um dos acordos.

En novembro de 1999, o TCU realizou auditoria
nos contratos da Eletronorte. O processo foi encerra
do, com a realização de medidas saneadoras. Outro
processo, de 1997, envolvendo a prática de atos ilíci
tos durante a construção da hidrelétrica de Tucuruí
(PA) também já foi encerrado.

Auditoria do TCU nas obras de ampliação dessa
usina concluiu pela ausência de irregularidades nos
contratos. Mas ainda estão em análise pelo tribunal
indícios de irregularidades nas contas de 1999 da es
tatal.

O presidente da Engevix, Cristiano Kok, diz que
o único contrato sem licitação com a Eletronorte refe
re-se aos serviços de engenharia consuttiva, em con
sórcio com a Themag, para a segunda etapa da hidre
létrica de Tucuruí.

"Como o consórcio foi o responsável pela prime
ira etapa da usina, a contratação sem licitação para a
ampliação é um direito natural", diz Kok.

A assessoria de imprensa da Petrobras infor
mou que a empresa não pode se manifestar sobre a
contratação de consultoria sem conhecer o relatório
do TCU. A estatal informou que a Lei que regulamenta
sua atividade permite firmar contratos sem licitação.

A assessoria de imprensa do DNER atribui a
elevada terceirização ao enxugamento em seus qua
dros nos últimos anos.

No período analisado pelo TCU, o Banco do
Brasil comprometeu R$48,4 milhões em 33 contratos,
31 dos quais sem licitação. A assessoria do BB infor
mou que o banco só contrata consultoria sem licita
ção nos casos de notória especialização, depois de
análise dos departamento jurídico.

O banco recorreu a instituições ligadas às uni
versidades para serviços de consultoria na reestrutu
ração e enxugamento. Esses serviços também foram
prestados quando o Banco Central exigiu adequação
dos balanços às regras do acordo de Basiléia (limites
para concessão de financiamentos).

O capitão-de-mar-e-guerra Luiz Fernando Pal
mer Fonseca, diretor de Relações Públicas, diz que a
Marinha informou ao TCU haver firmado, no período,
89 contratos de consultoria, no total de R$64,9 mi
lhões. Segundo Palmer, 19 contratos foram efetuados
com licitação e correspondem a R$55,4 milhões, ou
seja, a 86% do valor total. Os restantes, que corres
pondem a apenas R$9,5 milhões, foram firmados
com base em artigos da Lei das Licitações que permi
tem a contratação, sem licitação, de assessoria técni
ca especializada.

O Ministério das Relações Exteriores e o
IDORT.- RJ, procurados pela Folha, não se manifes
taram. (FV)

O SR. PRESIDENTE (Agnelo Queiroz) - Convi
do o nobre Deputado Geraldo Magela para assumir a
Presidência dos trabalhos.

O Sr. Agnelo Queiroz, § 2° do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Geral
do Magela, § 2° do artigo 18 do Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Magela) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Agnelo Queiroz,
que disporá de até 25 minutos na tribuna.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr· e Srs.
Deputados, tratarei de dois assuntos que considero
da maior importância.

O primeiro diz respeito ao resultado das elei
ções da Universidade de Brasília, que reelegeu o Sr.
Lauro Morhy para mais um perfodo à frente de uma
das melhores universidades do Brasil, que tem lidera
do o ranking dos concursos de avaliação promovidos
pelo MEC com relação aos diversos cursos. Saúdo o
Reitor Lauro Morhy, professores, alunos e servidores
da Universidade de Brasília. Depois de passar por um
processo democrático de escolha direta, a reeleição
de S.Sa. é uma notícia extremamente positiva e ani·
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madora não só para a comunidade universitária, não alizadas com recursos federais. A bancada de Brasí-
só para a academia, mas sobretudo para a população lia, de forma plural, tem tido acesso às contas de to-
do Distrito Federal e do resto de nosso País. das as iniciativas realizadas com recursos federais,

Faço esta afirmativa porque, em um momento fruto das emendas parlamentares.
de crise das universidades, de grandes dificuldades Essa prática é extremamente salutar, e nos dei-
materiais, de carência de recursos humanos, quando xa muito à vontade para ajudar a Universidade de
há uma polftica deliberada de incentivo do Governo Brasília, uma grande instituição do nosso País, por
Federal ao crescimento da área privada, é auspiciosa saber que esses recursos são otimizados e utilizados
a eleição de reitores comprometidos com o ensino. com tamanha competência.
Lauro Morhy é um reitor de grande quilate intelectual, Trata-se de notícia alvissareira para toda a nos-
reconhecido pela comunidade científica. O fato de ser sa comunidade a reeleição do Reitor Lauro Morhy.
reconduzido ao cargo depois de um trabalho à frente Isso é fruto do reconhecimento do seu trabalho e de
da universidade que é considerada a melhor do Brasil que a universidade pública é viável. Também ficou de-
mostra o reconhecimento dessa comunidade ao seu monstrado que é preciso tomar medidas urgentes no
trabalho. sentido não apenas de resistir, como também de am-

É indispensável que haja reitores com esse per- pliar a força e o extraordinário papel da universidade,
fil no nosso País, que atuem em defesa do ensino pú- com o reconhecimento da sociedade. Essa é nossa
blico, administrem com muita criatividade e, ao mes- grande missão. Se a população brasileira reconhecer
mo tempo em que resistem para manter uma universi- o papel estratégico da universidade pública e passar
dade pública de boa qualidade, manter a pesquisa, o a defendê-Ia, esse será um mecanismo para man-
ensino e a extensão, também tomem iniciativas para tê-Ia. Do contrário, é evidente que fica muito difícil,
melhorar o ensino superior no Brasil. com uma política nacional contra as universidades

Exemplos de medidas são o PAS - na verdade, públicas, manter a universidade.
uma forma de substituição paulatina do vestibular - e Outro fato que gostaria de relatar desta tribuna,
vários projetos fora de Brasília assessorados e orien- que considero também alvissareiro, é a realização da
tados pela Universidade de Brasília. Olimpíada do Conhecimento, evento de iniciativa do

Enfim, trata-se de uma universidade a serviço SENAI, que hoje se encerra no Distrito Federal.
da sociedade, a serviço da população brasileira, bus- É evento de grande porte, cuja sede está insta-
cando trazer soluções para os candentes problemas lada no Parque da Cidade, no Pavilhão de Exposi-
nacionais. Isso é defender hoje a universidade públi- ções, estendendo-se pela Esplanada dos Ministérios.
ca, pois não basta resistir à fúria de destruí-Ia. É preci- A Olimpíada congrega alunos do Senai do Brasil intei-
so que haja iniciativas concretas, que afirmem a uni- ro, selecionados em seus Estados por meio de dispu-
versidade como necessária para o desenvolvimento tas locais para uma competição do conhecimento em
científico e tecnológico da sociedade. Esse papel, o âmbito nacional. Hoje serão anunciados os vencedo-
Reitor Lauro Morhy o tem desempenhado com muita res, medalhas de ouro que vão representar o Brasil na
capacidade. Não só ele, mas a equipe que conduziu a Olimpíada do Conhecimento em Seul.
UnB nesse período, a qual estamos felicitando. Esse evento tem grande repercussão não só no

Nesta Casa, a bancada de Brasília é testemu- estímulo para a juventude trabalhadora formada pelo
nha do esforço e da dedicação desses profissionais. Senai, organismo que forma recursos humanos para
Reconhecendo esse trabalho, temos proposto emen- a indústria brasileira, mas sobretudo no grau de exce-
das para a manutenção do Hospital Universitário de lência desse ensino. A formação de recursos huma-
Brasília e para a própria universidade, visando à sua nos para a indústria tem alto grau de desenvolvimento
extensão em cidades como Planaltina, para as quais e tecnologia. Todos os que visitam o Parque de Expo-
alocamos recursos, a fim de ampliar o campus avan- sições ficam maravilhados com a complexidade, a
çado da universidade nas cidades-satélites. alta tecnologia dos equipamentos e a qualidade da

Sr. Presidente, damos aqui o testemunho da de- mão-de-obra desses trabalhadores que estão com-
dicação e do excelente desempenho que a reitoria e petindo.
sua equipe têm prestado à universidade. Nesse senti- É evidente que aqueles são apenas os repre-
do, tomamos medidas práticas para reforçar esse tra- sentantes dos respectivos Estados, mas por trás de-
balho, inclusive com aporte financeiro, porque temos les há milhares de jovens treinados pelo Senai no
a certeza e a convicção da utilização correta desses Brasil inteiro, cuja mão-de-obra é aproveitada pela in-
recursos, uma vez que visitamos as obras que são re- dústria brasileira.
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Além desses fatos extremamente relevantes,
como a formação de recursos humanos, a qualifica
ção, a dedicação e o compromisso na formação des
ses trabalhadores, mais de 3 mil alunos passaram
pelo Pavilhão de Exposições para visitar os diversos
estandes com as várias modalidades de formação
técnica e profissional feitas pelo Senai no Brasil. t: ex
traordinária essa demonstração para que a nossa ju
ventude tenha conhecimento da quantidade enorme
de modalidades profissionais hoje formada pelo
SENAI. Isso é grandioso para o Brasil.

Todo incentivo' à formação de recursos huma
nos tem de ser destacado e prestigiado, porque essa
é uma questão estratégica. Só vamos poder competir
em um mundo globalizado se tivermos qualidade ci
entífica, técnica e recursos humanos qualificados
para este novo momento. Do contrário, seremos ape
nas meros consumidores; não vamos criar, descobrir
e estar na linha de frente do avanço científico e tecno
lógico. Esse é um aspecto importante.

Outro ponto fundamental é o de se fazer uma
olimpíada dessas na Capital do Brasil. Vêm aconte
cendo competições semelhantes a cada dois anos
em vários Estados, nos colégios, mas essa Olimpía
da nacional é na Capital da República. Sua exposi
ção, bem posicionada, recebeu a visita de vários Par
lamentares desta Casa, de diversos Estados, pois es
tão competindo delegações de todos os Estados bra
sileiros, não só os estudantes como também o staff
de cada Senai do Brasil.

. Além disso, é um grande evento de extrema sig
nificação para Brasília, para o Distrito Federal como
um todo, e dá a visibilidade necessária que precisa
mos para demonstrar um trabalho excelente, digno de
nota, em relação à formação de recursos humanos
que é feito pelo SENAI no País inteiro, coroado com
essa Olimpíada. E desejamos grande sucesso aos
nossos jovens estudantes, jovens técnicos que vão
representar o Brasil em Seul em setembro na Olim
píada do Conhecimento mundial.

Por isso, quero fazer um pleito público, que dirigi
até aos dirigentes do Senai, no sentido de que mante
nham a cada dois anos esse grande evento na Capital
do Brasil, porque garante a grande visibilidade de
como temos um investimento, que é da área privada,
mas que mostra o compromisso desse segmento na
formação de recursos humanos. Isso é muito impor
tante e serve como exemplo para que também os ou
tros segmentos da economia e, em particular, o Go
verno dêem dedicação maior ao ensino no nosso
País, sobretudo buscando responder às necessida
des concretas que o País tem.

Então, se um país como o nosso não tem uma
política industrial, todo o desenvolvimento tecnológi
co do Brasil fica comprometido, porque ou ele é um
desenvolvimento de pesquisa aleatório ou, então, um
desenvolvimento de pesquisa aplicado às necessida
desdo País.

Um país deve ter sua política industrial definida,
possuir suas necessidades pelo menos para os próxi
mos anos e traçar sua política tecnológica e de forma
ção para atender à necessidade de uma política de
terminada, seus objetivos, suas áreas prioritárias,
onde vai crescer mais e, portanto, onde se deve in
vestir em recursos humanos e tecnológicos para res
ponder a uma necessidade.

Infelizmente, não temos uma política industrial
no Brasil. É chocante isso. Até nas agências promoto
ras do avanço tecnológico isso ocorre, como é o caso
do FINEP, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnolo
gia e que tem papel importante em financiar projetos
de desenvolvimento tecnológico no Brasil. Seu inves
timento tem caído de forma brutal de 1997 até agora.
É a cara do Governo Fernando Henrique: o desprestí
gio do financiamento dessa área tecnológica, ao mes
mo tempo em que aumenta a inadimplência, por se
fazer vários contratos sem nenhuma vinculação com
o desenvolvimento científico e sem nenhuma estrutu
ra para que se pague aquele empréstimo. Há também
questões administrativas gravíssimas que ocorrem
associadas a essa falta de política industrial.

São exemplos como esses que a área privada
está dando que o Governo Federal deveria mirar para
dar um incentivo maior ao desenvolvimento de recur
sos humanos. Sem investimento em recursos huma
nos não há salda para um país. Essa é a questão fun
damentaI.

Por isso, na primeira parte de meu pronuncia
mento fiz aqui uma saudação e parabenizei a Univer
sidade de Brasília pela eleições de um reitor que se
destacou, fazendo um trabalho espetacular. Real
mente, deve-se incentivar a universidade, o desenvol
vimento dos nosso recursos humanos. Esta é a nossa
maior riqueza: o investimento em capital humano. t:
disso de que o Brasil precisa, não desse investimento
só do ponto de vista dos grandes e megaprojetos, que
grande parte não são pagos; investimentos de proje
tos estrangeiros no Brasil, deixando em segundo pIa
no o que é mais essencial, mais caro em uma socie
dade, que é a nossa população, os nossos recursos
humanos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Agnelo Ouei
roz, o Sr. Geraldo Magela, § 2° do artigo 18
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do Regimento Interno, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eurípe
des Miranda, § 2° do artigo 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Euripedes Miranda) 
Concedo a palavra ao Deputado Almir Sá, do PPB de
Roraima.

O SR. ALMIR SÁ (PPB - RR. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos, o Poder Legislativo se antecipou em reclamar
providências e medidas concretas para evitar a crise
energética que ora atravessamos, mas o Governo fez
ouvido de mercador. Agora, o PaIs está aI diante de
um colapso irremediável e o Governo sendo contesta
do pelo povo em geral.

Novamente, vimos alertar as autoridades para
outro grave problema, que, na mesma forma do da
energia, talvez até pior, se afigura como um desastre.
Refiro-me ao transporte rodoviário de passageiros.

Não vai muito tempo, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, e teremos também o apagão dos trans
portes.

A Comissão de Viação e Transportes desta
Casa criou a Subcomissão de Transporte Rodoviário
de Passageiros com o objetivo de examinar as ques
tões mais relevantes do setor e propor medidas capa
zes de, pelo menos, minimizar tão grave situação.

O transporte rodoviário de passageiros no Brasil
é um serviço público essencial, prestado por empre
sas privadas mediante o regime de permissão - por
meio de licitação pública -, para operação de cada li
nha. Vou repetir: por meio de licitação pública.

O transporte de passageiros divide-se em três
diferentes sistemas independentes, administrados e
fiscalizados pelas três esferas de Governo: as Prefei
turas Municipais, com os serviços urbanos; os Gover
nos Estaduais, com os serviços intermunicipais; o Go
verno Federal, com o transporte interestadual e inter
nacional de passageiros, sendo este último regido
também por acordos e convênios celebrados com pa
lses da América Latina.

O Sistema de Transporte Rodoviário Intermuni
cipal, Interestadual e Internacional de passageiros
compreende 2.818 ligações de médio e longo cursos,
sendo 2.765 interestaduais e 53 internacionais, aten
dendo a 2.828 localidades; movimenta uma frota de
cerca de 13 mil ônibus, com idade média de 5,4 anos,
que está nas mãos de 240 operadoras interestaduais
e 25 internacionais. São mais de 60 mil empregos di
retos; cerca de 20 mil funcionários estão diuturna-

mente dedicados aos serviços de manutenção dos
ônibus de suas empresas.

Pois bem Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados.
A questão do transporte rodoviário de passageiros
envolve muitos aspectos, e, por isso, não tenho a pre
tensão de esgotá-los neste pronunciamento.

Mas é preciso, em primeiro lugar, abordar os as
pectos legais, de modo especial quanto às conces
sões e licitações, a partir da ótica constitucional. Va
mos nos ater apenas ao perlodo que se iniciou com a
Constituição de 1988.

Nela, o art. 21, inciso XII, diz que compete à
União explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessões ou permissões, os serviços de transporte
rodoviário interestadual e internacional de passagei
ros.

No artigo seguinte, o 22, se insere que compete
privativamente à União legislar sobre trânsito e trans
porte.

No art. 175, o legislador determinou que "incum
be ao poder público, na forma da lei, diretamente ou
sob regime de concessão ou permissão, sempre
através de licitação" - grifo a expressão licitação - "a
prestação de serviços públicos". E no parágrafo único
do mesmo artigo está posto que

art. 175 .
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessio

nárias e permissionárias de serviços públi
cos, o caráter especial de seu contrato e de
sua prorrogação, bem como as condições
de caducidade, fiscalização e rescisão da
concessão ou permissão;

11 - os direitos dos usuários;
111 - política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço

adequado.

Em 1993, por meio do Decreto nO 952, foi feita
nova mudança disciplinando a prestação de serviço
público, estabelecendo-se pela primeira vez prazo
das permissões, fixado em quinze anos, prorrogável
por igual perlodo.

Em 1995, foi editada a Lei n° 8.987, conhecida
como a Lei das Concessões, que dispõe sobre o re
gime das concessões e permissões de serviços pú
blicos.

No seu art. 42, lê-se o seguinte:

Art. 42. As concessões de serviço pú
blico outorgados anteriormente à entrada
em vigor desta lei consideram-se válidas
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pelo prazo no contrato ou no ato de outorga,
observado o disposto no artigo 43 desta lei.

O art. 43 dispõe sobre as concessões com pra
zo vencido ou outorgadas com prazo indeterminado,
o que não é o caso dos serviços em questão, cujo pra
zo de quinze anos com direito à prorrogação havia
sido definido pelo Decreto n° 952/93.

Em 1998, o Governo voltou a introduzir altera
ções no Regulamento, estabelecendo, entre outros
pontos, a permissão de novas linhas por prazo deter
minado - quinze anos -, obtidas mediante licitação,
sem direito a prorrogação.

As permissões vigentes foram mantidas pelo
prazo de quinze anos, sem caráter de exclusividade e
prorrogação. Para efeito da improrrogabilidade dos
contratos, o prazo passou a ser contado a partir de 7
de outubro de 1993, data da publicação do Decreto n°
952.

E aí, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
abre-se um leque de questionamentos, inclusive judi
ciais.

Os empresários do setor, reunidos na Abrati, di
zem que "lamentavelmente, nada indica que o prazo
de quinze anos estabelecido no Regulamento de
1998 tenha sido fundamentado em qualquer critério
técnico, econômico ou jurídico. Também não há como
se saber o que objetivava o Poder Concedente ao re
posicionar, no sentido oposto, todo o arcabouço legal
que, ao longo de sete décadas, permitiu ao setor qua
lificar-se como um dos melhores do mundo".

E o empresário Oscar Conte, Presidente da en
tidade, acrescenta:

De concreto, o que se observa é que a
situação de insegurança jurídica vigente,
desde então, desestimula os investimentos
das empresas operadoras no terço final do
contrato e, pior ainda, deixa de prever o que
ocorrerá com a ex-permissionária em termos
de passivo trabalhista, ativo imobilizado e
destinação dos empregados, uma vez encer
rado o contrato não passível de prorrogação.

Pelo que se pode depreender dessa situação e
pelo que se apurou até agora na Subcomissão de
Transporte Rodoviário de Passageiros, o sistema atu
ai de concessões não possui um ordenamento ade
quado e juridicamente aceito. De um lado, temos o
Governo criando normas que vem tumultuando o se
tor, como referiu o Presidente da Abrati. As conces
sões são feitas através de licitações que precisam ser
reavaliadas para melhor atender ao usuário.

As questões dos monopólios de itinerários sãc
outra alavanca de dificuldades que o setor enfrenta,
com a falta de divulgação e de especificação das da
tas de licitação, de como se definem os critérios de
julgamento dos resultados que possibilitem melhorias
do ponto de vista dos usuários.

Sr. Presidente, é o próprio poder oficial que,
através da política que adotou para o transporte, en
sejou o surgimento de transporte clandestino em to
dos os âmbitos. Em São Paulo, por exemplo, a explo
ração das atividades clandestinas fez cair 42% o mo
vimento nas quatro rodoviárias da cidade.

Na área intermunicipal, temos notícias de que
existe transporte regular de passageiros entre Capita
is, como é o caso de São Luís para Brasília. Já exis
tem vans que buscam os passageiros em qualquer lu
gar de São Paulo para deixá-los no endereço que es
colherem, como, por exemplo, o Nordeste do País.
Uma viagem dessa pode custar 30% a menos do que
em ônibus regular.

Nós, legisladores, temos de estar atentos às
grandes questões nacionais. Mais uma vez, alerta
mos o Governo para os problemas que estão instala
dos.

Seria muito simplista dizer que só a ele cabe a
responsabilidade. Todos envolvidos direta e ou indire
tamente devem se unir, sem radicalismos ou sectaris
mos. Nós, legisladores, estamos fazendo a nossa
parte. E conclamamos os demais para a integração.

No reinício dos trabalhos legislativos, em agos
to, a subcomissão trabalhará a todo vapor, inclusive
se deslocando para vários pontos dos Estados.

Sr. Presidente, Sr"B e Srs. Deputados, a partir da
Constituição de 1988, essa é uma informação impor
tante, o Governo realizou apenas uma licitação, medi
ante a qual apenas doze linhas foram habilitadas. Per
gunto: o que aconteceu com aquelas concedidas no
joelho - em linguagem popular -, no apadrinhamento
político, sem licitações, ou sem determinada regula
mentação. Muitas vieram a ser prorrogadas por meio
de liminares e pelo decreto citado anteriormente, que,
na minha opinião, burla frontalmente a Constituição,
que prevê que todas as concessões só podem ser re
alizadas por meio de licitações públicas.

Ora, será que o lobby das empresas foi sufici
entemente forte para impedir que o Poder Público lan
çasse editais para a implantação de novas linhas?
Será que o Governo não realizou a regulamentação
por omissão, incompetência ou interesses outros?
Tudo isso é grave. Os empresários têm razão de re
clamar, inclusive porque são milhares de reais investi
dos em linhas, funcionários e equipamentos. Como fi-
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cará a situação deles, que não sabem se terão prorro
gados os seus contratos.

Assim, de um lado os empresários são vítimas
do processo e, de outro, o Governo é culpado por sua
incompetência na regulamentação do setor, sem pre
visibilidade, planejamento e condições para que os
empresários venham a concorrer nas licitações públi
cas e a se programarem, conforme a legislação e o fa
tortempo.

Essas questões, Sr. Presidente, preocupam-nos
fundamentalmente. Por isso reivindicamos a criação
da subcomissão para tratar do assunto. Já ouvimos o
Governo, o segmento dos empresários, o setor dos
usuários e o dos trabalhadores, mas temos uma série
de questionamentos que, por intermédio da Comis
são de Viação e Transportes, estamos encaminhando
ao Governo, sobre as concessões, sua legalidade e a
de cada linha.

Há prazo para exigir do Governo um balanço da
realidade ou para sugerir-lhe, dentro da legalidade,
que acorde para as necessidades do setor. Se, de um
lado, temos o sério problema do péssimo estado em
que se encontram as estradas brasileiras, de outro,
temos a grave questão do transporte rodoviário de
passageiros. Este envolve o surgimento, em todo o
Brasil, de transportes sem qualquer segurança para
os passageiros. E o que é pior, Sr. Presidente, os se
guros - tema que abordaremos no futuro - dos ônibus
e dos passageiros. Muitas vezes ocorrem desastres e
os usuários não são indenizados, mas relegados à
própria sorte e ao abandono.

Essas questões, Sr. Presidente, têm de ser de
batidas nesta Casa. Devemos cobrar veementemente
uma atitude do Governo Federal, para que ele não
acorde somente após o desastre, como no caso da
energia. Infelizmente, o Governo sempre está atrasa
do em relação aos fatos. O País enfrenta as atuais di
ficuldades em decorrência da falta de execução de in
vestimentos que pudessem fazer frente às nossas ne
cessidades, desenvolver o País e, conseqüentemen
te, gerar empregos para a população.

Encerro o meu pronunciamento manifestando
que a minha preocupação foi trazer à Casa um alerta
em relação ao transporte rodoviário de passageiros.

Durante o discurso do Sr. Almir Sá, o
Sr. Eurfpedes Miranda, § 2° do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Eugê
nio, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. EURípEDES MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Eugênio) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT 
RO. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, S~· e Srs. Deputados, tendo em vista re
querimento apresentado por mim e aprovado por
unanimidade na Comissão da Amazônia e de Desen
volvimento Regional desta Casa, o Ministro da Fazen
da, Pedro Malan, e o Ministro do Planejamento, Mar
tus Tavares, serão convidados para, em audiência
pública, discutir a situação dos servidores dos ex-Ter
ritórios Federais que reivindicam o direito a plano de
saúde, enquadramento nas carreiras de técnico e de
apoio administrativo, isonomia salarial, reconheci
mento dos anuênios e outros direitos.

No requerimento, solicito ainda informações so
bre a PEC n.o 151-A/95, que dispõe sobre a estrutura
do Sistema de Segurança Pública, cria os Sistemas
de Defesa Civil e o Penitenciário e dá outras providên
cias.

Segundo informações do Sindicato dos Policiais
Civis do Ex-Território Federal de Rondônia, o Gover
no teria intenção em lotar os policiais civis dos ex-Ter
ritórios, no Ministério da Justiça.

No mesmo requerimento, cito a concessão de
gratificação de incentivo a docência para professores
da rede de ensino federal, da qual os professores dos
extintos Territórios foram exclufdos, com clara viola
ção do princípio de igualdade entre servidores públi
cos, tendo em vista o julgamento da ação Declarató
ria de Insconstitucionalidade por Omissão pelo Su
premo Tribunal Federal, no qual se reconhece o direi
to ao reajuste salarial.

Considero injusta a atual situação dos servido
res e reivindico que os trabalhadores do setor público
recebam tratamento de igual respeito, por parte do
Governo Federal. O Governo Federal precisa reco
nhecer os direitos dos servidores públicos, assim
como lhes cobra os deveres para com o Estado.

Deverão estar presentes também nessa audiên
cia pública prevista para o início do segundo semes
tre os dirigentes dos sindicatos que representam as
categorias dos servidores públicos federais de Ron
dônia,.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Eugênio) - Convi

do o Deputado Almir Sá para assumir a presidência
dos trabalhos.

O Sr. Pedro Eugênio, § 2° do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da



o SR. PRESIDENTE (Almir Sá) - Convido o De
putado Pedro Eugênio, do Bloco Parlamentar
PDT/PPS, de Pernambuco, a fazer uso da palavra.

S.Exa. dispõe de 25 minutos.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (Bloco/PPS-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, muitos estudos e avaliações têm
sido divulgados sobre o potencial pesqueiro dos ma
res do Brasil. Ao fazerem comparações com as águas
frias dos mares temperados, muitos estudiosos
apressaram-se em dizer que os nossos, por serem
quentes e muito salgados, não seriam propícios ao
desenvolvimento de grandes cardumes. E apenas
meia verdade.

É certo que nas águas quentes não se desen
volvem grandes cardumes. No entanto, o número de
espécies é, sim, muito maior que nas águas frias,
além de serem das chamadas espécies nobres, con
sideradas de melhor sabor e, conseqüentemente, de
maior preço, como lagostas, camarões e peixes finos.

Contrariando, portanto, o lamentável preconcei
to existente contra o nosso potencial pesqueiro, te
mos, sim, na costa brasileira, condições de bem de
senvolver a atividade da pesca, baseada nos recur
sos oceânicos que só agora, há menos de cinco anos,
demos por explorar de forma mais consistente, o que
está longe de ser uma consolidação da atividade.

O desenvolvimento da atividade pesqueira no
Brasil seguiu, ao longo da história, uma trajetória dis
tinta dos interesses dos produtores ou dos consumi
dores de pescado. A primeira intervenção do Estado
na pesca do Brasil registrada pela História ocorreu
ainda no século XVII, quando a Coroa portuguesa,
como forma de sustentar a economia do reino, acos
sada pelo domínio holandês no Nordeste, em especi
al em Pernambuco, maior centro produtor de açúcar,
criou a Companhia Geral do Estado do Brasil, com di
reito ao monopólio do comércio. Esse monopólio, com
o intuito de gerar demandas para produtos europeus,
proibiu a produção na Colônia de diversos produtos,
dentre eles o pescado, substituído pelo bacalhau pro
duzido nos mares frios do Atlântico Norte.

Esta foi a primeira de uma série de intervenções
governamentais no setor pesqueiro nacional, em sua
maioria destinadas a estrangular a livre concorrência
ou promover a criação de privilégios a grupos deter
minados.

No início do século, atreladas à Marinha, foram
estruturadas as colônias de pescadores ao longo do
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presidência, que é ocupada pelo Sr. Almir litoral, como sentinelas avançadas que guardavam
Sá, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno. nossos mares de invasões. Atendidas socialmente

pela força militar, ao longo de décadas essas comuni
dades foram importantes pontos de apoio ao controle
da costa. Infelizmente não receberam em educação
mais que o necessário para a sua comunicação e in
forme aos militares. Viveram isolados e, embora rece
bessem serviços de saúde de boa qualidade, a edu
cação formal ou tecnológica não foi incluída como um
dos itens desse atendimento.

A principal característica das colônias de pesca
dores talvez seja o fato de guardar certa proximidade
com regiões urbanas, que criam a demanda necessá
ria ao peixe produzido pelos pescadores.

Com o afastamento da Marinha, muitas dessas
populações sucumbiram à especulação imobiliária e
à falta de novas técnicas de pesca e conservação do
pescado que lhes garantissem competitividade e con
dição econômica para manutenção de suas áreas,
que se valorizavam.

Hoje são poucas as que resistem. E, ao longo de
toda a costa brasileira, os pontos de veraneio mais
nobres ainda guardam os nomes de antigas colônias
de pescadores, como Mosqueiro, no Pará; Jeriqua
quara, Icaraí e Canoa Quebrada, no Ceará; Tibaú, no
Rio Grande do Norte; Porto de Galinhas, São José da
Coroa Grande e Tamandaré, em Pernambuco; e por
aí descendo, rumo ao sul, até Camboriú e Bombi
nhas, em Santa Catarina, e Torres, no Rio Grande do
Sul, todas elas verdadeiros paraísos desapropriados
de pescadores, aos quais faltou apoio oficial ou estra
tégia organizacional próprios, ou ambos, capazes de
colocá-los em sintonia com a evolução da sociedade
e transformar suas comunidades em centro de produ
ção de produtos pesqueiros.

Quando em 1962 foi criada a SUDEPE - Supe
rintendência do Desenvolvimento da Pesca, o objeti
vo proposto foi o desenvolvimento de indústria pes
queira moderna que pudesse produzir alimentos, ge
rar divisas e criar empregos. Tivesse a ação do Esta
do sobre os pescadores, desde o início do século,
sendo calcada na educação e na formação profissio
nal, a SUDEPE seria tão-somente a organização es
tatal para um setor pesqueiro já consolidado e em
crescimento. Como não existia a base tecnológica na
qual apoiar esse desenvolvimento e a partir do golpe
militar de 1964 a visão difundida era a busca de cres
cimento rápido, aquela superintendência estrutu
rou-se num clima de intervenção e obscuridade que
perdurou até a Nova República, quando se iniciou um
processo de desmanche moral e administrativo pelo
uso dos cargos como moeda de troca pelo Governo
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Sarney, que chegou a ter superintendentes que pas- que vivem cerca de 500 mil famílias de pescadores e
saram menos de dois meses no cargo. Entre 1985 e ex-pescadores, expulsos de suas terras a beira do
1989, ano de sua extinção, a Sudepe teve nada me- mar pela especulação imobiliária e integrados à soci-
nos que oito superintendentes. edade pela porta dos fundos, sendo, quando têm mui-

Em plena ditadura militar, portanto, o fortaleci- ta sorte, caseiros das casas de veraneios em áreas
mento de uma superintendência de desenvolvimen- que durante séculos lhes pertenceu.
to setorial era o paraíso onde se buscavam os "ami- A concepção original da SUDEPE era de linhas
gos do poder' para se beneficiarem dos programas de financiamento e incentivos fiscais, instituídos com
de desenvolvimento, ao invés de injetar-se recursos a finalidade de atrair investidores e empresários, ditos
financeiros e tecnológicos na massa existente no modernos, para o setor. Raras foram as empresas tra-
próprio setor. dicionais de pesca que se beneficiaram desses pro-

Em 1967, através do Decreto-lei n° 221, de fe- gramas. Em geral, novos investidores sem conheci-
vereiro daquele ano, foram criados os incentivos fiscais mento pesqueiro, mas com largos conhecimentos em
para a pesca. A partir dele vieram os chamados fundos Brasília e no Governo, montaram empresas com base
setoriais, como o FISET-PESCA e outros programas nos benefícios fiscais e créditos de longo prazo para
que fizeram a fama e fortuna de munos, e ainda hoje depois abandonarem os empreendimentos e denegri-
são citados como modelo por jamais terem passado rem o nome do setor pesqueiro.
por auditorias que os avaliassem com isenção. É preciso que se diga, no entanto, Sr. Presiden-

Como antes, os pescadores foram excluídos do te, que, comparado a outros programas como o de re-
processo de modernização. Os programas criados florestamento, que recebeu 18,2% dos recursos de
para a pesca artesanal na SUDEPE - não nos atreve- aplicação direta - de 1968 a 1975 - e 29,8% dos in-
mos a dizer, de forma calculada - eram todos, sem centivos fiscais - de 1976 a 1992 -, a pesca foi o setor
exceção, de natureza excludente e objetivavam man- que menos recebeu esse tipo de recurso, ficando no
ter o pescador e sua descendência como eternos mesmo nível de Embraer e Embratur, o que não signi-
pescadores artesanais, sem acesso à evolução que a fica dizer que os desvios tenham sido pequenos.
sociedade experimentava, em que a formação técni- No plano técnico, a Sudepe desenvolveu, atra-
ca e a educação deixaram de ser vantagem para tor- vés do chamado PDP -Programa de Desenvolvimen-
narem-se imprescindíveis à própria sobrevivência. to Pesqueiro, as bases do conhecimento pesqueiro
Assistencialismo e clientelismo foram as bases do nacional, informações valiosas para tomada de deci-
processo de exclusão dos pescadores e seus filhos são sobre caminhos a seguir e que em geral foram uti-
do processo e formação da nascente indústria pes- lizadas por administrações clientelistas em benefício
queira brasileira. de grupos específicos. Uma dessas administrações

Assim sendo, os benefícios distribuídos com o entendeu por bem extinguir o PDP para que este não
FISET-PESCA, entre 1968 e 1975, mesmo alcançan- lhe impusesse limites na concessão de benesses aos
do os 180 milhões de dólares, com os chamados re- amigos.
cursos de aplicação direta, representaram somente Com esse perfil de entrave no setor público, na
5% do total dos 3,58 bilhões de dólares de benefícios iniciativa privada, no entanto, a pesca, assim mesmo,
dos fundos setoriais. De 1976 a 1986, o total dos in- sem maiores controles ambientais, avançava e ocu-
centivos fiscais no Brasil somou 7 bilhões de dólares pava espaços definttivos. Ainda está na memória na-
para todos os setores. Deste montante, apenas 1% foi cional a chamada "Guerra da lagosta", quando a
carreado para a pesca - valor equivalente ao liberado França do Gen. Charles De Gaule se achava no direi-
apenas para a Embraer, só para exemplificar. to de pescar aquele crustáceo à vista dos banhistas,

Olhando todo o período que vai de 1968 a 1992, nas praias cearenses.
.de um total de 24 bilhões de dólares de incentivos fis- O setor lagosteiro foi durante anos o principal
cais, a pesca só recebeu 1,8%; e este benefício foi produto de exportação do Ceará depois que ali se ins-
aplicado de forma extremamente concentrada entre talou uma frota e uma indústria voltada exclusivamen-
menos de duzentos empreendimentos, a maioria (36) te para a atividade. Também ar as distorções ocorre-
em Santa Catarina, no Rio de Janeiro(36) e em São ram em abundância. Talvez a principal dela, mais uma
Paulo (34); nenhum deles destinado à formação pro- vez, tenha sido com relação aos pescadores jangade-
fissional ou ao soerguimento social de pescadores e iros que utilizavam lagosta como isca para a captura
moradores de manguezais. Essa atitude histórica foi de peixes e a chamavam de aranha do mar. Seduzi-
responsável pela atual situação de mendicância em dos pelos empregos nos barcos de lagosta, abando-
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naram suas atividades de captura de peixes que
abastecia a cidade e que representava riqueza igual
ou maior que a lagosta, por se tratar de espécies no
bres como pargo e garoupa.

Também no norte, onde as frotas norte-ameri
cana e japonesa mantiveram por anos a fio mais de
seiscentos barcos camaroeiros, o arrendamento a
princípio e a construção posterior de mais de duzen
tos modernos barcos congeladores permitiram ao
Brasil ocupar aquelas "áreas de ninguém". Diga-se de
passagem que, ainda hoje completamente obsoletos,
são esses barcos que garantem a produção do cama
rão rosa de captura que exportamos para Europa,
Estados Unidos e Japão.

Com esse histórico cruel no setor público não
é de se esperar melhor imagem no setor privado.
Durante anos a pesca foi conhecida no setor finan
ceiro como atividade podre, a quem financiar era si
nônimo de calote. Entidades de crédito, como o
BNDES, depois de liberações descabidas a empre
sas não capacitadas, fecharam as portas ao setor.
Os financiados têm que apresentar garantias fora
do setor de pesca.

Ainda recentemente, Sr. Presidente, tive opor
tunidade de propor nesta Casa - colhi as assinaturas
necessárias - uma CPI para investigar fato seme
lhante, denúncias de que o Banco do Nordeste, ao fi
nanciar o setor pesqueiro artesanal no Nordeste, teria
permitido desvios importantes na elaboração de pro
jetos, na aplicação dos recursos. Essa CPI está na
fila, como tantas outras, esperando uma resposta.
Que esta Casa assuma a investigação de casos des
se tipo. Mas que esses descaminhos, relatados nesse
trecho histórico do setor pesqueiro, não se limitam a
um passado, pois ainda estão presentes.

Com a extinção da Sudepe em 1898 e a trans
ferência das suas atividades para o Ibama, foram
suspensos os trabalhos de pesquisa pesqueira, a
coleta de dados estatfsticos e a própria produção
pesqueira passou a ser tratada como atividade mar
ginal e predatória em função mesmo da filosofia pro
tecionista da nova entidade. Falava-se em proteção
dos estoques e não se controlava o aumento das fro
tas não permissionadas. Todas as ações restritivas à
pesca, implantadas pelo novo instituto, não impedi
ram total descontrole administrativo e gerencial da
atividade pesqueira.

Dez anos depois, os estoques pesqueiros não
estavam em situação melhor e o Estado não tinha
mais informações consolidadas e confiáveis sobre a
produção, assim como era totalmente desconhecida
a produção nacional de pescado e mesmo o número

de embarcações que operavam nos mares brasilei
ros. Nesse período, enquanto a pesca por barcos,
empresas e pescadores brasileiros era dificultada
pela burocracia e pela falta de uma pol/lica para a ex
ploração pesqueira, o mar brasileiro foi invadido por
barcos estrangeiros que dilapidaram o direito nacio
nal sobre os estoques atuneiros no Atlântico Sul, o
que só parou pela intervenção do Parlamento, atra
vés da ação do ex-Deputado Jackson Pereira, faleci
do em 1995, que. através de pedido de informação
ao Ministério da Marinha. descobriu que somente en
tre os anos de 1990 e 1992 388 barcos, estrangeiros,
na maioria japoneses, operaram nos portos do Nor
deste, através das arribadas. que é a ação de atracar
em um porto alegando algum falso problema, com a
finalidade de reabastecer a embarcação envolvida na
pesca clandestina, verdadeira pirataria, perpetrada
sob os olhos das autoridades nacionais a que o porto
de Recife, na Capital do meu Estado. assistiu durante
todos esses anos.

Foram anos perdidos para a pesca brasileira
que talvez não consiga recuperar, já que perdemos
espaço nos acordos internacionais para conservação
de estoques e tivemos nosso espaço de direito ocu
pado por países que sequer são costeiros do Atlânti
co Sul. mas que hoje nos impõem restrições basea
dos em conceitos como capturas históricas. o que
lhes dá vantagem sobre nós, conseguida em nosso
próprio mar.

Também perdemos o direito à pesca de espa
darte no Atlântico Norte, mesmo sendo nosso territó
rio banhado por aquelas águas. Essa é uma questão
inaceitável para nós, brasileiros, que teremos de res
gatar de qualquer forma para não permitirmos que,
em futuro próximo, nos venham a invadir mais e mais
direitos. Vários são os exemplos de perda de espaço
ou de direito ocorridos pela ausência de uma política
de pesca conseqüente e efetiva para o País, a despei
to das potencialidades de nossas águas marinhas.
costeiras e interiores.

As últimas estimativas de que se tem notfcia so
bre o potencial pesqueiro brasileiro datam de 1990,
quando o biólogo pesqueiro Getúlio Neiva estabelece
esse número entre 1.400 e 1.700 mil toneladas por
ano. Nesse trabalho ainda não se consideram os es
toques de calamares e pequenos pelágicos, posteri
ormente prospectados nos mares do sudeste e sul,
nem o potencial posteriormente prospectado pelo
Programa REVISEE. o que elevaria esse potencial
para mais de 2.500 mil toneladas. Não estão aí consi
derados os estoques de algas marinhas e organis
mos inferiores ainda não devidamente conhecidos e
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estudados. Também aí não se consideram os esto- atividade poderia ter contribuído mais eficientemente
ques ocorrentes por fora da Zona Econômica Exclusi- para a formação da riqueza nacional.
va e que estão sendo objeto da acirrada disputa do A produção decamarão marinho em águas inte-
Brasil com os países membros da Comissão Interna- riores rejeitadas no processo de dessalinização des-
cional para Conservação do Atum do Atlântico. E ain- coberto há menos de um ano no Nordeste pode tor-
da mais: não são contabilizados, nessa estimativa de nar-se a redenção de populações que ainda hoje vi-
potencial, os estoques pesqueiros da Antártida, aos vem na mais absoluta miséria em terras e águas até
quais o Brasil tem direito por força dos tratados inter- então imprestáveis. Por outro lado, permanece sem
nacionais para aquele continente. solução a regulamentação da criação de camarões

Também não se falou, neste ou em qualquer ou- em ~re~s de mang~e, de for~a a c?mpatib~l~zar a pro-
tro estudo de potencial, sobre as possibilidades e os duçao a prese~açao d.o ~.el~ ambl.en~e, ut.lhzando-se
direitos do nosso País em operar com frotas no Ocea- novas tecn~lo~la~: hOJe Ja dJ~~onJvels, diversas da-
no índico, o que nos é assegurado por tratados inter- qu~las qu~ Invlablh~a.ram a atiVidade e ?:gradaram ?
nacionais dos quais o Brasil é signatário. Considera- meIo amblent~ ~a ASla. Dadas a~ con~~?oes ec?'ogl-
das todas essas possibilidades, o Brasil poderia pro- camente pr~plc~as para a produçao aqUl~ola eXlsten-
duzir algo em torno de 3 milhões de toneladas de pes- tes ~o BraSIl, nao : prudente sequer estImar um po-
cado por ano, caso dispusesse de tecnologia e pes- tenclal, para que nao se :hegue a valores q~e ~ltra-
soai capacitados. Este é, portanto, o potencial pes- pass:m o total da produçao presente. Estas sa? Inf~r-
queiro brasileiro no que respeita à captura extrativa. A maço:s que podem causa~ estranheza ao cldadao

t . I' ~ d r I d - é ta fa d que nao consegue consumir pescado por causa doma ena Izaçao essa poss ve pro uçao re e It d b . I'd d A dut. . .. preço a o e a alxa qua I a e e que ve em pro osGoverno a ser realizada com planejamento, raclona"- _. . . . .
d d . t' t .. I t á d d como o camarao, especlanas absolutamente Inatlngl-a e e Inves Imen os, pnnclpa men e na rea a e u- .
cação, ponto fraco da gestão pesqueira nacional, já vels. . . .. .
que não existe no Brasil um único centro de formação _ ~e q~al~uer manelr~, avanços slgnlflca~lvos
profissional de pesca voltado para a formação e capa- tem sld? atingidos, co~o dIssemos, pela aUdá:la de
citação técnica de pessoal para operação na ativida- grupos Isolados e, ~~Itas vezes, apesar da aça_o go-
de. Mas não é s6 ar que pecamos como poderemos verna~ental. N?s ~Itlmos três anos a exportaçao de

d· t camarao de cativeiro suplantou o faturamento exter-ver a lan e. _
. . no do camarao de captura e representou, em 2000,

Sem contar com qualquer ~IPO de apol~.?U pro- 71 milhões de dólares, para 25 mil toneladas, contra
grama governamental durante decadas, a aqUlcultura 31,9 milhões de dólares das capturas. Produzimos,
brasileira apareceu em nichos específicos e por ação no ano 2000, 12,5 mil toneladas de mexilhões e 1,3
de grupos que por conta e risco decidiram acreditar milhão de dúzias de ostras, com faturamento, basi-
no potencial que se conhece e que é absolutamente camente por pescadores e ex-pescadores, de 9,5
espantoso em se tratando do Brasil, com todas as milhões de dólares.
suas terras, ~~m todas as ~uas águas ecom um ?~sta Tudo isso sem que o Governo sequer autori-
de 8.400 qUllometro.s d_e aguas que.ntes e propl~las, zasse a atividade, que precisa ser melhor regula-
portan!o, para a cnaçao. de organ~s.mos a~uátlc~s. mentada. Somente agora, em abril de 2001, foi pu-
Po~sUlmos cerca de 70 mil reservatonos d~ aguas I~- blicada a Instrução Normativa Interministerial n° 9,
te~lores, entre lagos e barra~en_sl que tota!lzam 6 ml- que permite a solicitação para utilização de águas
Ihoes de hectares, onde a cnaçao controlada de orga- públicas para a aqüicultura, regulamentada por de-
nismos aquáticos poderia contribuir de forma decisiva creto desde 1998.
para a produção de alimentos e para a geração de Essa falta de regulamentação tem levado nosso
empregos. Estado à exploração de camarão em determinadas

A maricultura do litoral de Santa Catarina, onde áreas do litoral norte em condições inadequadas, co-
ostras e mexilhões são hoje produzidos porcooperatí- locando-nos na obrigação de estabelecer uma luta e
vas de pescadores ou ex-pescadores, a carcinocultu- um alerta para que essas explorações só possam se
ra, que toma conta de vastas áreas no litoral nordesti- dar perante a observação da sociedade e a análise
no, e a explosão da piscicultura que por hora não che- crítica e tecnicamente bem estabelecida, a fim de que
gam para abastecer os pesque-pagues que se multi- se garantam os direitos dos pescadores, que sempre
plicam em todo o Pais - só no Estado de São Paulo já tiveram no mangue o seu sustento, e o respeito ao
ultrapassam os 3.500 -, são exemplos de como essa meio ambiente.
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Não se sabe ao certo quanto se produz de pei
xes em aqüicultura pela incrível disseminação dessa
atividade, principalmente em pequenas propriedades
rurais, como forma de complementação da renda e da
alimentação familiar. a que se produz, no entanto,
para comercialização já abastece as grandes redes
de supermercados nos principais centros urbanos do
País. Isso ainda é muito pouco se levado em conside
ração nosso potencial ou a produção mundial que já
ultrapassa os 36 milhões de toneladas/ano. Estamos
falando de uma produção conseguida sem a partici
pação do Poder Público, que insiste em se manter
omisso quanto à sua tarefa de proporcionar políticas
de desenvolvimento setorial. A pesca, como a gera
ção de energia, o transporte e tantas outras parece
ser apenas mais um setor em que a omissão do Go
verno Federal se faz sentir.

a Brasil precisa de uma política concreta volta
da para o desenvolvimento pesqueiro, entendido a
expressão "política pesqueira" não como o atual
amontoado de ações que o Governo, sem efetiva de
terminação, diz estar tentando implementar e que,
ainda que possam estar carregadas de boas inten
ções, não passam disso.

Um projeto consistente de desenvolvimento
econômico de um setor com capacidade para manter
mais de 2 milhões de brasileiros empregados de for
ma permanente e ainda produzir uma expansão des
se nível de emprego por vários anos seguidos, já que
o potencial da indústria pesqueira brasileira está lon
ge de ser atingido, e que seja tratado como um negó
cio a ser desenvolvido, com o aproveitamento dos re
cursos naturais disponíveis de forma conseqüente e
responsável, possibilitando maximizar o desfrute do
produto primário. Nesse sentido, ousamos desta tri
buna reivindicar que sejam lançadas as bases de
uma política pesqueira para o Brasil que possa fazer
nascer um novo segmento econômico de grande valia
para o País a partir do respeito aos limites de produ
ção sustentáveis e da perseguição dos elementos
que compõem a idéia do desfrute máximo.

Uma primeira premissa, Sr. Presidente, é que
tenhamos o reconhecimento da atividade pesqueira,
rica em diversidade tanto quanto a aspectos técnicos,
geográfico e socioeconômícos dos que a explorem.
Tem-se desde a pesca extrativa até a atividade de cri
ação. Tem-se a pesca oceânica, a litorânea empresa
rial e a litorânea artesanal. Na aqüicultura, do cultivo
intensivo e empresarial até o cultivo em açudes e bar
ragens praticado por produtores de base familiar.
Aliás, a lógica da produção familiar presente também
na pesca artesanal marca profunda diferenciação das

modalidades propriamente empresais de exploração.
Essa diversidade precisa ser reconhecida por uma
verdadeira política nacional de pesca e refletir-se em
instrumentos definidos, todos voltados para a susten
tabilidade, respeito ao meio ambiente e aperfeiçoa
mento técnico.

Uma política para a pesca nacional tem de ter
por premissa a animação socioeconômica da ativida
de, e essa é função indelegável do Governo. Para tan
to, deve começar com a criação e aparelhamento 
legal, técnico e orçamentário - da Secretaria de Pes
ca e Aqüicultura no Ministério da Agricultura, onde te
mos apenas um departamento, evoluindo até o possí
vel surgimento de um Ministério da Pesca. Sem isso
não existe a base institucional do setor.

Àdisseminação de cursos técnicos de pesca de
grau médio para a formação de mestres de pesca,
pessoal de máquinas marítimas, pescadores e pes
soal de indústria é ponto fundamental, e só poderá
ser desenvolvida pela área de educação se essa Se
cretaria de Pesca estiver apta a fornecer os parâme
tros e necessidades de mão-de-obra do setor. Essas
duas ações - institucional e educacional - formam o
que entendemos seja o elemento social do processo.
A Secretaria como o interlocutor governamental, até
então inexistente para o setor privado, sinalização de
respeito e apoio à ação investidora e ao trabalho da
sociedade.

Do ponto de vista econômico, as ações são cla
ras, objetivas e têm caminhos que se mostram com
facilidade: definição de linhas ou cadeias produtivas
que se quer trabalhar, trabalho que, timidamente inici
ado pelo Departamento de Pesca do Ministério da
Agricultura, precisa ser ampliado em muito; instituição
de programas e subprogramas setoriais para cadeias
produtivas, espécies ou pescarias com identificação e
atendimento das necessidades, o que de certa forma
já é conhecido e tem sido ignorado por sucessivos
Governos. Aí deverão se concentrar todas as ações
de apoio à atividade. São programas de interiorização
da indústria de processamento, utilização das águas
de domínio da União disponíveis para a produção co
merciai de organismos aquáticos e o controle, moder
nização ou substituição das frotas, com vistas a des
frutar melhor e maximamente do produto primário.

Vale chamar a atenção para a questão do arren
damento. a sistema de arrendamento, reativado a
partir dos anos 90, tem levado a significativos aumen
tos da captura de atuns e afins. No in ício do período, a
frota normal produzia cerca de 2 mil toneladas/ano;
hoje, a mesma frota normal atinge cerca de 5 mil to
neladas/ano, e a frota arrendada, cerca de 10 mil to-



Assumem sucessivamente a Presidên
cia os Srs. Fernando Ferro e Pedro Eugê
nio, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Pedro Eugênio) - Com a
palavra o Deputado Fernando Ferro, PT de Pernam
buco.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, pretendo abordar neste Grande Expediente o
momento político vivido pelo País. A Nação tem sido
chamada, ao longo dos últimos anos, a ser solidária a
um projeto político que tem causado uma série de
problemas.
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neladas/ano, num total, portanto, de 15 mil tonela- Nos marcos da chamada globalização e da car-
das/ano, com incremento, em uma década, de algo tilha neoliberal, a América Latina foi prejudicada com
em torno de 650%. O sistema de arrendamento, en- o crescimento do endividamento e a ampliação da cri-
tretanto, carece urgentemente de melhor regulamen- se social, que se manifesta preponderantemente nos
tação; da observação da legislação já existente e de crescentes índices de desemprego, de violência nos
projetos de fomento que garantam a nacionalização centros urbanos, de comércio de drogas e num pro-
definitiva da frota arrendada, mediante programa de cesso de desnacionalização generalizado. Junte-se a
fomento especificamente voltado para este fim; da ga- isso a concentração de poder e de riqueza, que se
rantia da fiscalização nacional, via observadores de aprofundou com a prática desse ideário político e
bordo - já regulada, mas não operacionalizada por econômico.
falta de recurso; e, por fim, de vigoroso programa de Os anos 90, para nós, além de anos de chumbo,
treinamento que consolide a transferência de tecn%- são anos de lama em razão do crescimento de outro
gia que o sistema possibilita. componente des~ vertente: a corrupção. Os atores da

No plano legislativo, falta-nos um código ou lei tragédia latino-americana, os principais protagonistas
que regule a atividade pesqueira. Tramitam no Con- da hegemonia política deste continente têm uma ca-
gresso Nacional 46 projetos com relação direta com a racterística em comum: no Brasil, no começo da déca-
atividade pesqueira. Nenhum deles merece a deno- da de 90, assumiu Fernando Collor de Mello, cujo des-
minação de código ou lei de pesca. Também aí não tino foi o impeachment por corrupção, desvio de di-
faltam boas intenções, mas somente de boas inten- nheiro público e degeneração polftica; na Venezuela,
ções não se materializam projetos factíveis. Carlos Andrés Pérez, seguindo a mesma linha, teve o

Na última audiência pública realizada pela Co- mandato cassado e foi preso por envolvimento com
missão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos corrupção e má gestão administrativa; no México, Car-
Deputados, os segmentos representados (pescado- los Salinas de Gortari deixou o Governo acusado de
res, armadores, industriais e pesquisadores) foram corrupção, de envolvimento com drogas e de uma sé-
unânimes em pedir que o Projeto de Lei nO 687, de rie de irregularidades ocorridas na sua administração
1995, que dispõe sobre a polltica pesqueira nacional, que provocaram a degeneração do processo político
regula a atividade pesqueira e dá outras providência, naquele país; no Peru, Alberto Fujimori, reeleito, está
em tramitação, não fosse aprovado como está. exilado no Japão, depois de ter sido condenado pclíti-
Deu-se um prazo de sessenta dias para que uma ca e criminalmente; trata-se, na verdade, de mais um
nova proposta fosse apresentada. O que se espera é desses marginais que estiveram no Poder na América
que a discussão desse projeto conduza a uma legis- Latina; na Argentina, Carlos Menem, outro governante
lação que, de fato, normatize a atividade pesqueira que adotou o receituário neoUberal, foi processado,
em seus diversos segmentos, criando os instrumen- cumpre prisão domiciliar e é o responsável direto pelo
tos de fomento necessários ao desenvolvimento de drama vivido por aquela nação.
atividade de tão grande importância para o desenvol- Esse quadro que envolve drogas, corrupção,
vimento econômico do País e para a nossa segurança desnacionalização, destruição de estruturas industri-
alimentar. ais e de projetos também tem um paralelo no Brasil. O

Muito obrigado. Governo Fernando Henrique Cardoso é acusado de
praticar corrupção, caracterizada por diversas vezes,
mas sempre abafada. O Governo FHC é acusado de
responsável pela crise econômica e social, pelo de
semprego, pelo ataque aos aposentados e aos direi
tos trabalhistas. É o Governo da crise moral e ética,
da crise energética e do apagão.

Esse processo demonstra claramente que o fio
condutor que torna similares Governos latino-ameri
canos foi a adoção do Consenso de Washington e do
receituário do Fundo Monetário Internacional. E o
povo latino-americano é quem paga caro por esse
procedimento.

A crise energética brasileira não está dissociada
desse processo; foi fabricada por orientação política
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que conduziu o País à falta de planejamento e alternati- nas residências. Trata-se de inominada violência, ina-
vas, à desorganização. E estamos pagando preço muito ceitável, que fere os mais elementares direitos do
alto: queda da qualidade de vida, aumento do desem- consumidor e da pessoa humana. A algumas pesso-
prego - os últimos indicadores apontam para isso -, de- as, como as mais idosas, o corte de energia elétrica
saquecimento da economia, reflexos da incapacidade poderá custar a própria vida. E o Governo anuncia
de responder com energia aos apelos de crescimento essa medida como alternativa para enfrentar a crise
do mercado e de rever uma série de metas.' que estamos vivendo!

O Governo já anunciou a assinatura de outro Mesmo neste momento de restrições ao consu-
acordo com o Fundo Monetário Internacional que pro- mo de energia, vozes no Governo anunciam medidas
vavelmente imporá mais sacrifícios para a população que vão aprofundar ainda mais a crise. O Presidente
brasileira, ou seja, arrocho salarial e aumento dos juros, do BNDES insiste no programa de privatização, afir-
anunciado ontem, para conter a escalada do dólar. mando que é preciso vender as empresas hidrelétri-

Esse quadro de sofrimento e de ataques aos in- cas para combater a crise. Esse cidadão está em que
teresses deste País caracterizam a dramática crise país? Se não fosse a Petrobras, empresa estatal que
social instalada. O povo brasileiro, na sua generosida- está sustentando o programa prioritário de térmicas
de, foi chamado a contribuir para a redução do consu- com a construção de dez termoelétricas que poderão
mo de energia. E correspondeu plenamente aos ape- atenuar a crise, estaríamos num inferno crescente.
los do Governo, mostrando capacidade de mobiliza- Essas vozes do Governo que se levantam em
ção e responsabilidade impressionantes. favor da privatização do setor hidrelétrico neste mo-

A verdade, porém, Sr. Presidente, é que não mento pertencem a pessoas que não têm noção de
atingimos as metas de racionamento e provavelmen- país, de nação. Estão apenas interessadas em parti-
te teremos de aprofundá-lo. Os últimos indicadores cipar de negociatas, de entregar a infra-estrutura des-
apontam para a necessidade de cortar energia, parti- te País, patrimônio do povo brasileiro para grandes
cularmente na Região Nordeste, onde a situação é grupos econômicos. Isto é insanidade. Não há expli-
mais dramática. Há ligeira folga nos reservatórios do cação técnica, econômica, política para justificar a
Sudeste; no Nordeste, ontem, enfrentamos proble- venda de empresas hidrelétricas como a CHESF,
mas de captação de água em Petrolina, por conta das como Furnas ou como a Eletronorte. Países como os
experiências que a CHESF está fazendo para conter Estados Unidos, Canadá, Noruega não fazem isso.
a vazão do Rio São Francisco e evitar o colapso nos Sr. Presidente, como se pode pensar, nessa crise de
meses de outubro ou novembro. água, em entregar essas empresas à sanha do mer-

O consumidor residencial fez sua parte, mas o cado, aos interesses privados? No Chile., com a pri-
mesmo não aconteceu em relação aos grandes con- vatização das hidrelétricas, os rios estão sendo vigia-
sumidores industriais e comerciais. A população bra- dos por homens armados, para impedir que a populac

sileira, que está responaendo de maneira cidadã e ção retire água. A água é um bem da humanidade, é
responsável aos apelos do Governo, vai ser punida, um bem da vida, não pode ser tratada como quer o
inicialmente com aumento de tarifa de energia; em al- Governo, como querem os burocratas. O próprio Mi-
guns Estados, a partir de amanhã, a energia fica mais nistro de Minas e Energia afirmou que não descarta a
cara. possibilidade de apagão. No Nordeste, além da seca,

Além do mais, ao não atender, por qualquer mo- t~re~~s de conviver com o apagão, o que representa-
tivo aos limites fixados sofrerá sobretaxa até o corte ra dificuldade sem tamanho. O Estado, neste mo-
do fornecimento de e~ergia. É uma aber'ração, uma mento difícil, deveria estar assumindo o papel de co-
brutalidade típica de regimes ditatoriais, que provoca- mando.
rá muitos transtornos. Há pessoas que não podem ser Em debate realizado na semana passada, apre-
privadas de energia elétrica. É uma medida autoritá- sentamos documento com as questões centrais da cri-
ria, uma indecência, uma excrescência cuja prática se que não têm solução de curto prazo. Os consumido-
não se imaginava em pleno século XXI. Mas está aí, e res serão chamados a participar desse esforço de
introduzida por medida provisória, como se fosse algo guerra, dando sua quota de sacrifício no programa de
perfeitamente natural, plausível e aceitável. A popula- racionamento. Mas, para tanto, é preciso construir al-
ção brasileira tem de se levantar contra isso, não guns instrumentos. Propusemos uma série de medi-
pode admitir essa violência. Tem de colaborar com o das que julgamos importantes para minimizar essa
programa de racionamento, mas não pode aceitar o grave crise provocada pelo Governo do Sr. Fernando
corte unilateral de energia, a ser feito prioritariamente Henrique Cardoso.
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Em primeiro lugar, é necessário constituir uma energia de que estamos precisando. A energia eóli-
câmara setorial de energia para ouvir os diversos ato- ca, por exemplo, tem um vasto potencial de 28.000
res e chamar à responsabilidade todos aqueles que megawatts neste Pa(s. A própria biomassa, as usi-
têm obrigação de participar, e não apenas exigir o sa- nas de cana-de-açúcar, a produção de arroz, as 110-
crifício dos consumidores residenciais. É preciso dis- restas energéticas são alternativas de que dispo-
cutir a crise com a indústria do alumínio, essa preda- mos para fazer uma complementação de geração
dora de energia que pode e deve ser contida neste de energia, a fim de superarmos a crise que esta-
momento a bem do interesse nacional. É um setor mos vivendo. E as hidrelétricas brasileiras, que pro-
subsidiado, que recebe muito dinheiro e comercializa duzem cerca de 200.000 megawatts, que transfor-
a energia que não utiliza na produção de alumínio. É mam o Brasil numa espécie de OPEP do setor hi-
importante que a sociedade participe dos mecanis- drelétrico, têm, obrigatoriamente, de fazer parte de
mos de controle para saber quem está contribuindo um programa agressivo de investimentos.
nesse processo de racionamento de energia. Por isso, é necessário liberar a Eletrobrás e as

Devemos suspender imediatamente o processo empresas estatais para captar e investir recursos.
de privatização, que só vai agravar ainda mais a situa- Elas são auto-suficientes, têm credibilidade para bus-
ção. Este Governo não tem moral, não tem condições car recursos e fazer parcerias com a iniciativa privada
de promover a privatização. Caso insista na venda a fim de produzir a energia de que o País necessita
das hidrelétricas, quem entrar no negócio pode se para crescer. As pequenas centrais hidrelétricas e as
preparar para uma grande batalha, porque não admi- termelétricas, que hoje estão sendo tocadas pela Pe-
tiremos a privatização do setor elétrico. trobras - e graças a ela, que está no comando desse

Temos de rever a legislação que, na reestrutura- processo - poderão, inclusive, a médio prazo, reverter
ção do setor elétrico, gerou esses monstrengos: ONS, essa situação dramática.
Aneel e MAE, instituições responsáveis pela operação, É por isso que queremos, em momento como
pelo mercado e regulação do setor que não cumpriram este, alertar a população, em particular o povo nor-
seu papel e terão de ser, na nossa opinião, rediscuti- destino, para que não nos descuidemos no acompa-
das e reestruturadas. nhar a evolução desta crise. Devemos assim proceder

Há também a questão das tarifas. Uma das con- porque, se~ sombra de ~úvida, sobra.r~ para os mais
seqüências dessa crise será um brutal aumento nas fracos, mais uma vez, o onus do sacnflclO.
tarifas. Entendemos que não se pode promover au- A população irrigante da beira do Rio São Fran-
mento de tarifa neste momento, porque a crise exige cisco, os trabalhadores que hoje fazem parte dos as-
o sacriffcio de todos. Mas oque estamos percebendo sentamentos do semi-árido, que dependem da água
é que alguns setores estão ganhando com a crise. e da energia, estão seriamente ameaçados.
Inclusive, as empresas distribuidoras de energia já Ontem, na cidade de Ouricuri, houve ameaças
prevêem a instalação de uma batalha polftica e jurídi- de ocupação, com mobilização de integrantes do Mo-
ca, pois anunciam que vão cobrar das geradoras a vimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e de pe-
energia não fornecida. Isso pode levar essas comba- quenos agricultores, em desespero pela seca, pela
lidas empresas ao pagamento de mais de 4 bilhões falta de água e agora também pela falta de energia.
de reais, caso prevaleça a legislação aprovada no Também estão se mobilizando os atingidos pela bar-
Congresso Nacional por orientação do Governo Fer- ragem de Itaparica, que já sofrem falta d'água em
nando Henrique Cardoso, que prevê a recomposição seus projetos de irrigação, por conta das restrições no
tarifária da energia não suprida pelas distribuidoras. Complexo de Sobradinho e de Paulo Afonso pela es-
Em última análise, o Tesouro Nacional poderá bancar cassez de energia. .
empresas distribuidoras que irão lucrar muito com Há todo um processo de punição an'unciado
es~a cri~e, que nã? .atinge todos, mas, pelo contrário, como conseqüência do agravamento da crise, além
vai terminar benefiCiando parcela das empresas des- do aumento de tarifas, o aumento da ampliação do
se setor. corte da margem de energia, que subirá provavel-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, preci- mente acima de 15%, mesmo com a transferência
samos buscar fontes alternativas de produção de de energia da Região Norte. Vejam, Srs. Deputa-
energia. O Governo tem de investir neste aspecto, dos: a partir do mês de julho, os Estados do Norte
estabelecer políticas que permitam a importação de terão de racionar 15% de energia, a fim de que a
geradores eólicos, dentre outros, que podem, segu- Região Nordeste receba 1 mil megawatts - e pelo
ramente, de maneira complementar, nos fornecer a menos 300 megawatts irão da Região Sudeste para
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suprir o Nordeste. Se isso não for feito no mês de
outubro, nós estaremos com o reservatório em So
bradinho a zero.

E mesmo com a transmissão de 300 megawatts
da Região Sudeste e mais 1 mil megawatts da Re
gião Norte, a usina de Sobradinho estará com cerca
de 4% do seu volume útil de água, o que representa
uma situação dramática jamais ocorrida.

Não sabemos, inclusive do ponto de visto técni
co, quais as conseqüências desse tipo de operação
para as usinas, principalmente para das turbinas.
Pode haver implicações técnicas e mecânicas para a
estrutura desses equipamentos, o que poderá exigir
operações especiais de manutenção, agravando ain
da mais a situação que estamos enfrentando.

Não obstante a todos esses problemas, Sr. Pre
sidente, podemos extrair algumas lições dessa crise.
Em primeiro lugar, a própria população reconhece
que deve fazer esforço para não ser predatória, sa
bendo que certos procedimentos e comportamentos
reduzirão o consumo de energia. A energia é um bem
escasso no momento, e é possível extrair algum ga
nho dessa situação com a simples reeducação dos
consumidores quanto ao seu uso.

No fechamento do nosso pronunciamento, aler
tamos sobre a necessidade de o País retomar uma
política de investimentos na área de energia. Isso sig
nifica o Estado recuperar sua capacidade de plane
jar, de reocupar seu espaço na gestão da área ener
gética. Um Governo sério não teria esquecido isso.
Estamos pagando alto preço devido exatamente a ori
entações de grupos financeiros e da agiotagem inter
nacional que terminaram por controlar toda a política
neste País. Por isso, precisamos devolver às empre
sas do Sistema Eletrobrás a capacidade de investi
mento. Temos certeza de que elas atenderão ao cha
mamento e ao esforço de guerra para compensar as
dificuldades.

Sr. Presidente, em particular, nós, nordesti
nos, estamos diante de desafio ainda mais dramáti
co. Seremos, obrigatoriamente, os mais castigados
na estrutura do País. Novamente, a questão regio
nal se apresenta. Aquela região mais pobre, com
maiores dificuldades de infra-estrutura e de integra
ção em um projeto de Nação, será novamente a
mais atingida neste processo de crise. Deixo, por
tanto, um alerta aos Governadores do Nordeste:
não aceitem, silenciosamente, o que está sendo
proposto à região. É necessário que haja um esfor
ço de Governo para alterar a situação, construin
do-se políticas regionais inseridas em um projeto
nacional. Não os arremedos vergonhosos e humi-

Ihantes das cestas básicas, das políticas compen
satórias, que são, na verdade, a política da bo/
sa-esmola a que estamos sendo submetidos. É pre
ciso criar mecanismos que integrem essa região,
transformando-nos em brasileiros com direitos ple
nos. E a crise anuncia, mais uma vez, essa situa
ção. Não é possível que os políticos da região fi
quem omissos, cabisbaixos, submetidos a um Go
verno que não tem competência, moral e legitimida
de para gerenciar este País, um Governo que não
tem mais condições de oferecer ao País a não ser
sofrimento.

Esta é a hora de os Governos nordestinos exigi
rem tratamento igual. Estamos diante de uma crise
anunciada. Não foi por falta de anúncio, tampouco de
alerta. Tenho em mão estudos da Nasa a respeito da
possibilidade de esgotamento do Rio São Francisco. À
época, disseram não passar de alarmismo de alguém
que não conhecia a realidade do País. Além desse
alerta da NASA, houve outros que nós, Deputados, fi
zemos nesta Casa, e os que estão nos documentos do
Governo Fernando Henrique: todos foram desconside
rados de maneira irresponsável e criminosa.

Por essa razão, temos de mostrar a clara neces
sidade de que este Governo seja atacado política e ju
dicialmente pelas medidas provocadas. Temos de der
rotar a medida provisória do apagão, que promove o
saque nos interesses dos consumidores, em particular
do consumidor residencial. Sua edição nos remete a
uma atitude das piores ditaduras, qual seja, a de cortar
o direito do cidadão às mínimas condições de sobrevi
vência. Essa medida provisória representa a mais
completa e cabal prova de que não se tem um Governo
comprometido com os interesses da população.

Portanto, Sr. Presidente, externamos nossa pre
ocupação e anunciamos a vontade política de, a partir
dos trabalhos Comissão Mista que está ouvindo téc
nicos e representantes dos vários segmentos do se
tor e que viajará no mês de julho para diversas re
giões do País com o intuito de conhecer de perto a si
tuação, elaborarmos um diagnóstico e apresentar so
luções efetivas para podermos atravessar esses an
gustiantes momentos.

A população brasileira tem de saber que a culpa
é deste Governo, que não pode se omitir. Não quere
mos fazer apenas acusações, mas não podemos nos
esquecer que a responsabilidade polftica, criminal e
civil deste Governo sobre a vida dos cidadãos é pa
tente na crise em que vivemos. E não abriremos mão
de cumprir nosso papel de legisladores e de homens
públicos comprometidos com o bem-estar da popula
ção brasileira.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Eugênio) - A Mesa taxa de juros de 13,2% quando todo o País vive a ex-
agradece a participação do Deputado Fernando Ferro periência de uma taxa de juros já na casa dos 18%.
e o parabeniza pela oportunidade de seu pronuncia- Portanto, nossas bases para a elaboração orçamen-
mento. tária estão fincadas em pilares sem sustentação, po-

O SR. PRESIDENTE (Pedro Eugênio) - Conce- deríamos até dizer que em areia, e uma construção
fundada em areia não suporta o menor abalo, o medo a palavra ao Deputado Walter Pinheiro, do PT da

Bahia. nor sopro.
Nesse cenário de projeções para o futuro, pode-

S.Exa. dispõe de até 25 minutos. mos citar também a taxa cambial. A variação cambial
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revi- hoje assusta a todos, e no projeto do Governo toma-se

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- por base um dólar valendo 2,15 reais, quando todos
dos, creio que a veemência, mesclada com indigna- sabemos que a moeda americana tem sido negociada
ção, apresentada desta tribuna pelo Deputado Fer- nos mercados por cerca de 2,48 reais.
nando Ferro revela a situação que enfrentamos hoje Todas essas circunstâncias é que deveriam nor-
devido à irresponsabilidade deste Governo quanto à tear o planejamento do Governo, para que esta Casa,
questão energética. depois de aprovadas as diretrizes orçamentárias, pu-

Esse acontecimento traz conseqüências dano- desse preparar-se para discutir, no final do próximo
sas para o povo brasileiro, para nossa economia e, semestre, o Orçamento Geral da União. Mas não, já
pior, para o futuro da Nação. Talvez o maior problema começamos a construir a peça de ficção.
do episódio que estamos vivendo seja a consolida- Sr. Presidente, a todos esses aspectos são
ção, de forma negativa, das bases para o futuro do agregadas novas situações. A crise do momento e
País, comprometendo-o. suas implicações têm feito o Governo movimentar-se

Para combinar com toda essa iniciativa, numa em busca de uma saída para essa avalanche de de-
direção recheada de erros e problemas, o Governo núncias de corrupção, em busca de ar. O Governo
firma posição quanto à Lei de Diretrizes Orçamentári- lançou o Avança Brasil, mas acho que estamos mais
as, sábia e sobejamente combatida por nossos com- para um Apaga Brasil. Depois, veio com o Projeto
panheiros da Comissão de Orçamento. Mas eles não Alvorada. O próximo poderíamos chamar de Ocaso.
se manifestaram contrários à LDO numa postura de No final, o Governo tenta respirar.
mero confronto entre Governo e Oposição, e sim em Isso me faz lembrar aquele suspiro de alguém
razão das inconsistências, das fragilidades desse que está moribundo, prestes a morrer, o famoso sus-
projeto. Como afirma meu companheiro Jorge Bittar, piro da morte. Eu me recordo de que, quando meu pai
membro da Comissão de Orçamento, a LDO é uma estava muito mal, já na UTI, quase a falecer, sem es-
famosa peça de ficção. peranças, houve uma melhora, um suspiro que nos

O Governo construiu o caminho para o Orça- alegrou muito. Logo em seguida, ele faleceu.
mento sobre bases fictícias, premissas já ultrapassa- Dei esse exemplo para fazer uma analogia. Este
das, dado o cenário macroeconômico que nos cerca. Governo apresenta agora um novo programa, seu úl-
Considerar uma inflação de 4% nessa perspectiva de timo suspiro, tentando mostrar que ainda está vivo.
algo em torno de 6% é construir um caminho em ba- Procura livrar-se dessas denúncias todas e fazer crer
ses falsas. Se não quisermos considerar esse ele- que pensa no social.
mento falso ou inconsistente, vamos pelo menos ad- O Presidente Fernando Henrique Cardoso
mitir que está distante da realidade. anuncia hoje que está investindo 4 bilhões de reais no

O Governo fala em crescimento de 4,5% e pro- social. Mas como sustentar essa afirmação? Va-
mete adotar medidas para que isso se concretize, o lho-me da historinha da conta do restaurante: não há
mesmo Governo que, segundo noticiam os jornais, já almoço de graça, alguém vai pagar essa conta.
começa a tentar captar recursos com o FMI, num c1a- Começo pela prorrogação da CPMF, que o Go-
ro reconhecimento de que não existe essa expectati- vemo diz ser uma alternativa para a manutenção da
va de crescimento. Como disse o companheiro Fer- arrecadação. Todos sabemos que a CPMF represen-
nando Ferro, não temos nem matriz energética em ta um percentual considerável nas receitas da União,
condições de suportar esse crescimento apontado 18 bilhões de reais que farão falta se deixarem de ser
pelo Governo. arrecadados. Mas é interessante ouvir o Governo de-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Gover- clarar a necessidade de aumentar a arrecadação e,
no também fala da taxa de juros. Faz projeção de uma ao mesmo tempo, propor a sonegação legalizada. ~ o
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que ele faz ao querer isentar a Bolsa de Valores de
pagamento da CPMF. Ora, se há necessidade de
manter a arrecadação, por que privilegiar um setor da
economia? Os trabalhadores, a atividade produtiva,
continuarão pagando esse, digamos assim, imposto
sobre o cheque, mas a especulação, o mercado de
aplicações, aqueles que ganham dinheiro sem produ
zir vão ficar isentos.

Além disso, o Governo anuncia à imprensa que
deve apresentar também uma proposta de aumento
da alíquota do PIS e da Cofins. O aumento dessa alí
quota vai nocautear mais uma vez a atividade produ
tiva. Neste momento de crise, talvez o Governo quei
ra estimular aqueles que estão na atividade produti
va a viver da expectativa de especulação. Ora, a
isenção dos 0,38%, a depender do montante aplica
do, pode ser mais atrativa do que a geração de em
pregos, a produção.

Com o aumento da Cofins, elevam-se os custos
da produção. Se os custos da produção aumentam,
há uma tentativa de redução desses custos, com de
missões, portanto, mais desemprego. Quem paga
essa conta? A sociedade. Se não for essa a escolha,
se não houver demissões, certamente haverá o re
passe da elevação dos custos para a sociedade, via
preços. Mais uma vez, a sociedade pagará a conta,
mais uma vez, recairá sobre os ombros dos trabalha
dores a conta do social do Presidente Fernando Hen
rique Cardoso. De forma muito peculiar, nos seus últi
mos anos de Governo, ele diz que investe no social e
que é acusado de só trabalhar o ajuste fiscal.

Sr. Presidente, lembro-me de que, quando lan
çou o Projeto Alvorada, ele disse o seguinte: "Passa
mos seis anos ajustando as contas, passamos seis
anos tentando equilibrar o déficit, buscando aumentar
a arrecadação, mas agora vamos atuar no social, no
Bolsa-Escola" - ou no bolsa-esmola, que é uma de
nominação mais correta. "Agora, vamos ter recursos
para o campo, para a agricultura". Logo em seguida,
anunciou de onde viriam os recursos para o tal social.
Mais uma vez, da população, via Imposto de Renda,
via CPMF, e da atividade produtiva, com o aumento
da alíquota da Cofins, que, como disse antes, recai
sobre a sociedade.

Que história é essa? Durante seis anos, a des
culpa era o ajuste. Passados os seis anos, promete in
vestir no social, mas continua firme no ajuste fiscal,
com o arrocho no salário dos servidores, com a retira
da da sociedade da parcela que ela terá de pagar. É a
velha história: estão dizendo que vão dar com uma
mão, mas vão retirar com as duas.

Sr. Presidente, em hipótese alguma, aceitare
mos essa proposta de isentar a Bolsa de Valores da
CPMF, num discurso de que, com isso, atrairíamos
mais capital estrangeiro, estimularíamos a vinda de
novos investidores. Vamos tomar todas as medidas,
inclusive judiciais, na perspectiva de evitar mais essa
forma de sonegação legalizada adotada pelo Gover
no Fernando Henrique Cardoso.

Não contente com essas medidas, com essa li
nha de ajuste, estamos vendo o Governo, em plena
crise energética, anunciar um aumento de tarifa em
2002.

Ora, será que não basta a sociedade pagar com
o apagão, com a possibilidade de ficar no escuro? Tal
vez o escuro tenha facilitado ao Governo meter a mão
no bolso do contribuinte.

Prometem um aumento de 5%. No processo de
racionamento ou na equação encontrada para operar
o racionamento, introduz-se a cobrança de multa, de
uma taxa, na outra lógica do favorecimento. O que é
essa taxa? É a promessa aos concessionários de que
não terão perdas, de que não reduzirão sua capacida
de de arrecadação.

O Governo deve alimentar o caixa dessas em
presas cobrando da população. Diz claramente a me
dida provisória que as empresas vão ter um custo adi
cionaI. Qual é esse custo adicional? É o corte de ener
gia e o deslocamento de um funcionário até a casa do
usuário para cortar o seu fornecimento. Esse custo.
vai ser bancado pelo próprio sujeito que vai perder a
energia.

Garante ainda a medida provisória, em seu art.
20, o escândalo que o Governo já começa a anunciar
nos jornais: o aumento de tarifa em 2002. O art. 20 diz
taxativamente que, se não houver equilíbrio entre o
custo adicional e o que for depositado nessa conta es
pecial que deve receber as multas, o Governo garante
que as empresas serão compensadas com tarifas.
Ora, Sr. Presidente, é o melhor negócio do mundo. A
crise não é problema de ninguém, além do povo brasi
leiro, diz o Governo. Essa é a sua postura.

Num momento de crise como este, as empresas
estão demitindo. A Light demitiu quase quatrocentos
trabalhadores no Rio de Janeiro. A COELBA, da Ba
hia, está demitindo seus eletricistas para contratar
terceirizados com valores bem mais baixos. Aliás, é
bom frisar que terceirizados, no caso da COELBA da
Bahia, são de empresa do próprio controlador, um
grupo espanhol, que agora demite e coloca essas
pessoas à disposição de outra empresa que também
é do grupo. Eles vão constituindo empresas que vão
prestando serviços, que vão ampliando, que se vão
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enraizando nessa área de operação e fazendo gran- homenagem justa àqueles que laboram durante ho-
des negócios. ras e horas.

É esta a pro~essa que têm par~ a resolução do ~liás, podemos aproveitar para começar a
pro~lema d~ apaga0: aumento de tarifa para a popu- pressionar esta Casa, Deputado Pedro Celso, para
laça0 a partir de 2002. que a jornada do motorista, principalmente na área

E estou falando em aumento extra, o chamado interestadual, seja reduzida. Nosso companheiro
ajuste tarifário a partir da variação da inflação, confor- Pedro Jackson, Deputado Estadual da Bahia, mor-
me prevê os contratos de concessão. Eles estão fa- reu em um acidente na estrada. Um motorista de ôni-
lando em 5% de aumento extra, o que significa além bus saiu de Salvador e dirigiu por quinhentos quilô-
do que a inflação indicar. metros em uma estrada ruim. Não há mais a troca de

É um negócio maravilhoso. É um negócio da chi- motorista, ~o~re ~eputado. Só um motorista percor-
na. Aliás, é como o Governo fez em todas as áreas do re longas distancias.
serviço público que foram privatizadas. Portanto, eu vou concluir meu pronunciamento

No setor de telecomunicações, Sr. Presidente, o para. permitir a oport~nidade de debater o tema, ouvir
povo brasileiro prepara-se hoje para pagar assinatura os dlv~rsos. pronunclament?s de apoio e solidarieda-
básica de R$23,32. de e discutir assuntos relatiVOS à categoria profissio-

Sabem quanto era essa assinatura? O povo de nal de motorista. .
Brasília pagava 61 centavos de assinatura básica em Antes, porém, quero dizer que o Governo encerra
novembro de 1995. Hoje, só para olhar o telefone na o se~ período an~ncia~do novas .medidas para o com-
prateleira de sua casa, só para ter o telefone repou- bate a seca. Eu nao sei se devo dizer "encerra" ou "com
sando em qualquer móvel de sua casa o cidadão tem Serra", porque agora o Governo leva essa figura a toda
de desembolsar todo mês R$ 23,32. É~ famosa recei- inauguração. Hoje, por exemplo, ele estará na Bahia
ta garantida. para anunciar convênios, apresentando-se como parte

Há nesta Casa projeto de nossa autoria que visa do Governo preocupado com a ação social.
acabar com essa história de assinatura básica. As Concedo um aparte a V.Exa., Deputado Pedro
empresas devem ganhar pelo serviço prestado. Essa Celso.
deve ser a lógica. O Sr. Pedro Celso - Deputado Walter Pinheiro,

No último levantamento que havia feito em rela- nos~o Líder de bancada, eu não me posso permitir si-
ção a essa receita, constatei que a Te/emar, uma das lenelar quando y.~xa. toc~ na. questão da seca.
operadoras no Pafs, e a própria Brasil Telecom, que Ontem, ~u~ dos ultlmos teleJornal.s, ouvi o Presidente
opera no Centro-Oeste e no Sul, arrecadaram mais da Republlca, Sr. Fernando Henrique Cardoso, dizer
com assinatura básica, ou seja, com o telefone sem que. nunca se alocaram tantos recursos para a área
ser utilizado, do que com as ligações. A Brasil Tele- social como neste Governo. Eu fiquei olhando a ima-
com chegou a arrecadar algo em torno de 6 milhões gem, observando o semblante do Sr. Fernando Henri-
de reais a mais com a assinatura básica do que com o que ~ardoso e pensando: "Como pode mentir de for-
impulso. E agora o Governo anuncia o aumento da as- ma tao deslavada? Será por que está desinformado -
sinatura básica para R$ 23,32. e neste caso não seria mentira - ou por que mente

Antes da privatização, Sr. Presidente, ela era de mesr:no? No~re Deputado Walter Pinheiro, quando o
R$O,61. Depois, passou para R$3,73. Foi majorada PreSidente ,diZ que .nunca se alocaram tantos recur-
para R$13,OO e, depois, para R$19,OO. Agora, o valor sos para a area s~clal, ~I.e se esquece - ou não sabe,
é de R$23,32. o~ .me~te, e devena ventrcar - da execução orçamen-

_ . _. taria feita na área social e no investimento de recur-
Nao sei qu~ aumento nessa proporçao foi dado sos para o combate à fome à misé . f'

no País. Os serVidores públicos estão há sete anos ' ~I~ e ao enomeno
sem reajuste mas os concessionários de i d~ seca, agora: ~or exemplo. Se verificarmos a execu-

públic~s têm ~~ aumento consid~rável na s~~~~~~ ~~s ~~~:~~~a~l~e d::t~o~~e~:~~e:~~sn~~~~ i~~:
cad

l
açGao a paFrtlr dessa ge~erosldade patrocinada brica razoavelmente alta dando a i~agem de que há
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nhelro Pedro Celso e outros Deputados desta Casa, a efetiva liberação de recursos financeiros para essa
de uma sessão de homenagem aos motoristas, uma área, percebe-se claramente quão pífia é essa distri-



VI - PROPOSiÇÕES

O SR. PRESIDENTE (Pedro Eugênio) - Os Se
nhores Deputados que tenham proposições a apre
sentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS SRS:

Não há proposição apresentada.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Eugênio) - Vai-se

passar ao horário de

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Rodri
gues, pelo Bloco Parlamentar PFUPST.

S.Exa. disporá de até dez minutos na tribuna.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (Blo

co/PFL-RR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no momento em que se apro
funda a mais grave crise já vivida pelo nosso País, tor
na-se indispensável fazer reflexão apurada a respeito
dos rumos e destinos desta Nação. Há risco de viver
mos de forma contemplativa, diria até mergulhados
no sofrimento.

A crise energética, que a cada novo dia estende
um manto de desespero e dor, vai gerando imensurá
vel desemprego, paralisação da atividade produtiva
nacional e o conseqüente abandono de milhões e mi
lhões de famílias, causando inquietação e ameaça
em nosso horizonte social.

Essa crise energética, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, deixou claro e evidente que a privati
zação de parte do setor elétrico, como realizado em
nosso País, ficará no registro histórico nacional como
um dos maiores equívocos já cometidos pela atual
administração federal. É preciso, urgentemente, que
se apurem responsabilidades.

Paradoxalmente, foi a irrupção dessa crise
dantesca que impediu o agravamento de uma situa
ção por si só insustentável, porque muito pior teria
sido se tivéssemos entregado o controle de nossas
hidrelétricas a grupos estrangeiros, como desejado
pela equipe econômica e sugerido pelos integran
tes do FMI.

É preciso notar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, que nos Estados Unidos, pátria do liberalis
mo, as hidrelétricas pertencem ao Estado, sendo con
troladas em maior parte pelo Exército daquele país,
consideradas como objeto indispensável à sua políti
ca de segurança nacional.

Existe algo errado, de muito errado, na "privati
zação" - entre aspas - efetuada em parte de nosso
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buição de verbas. Eu me sinto envergonhado ao ver o Muito obrigado, Sr. Presidente.
Presidente da República na televisão dizendo inver
dades, como ocorreu ontem. Uma coisa é orçamento,
outra, execução orçamentária.

O SR. WALTER PINHEIRO - Agradeço ao no
bre Deputado Pedro Celso o aparte.

Sr. Presidente, insisto nas medidas de convivên
cia com a seca anunciadas pelo Governo, que alguns
até chamam de combate à seca. Não sei como - só
se alguém alterar aquilo que o Criador nos deixou 
alterar as condições climáticas.

Deputado Pedro Eugênio, acho difícil acabar
com a seca de Pernambuco, da Bahia, do Nordeste.
Eu acho difícil, a não ser que invertamos o clima,
como bem diz a música do beato: o sertão vai virar
mar e o mar vai virar sertão. E pode ser que alguém já
esteja invertendo o clima.

O Governo fala em dispensar 400 milhões
para o chamado seguro-renda. Quantos trabalha
dores de Pernambuco acamparam durante horas e
mais horas na porta dos Bancos do Nordeste e do
Brasil para receber o dinheiro do PROER? Quem
pegou o dinheiro? Eles falavam em 4 mil, naquela
época. Dos 4 mil, quantos receberam? Perdemos
toda a safra de feijão na região de Irecê. Na pobre
Pintadas, interior da Bahia, na nossa velha Chorro
cM e outras mais, sertanejos amargam duramente,
castigados pela seca.

Agora, fala-se no seguro-renda. Há quem diga
que sairá no mês de setembro. Daqui para lá, o serta
nejo velho já perdeu seu bode, o feijão. A produção de
milho não dá para atender a toda a demanda. A de
manda da alimentação - não é para um fornecimento
mais amplo. Portanto, é uma grande mentira, uma sa
fadeza o tratamento dispensado à agricultura no Bra
sil, principalmente na região do semi-árido.

E 400 milhões não são suficientes em hipótese
alguma. Talvez se recebêssemos os 1 bilhão e 600
dados de presente ao FonteCindam e ao Marka, ou
se acabássemos de uma vez por todas com a sangria
desatada da corrupção na Sudam, com aquele raná
rio - aliás, não é um ranário, é um resort, é uma lagoa
para cada rã, 96 milhões, não é um ranário -, talvez ti
véssemos muito mais recursos para o combate, como
dizem, à seca, o que nós chamamos de convivência,
para que o sertanejo pudesse ter terra, política agrá
ria, financiamento, forma de escoar a produção. Isso
resolveria não só os problemas do sertanejo como os
da alimentação em nosso País.

E, quem sabe, isso poderia nos preparar para
um processo de exportação e, aí sim, ajustar as con
tas a partir desse procedimento.

Junho de 2001
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setor elétrico. Em 1998, época crucial dos aconteci- do que represento e o País não merecem a maneira
mentos, o BNDES repassou cerca de 5 bilhões de re- absurda como estão usando os instrumentos cons-
ais para financiar diversos grupos privados estrangei- truídos ao longo de décadas, graças ao esforço e à
ros que compraram nossas estatais. Na CEMIG, em determinação da inteligência brasileira, dos seus
Minas Gerais, o grupo americano AES, em vez de técnicos e cientistas, e ao esforço ingente de toda a
ampliar seu raio de ação produtiva, retirou 300 mi- Nação. Hoje nos vemos mergulhados na sanha qua-
Ihões de dólares em dois anos, sem investir nada em se incontrolável daqueles que querem destruir o
termos de produção de energia. Estado brasileiro.

Afinal, onde estão os anunciados investimen- Por isso, trago minha manifestação de repú-
tos estrangeiros e o que pode ser dito depois que to- dio a essas ações praticadas pela equipe econômi-
das as nossas distribuidoras foram entregues? No ca do Governo Federal, colocando a administração
contrato leonino com as compradoras ficou estabe- do Presidente Fernando Henrique Cardoso em
lecido que, abro aspas, "em oito anos, a empresa pri- verdadeiro impasse e, pior, o País à margem de
vatizada não precisará repassar ao consumidor ne- inevitável cataclismo, pois não se pode em sã
nhum ganho de produtividade nem precisa fazer in- consciência avaliar com precisão o que de aterra-
vestimentos na expansão do sistema que adquiriu", dor está a caminho.
fecho aspas. Só esse item explica os principais moti- É preciso que estejamos alerta com relação aos
vos a fundamentar essa gravíssima crise no sistema rumos dessa crise que se vai agigantando e se en-
elétrico brasileiro. Os compradores vieram apenas contra apenas nos seus primórdios, para que não se-
pegar o fácil dinheiro daquilo que já se encontrava jamos omissos nos desdobramentos que se seguirão.
pronto e construído pela inteligência e pela capaci- Haveremos de lutar em defesa dos interesses da nos-
dade nacional. sa sociedade, em situação de eterna vigilância pelo

O Presidente Fernando Henrique Cardoso deve estabelecimento de princípios, na correta cobrança
ter sido, mais uma vez, enganado nas suas intenções da preservação de valores que são os símbolos por
- é como entendo, Sr. Presidente. Não lhe foi dado o excelência de nossa Nação.
quadro verdadeiro da situação calamitosa que se vai Ocupo o espaço físico deste plenário, deste ce-
agravando a cada novo dia em nosso País. náculo sagrado, para dizer que muitos companheiros,

O que já está batendo à porta, Sr. Presidente, no mesmo os da base do Governo, por aqui já passaram
bojo dessa crise energética que teve tudo para ser e desfilaram os seus discursos de forma indignada
evitada, é uma onda de desemprego e de violência por estarmos vivendo um momento ímpar na história
sem comparação, abrigada na indiferença e na irres- da sociedade brasileira.
ponsabilidade com que são tratados os temas nacio- Temos cursos abundantes de rios, áreas excep-
nais. cionais para a construção de hidrelétricas e um po-

Outra coisa que precisa ser amplamente discu- tencial invejado no mundo todo. Digo isso porque aca-
tida por nossa socíedad.e, ainda no âmbito da crise bei de chegar de um evento internacional realizado
energética, é o contrato assinado entre a em Paris, a 44a Feira Aeroespacial, em que me cha-
PETROBRAS e a norte-americana Enrom na com- mou a atenção a curiosidade, a expectativa acima de
pra do gás boliviano. Trata-se de um contrato estabe- tudo e, por que não dizer, a "inveja" - entre aspas -
lecido em dólares, em que o Brasil irá pagar mesmo daqueles companheiros de outros países que criti-
se não utilizar o gás adquirido, depois de astronômi- cam de longe a forma como estamos hoje mergulha-
cos investimentos na construção do gasoduto que dos no sofrimento.
une os dois países: Bolívia e Brasil. Sr. Presidente, em função disso ocupo a tribuna

A privatização do gás existente no subsolo boli- deste plenário, quando apenas dois ou três colegas
viano não trouxe nenhum benefício à população da- Parlamentares aqui se encontram, para concordar
quele país, assim como a entrega de nossas distribui- com os colegas que me antecederam e falaram de
doras de energia elétrica nada contabiliza de provei- forma indignada, pedindo soluções para resolver defi-
toso para a Nação brasileira. Só trouxe prejuízo para a nitivamente esse problema e dar atenção, crédito e
remessa de lucros extorsivos aos cofres de esfomea- guarida às nossas necessidades. E que a equipe do
das multinacionais. Governo dê guarida ao sentimento de todos aqueles

O fato de fazer parte da base aliada governa- que aqui desfilam as suas vozes, pedindo, como re-
mental não me leva a compactuar com medidas c1a- presentantes legrtimos do povo brasileiro, de norte a
ramente danosas aos interesses nacionais. O Esta- sul do País, de leste a oeste, uma solução urgente,
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para que não vivamos massacrados - diria que tem
absoluta razão a sociedade -, mas, acima de tudo, te
nhamos os nossos pleitos resolvidos, para atender
aos reclamos e anseios da população brasileira, de
um país que é nona economia do mundo, tem uma
das maiores populações do mundo, um dos maiores
territórios do mundo, as maiores riquezas do meio
ambiente do mundo, para não ver esse sofrimento
cada dia mais se alastrar.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Eugênio) - Esta
Presidência prorroga a sessão para homenagem pelo
transcurso do Dia do Motorista.

A sessão está suspensa por cinco minutos, para
a entrada dos convidados para a homenagem.

(É suspensa a sessão.)

O SR. PRESIDENTE (Pedro Eugênio) - Está re
aberta a sessão.

Passa-se à

VIII - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Pedro Eugênio) - Esta
prorrogação de sessão destina-se à homenagem
pelo transcurso do Dia do Motorista.

O autor da proposição é o Deputado Pedro Celso.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Eugênio) - Convi
do para compor a Mesa os Srs. Marcos Pereira de
Lima, Presidente do Sindicato dos Rodoviários do
Entorno; João Osório da Silva, Presidente do Sindica
to dos Rodoviários de Brasília; e Juarez Bispo Mate
us, Presidente da Confederação Nacional dos Traba
lhadores em Transporte. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Pedro Eugênio) - A Presi
dência registra a presença do Sr. Paulo César Ramos,
Presidente da Associação Beneficente e Cultural; do
Sr. Chaguinha, Francisco das Chagas Firmino do
Nascimento, Secretário-Geral do SAE; e do Sr. José
Beni, Diretor Financeiro do SINDILEGIS.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Eugênio) - A Pre
sidência convida todos para ouvirem, de pé, o Hino
Nacional.

(É executado o Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Eugênio) - A Presi

dência convida para fazer parte da Mesa a Sra. Erica
Kokay, Presidenta da CUT-DF. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Pedro Eugênio) - Minhas
senhoras e meu senhores membros da Mesa, Sras. e
Srs. Deputados, Deputado Pedro Celso, autor do re
querimento que nos proporciona esta sessão de ho
menagem ao motorista, em particular amigos e ami
gas motoristas aqui presentes, antes de passar a pa-

lavra aos diversos oradore1'l que usarão da tribuna,
em nome da Câmara dos Deputados, quero dirigir-me
a todos os presentes.

Poucos profissionais representam de modo tão
perfeito o progresso de uma nação quanto o motoris
ta. É ele que, no alvoroço dos centros urbanos e na
solidão das estradas, leva pessoas e transporta mer
cadorias, fazendo-se condutor da riqueza e mensa
geiro da prosperidade. Justo, portanto, que a esses
trabalhadores se reserve um dia no calendário dos
festejos nacionais, merecida homenagem a quem,
anônima e abnegadamente, luta por um Brasil me
lhor, economicamente mais pujante e socialmente
mais digno. Ao enaltecê-los no dia a que fazem jus, a
Câmara dos Deputados expressa o sentimento de ad
miração e de carinho de todos os brasileiros, testemu
nhas do esforço e do empenho com que esses ho
mens e mulheres se desdobram para ganhar a vida,
dando-nos um grandioso exemplo de devoção ao tra
balho e de confiança no futuro.

Guiando carros de passeio, conduzindo ônibus
ou dirigindo caminhões, percorrem os motoristas, em
todo o território nacional, uma gigantesca malha que
se estende por 1 milhão e 700 mil quilômetros - das
grandes rodovias federais às pequenas estradas no
interior do País. Dia e noite, ao sol e à chuva, sob forte
calor ou frio intenso, os profissionais do volante se es
meram no cumprimento do dever, atentos à própria
segurança e à dos companheiros de direção.

Nesse aspecto, ninguém mais do que o motoris
ta se mostra solidário a quem carece de ajuda, a
quem precisa de socorro: nos tempos de hoje, quan
do o próximo nos infunde suspeição e medo, não há
motorista que se negue a atender um viajante em difi
culdade, um colega necessitado de apoio. Nessa
hora, a solidariedade é maior que o receio, a confian
ça no próximo supera a propensão egoísta de acele
rar para seguir em frente.

Abro parêntese ao texto inscrito, minhas amigas
e amigos, para recordar-me de certo dia em que meu
carro quebrou. Eu, professor da Universidade Federal
de Pernambuco, vi-me em lugar ermo e perigoso. Um
chofer de táxi parou. Num primeiro momento, temi por
assalto. Ele encostou seu carro no meu e seguiu em
frente empurrando-me, até que chegamos a local se
guro. A esse motorista anônimo, que pode ter salvo
minha vida, presto minha homenagem. Ele é exemplo
concreto, pequena verdade, da dedicação daqueles
que fazem da direção sua profissão e do compromis
so com a sociedade seu rumo de vida: os motoristas
brasileiros.
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São assim os motoristas brasileiros: generosos desde o início da vida do organismo até o seu faleci-
e bons, dedicados e fraternos. Homens e mulheres mento.
simples, na quietude das manhãs e no silêncio das Numa cidade, os motoristas estão sempre entre
noites aprimoram a sabedoria que nos dão a conhe- os primeiros trabalhadores a entrar em atividade. Mui-
cer no despojamento dos pára-choques, frases que to antes de o sol nascer, são eles que transportam o
vão do humor à crítica social, da observação irreve- pão que acabou de ser assado e o leite que as pesso-
rente ao dizer poético. Nessa filosofia incomum, que as tomarão no café da manhã. São eles que entregam
nos revigora o cotidiano e nos enriquece a vida, sen- os jornais do dia. São eles que, durante todo o resto
te-se o valor e a grandeza humana dos nossos anjos do dia, levarão as pessoas para o trabalho e as trarão
da estrada. de volta para casa, os estudantes para as escolas, os

Merecida, pois, a homenagem respeitosa que a doentes para os hospitais, os mortos para o descanso
Câmara dos Deputados presta aos motoristas brasi- final.
leiros pelo dia que lhes é consagrado. Que São Cris- Pensem comigo, quem transporta da zona rural
tóvão, o Condutor de Cristo, os oriente e os abençoe, os produtos agrícolas que abastecem as cidades?
livrando-os de todos os perigos e de todos os aciden- Quem carrega os combustíveis para as máquinas, os
tes, para que continuem fazendo das estradas brasi- automóveis, os ônibus, os caminhões e os aviões?
leiras o caminho por onde chegaremos ao futuro Quem distribui os produtos da indústria e possibilita o
grandioso a que temos direito. funcionamento do comércio? São os condutores de

Muito obrigado. (Palmas.) ambulâncias, dos carros do Serviço Público, dos cor-
• . reios. Sem os taxistas e os caminhoneiros, a vida mo-

O SR. PRESIDENTE (Pedro EugeniO) - Passo ~ derna seria simplesmente impossível.
palavra ao Deputado Pedro Celso, autor da proPOSI- A h h . t t ._ omenagem que oJe pres amos aos mo ons-
çao. tas é mais do que justa. Estamos falando dos traba-

S.Exa. disporá de dez minutos. Ihadores tão vitais para o funcionamento de nossa so-
O SR. PEDRO CELSO (PT-DF. Sem revisão do ciedade como o sangue é vital para o funcionamento

orador.) - Sr. Presidente; minha amiga e Presidenta do nosso organismo.
da CUT-DF, Erica Kokay; Presidente do Sindicato dos Entretanto, nossa homenagem não pode ficar li-
Rodoviários do Entorno, Marcos Pereira de lima; mitada ao reconhecimento da importância social dos
meu amigo e companheiro Presidente do Sindicato motoristas, devemos ir além, para registrar o fato de
dos Rodoviários de Brasília, João Osório da Silva; que eles estão entre os trabalhadores mais explora-
companheiro Presidente da Confederação Nacional dos por essa sociedade. Vamos pensar, por exemplo,
dos Trabalhadores em Transporte, Juarez Bispo Ma- naqueles caminhoneiros que saem de São Paulo com
teus, que se deslocou de São Paulo para esta home- destino a Belém, carregando produtos perecíveis
nagem; Secretário-Geral do Partido dos Trabalhado- com hora marcada para fazer a entrega, enfrentando
res do Distrito Federal, Wilmar Lacerda; Secretá- dez, doze, quatorze horas seguidas ao volante.
rio-Geral do Sindicato dos Auxiliares de Educação, Vamos lembrar aqueles motoristas de ônibus in-
Francisco das Chagas Firmino do Nascimento; Presi- terestaduais, com a tensão provocada pela responsa-
dente da Associação Beneficente e Cultural do ABC, bilidade de transportar dezenas de vidas, obrigados
Paulo César Ramos; Sras. e Srs. Deputados; Diretoria também a dirigir dez, doze horas seguidas, com inter-
do Sindicato dos Rodoviários do Distrito Federal; de- valos de descanso. "E tome rebite!", dizem os rodoviá-
mais companheiras e companheiros que vieram pres- rios, referindo-se aos estimulantes que aqueles com-
tigiar esta sessão, antecipamos para hoje a homena- panheiros tomam para suportar essas jornadas exte-
gem ao motorista, cujo dia se comemora na próxima nuantes.
segunda-feira, 25 de junho, dia de São Cristóvão, pro- Os pavorosos acidentes das estradas brasilei-
tetor de todos os condutores. ras não ocorrem por acaso. Muitos deles, a par das

Vamos refletir um pouco sobre a importância péssimas condições de conservação das estradas e
dos motoristas na sociedade urbana moderna. Mal dos veículos, decorrem das condições de saúde da-
comparando, diria que a função dos motoristas é se- queles companheiros superexplorados por patrões
melhante à da hemoglobina no corpo humano. Essa inescrupulosos. Em 1999, no âmbito da Comissão de
proteína, presente nos glóbulos vermelhos, leva o oxi- Trabalho, relatamos, com parecer favorável, um proje-
gênio do pulmão para todos os órgãos e deles recolhe to de lei do Executivo que limita a quatro horas ininter-
o gás carbônico que será expelido sucessivamente ruptas, com intervalo de uma hora de descanso, o trá-
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fego dos motoristas de caminhão ou ônibus em rodo
vias, e que estabelece intervalo de doze horas para
descanso, dentro do período de 24 horas. O projeto
recebeu emenda do Deputado Walter Pinheiro, hoje
Líder do meu partido, estabelecendo jornada de tra
balho de 36 horas semanais, ou seis horas diárias,
com a proibição de horas extras. Quando fizemos
nosso relatório, o projeto já havia sido aprovado pela
Comissão de Viação e Transportes. Desde então, a
proposta entrou em marcha lenta.

Sr. Presidente, acelerar a tramitação e aprovar
esse projeto seria a maior homenagem que podería
mos prestar aos motoristas de ônibus interurbanos e
interestaduais e aos caminhoneiros de nosso País,
contribuindo para preservar a saúde deles e aumen
tar a segurança das nossas estradas.

Também sobre jornada de trabalho dos compa
nheiros rodoviários, apresentamos com o Deputado
Babá, do PT do Pará, projeto de lei que estabelece
jornada de trabalho de seis horas diárias e 36 horas
semanais. Esse projeto foi aprovado na Comissão de
Viação e Transportes e encontra-se na Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Concedo aparte ao nobre Deputado Geraldo
Magela.

O Sr. Geraldo Magela - Deputado Pedro Celso,
parabenizo V. Exa. pela homenagem que presta a to
dos os motoristas do Brasil. Eu estava inscrito para re
presentar o Partido dos Trabalhadores nesta sessão,
mas o partido estará muito bem representado pelo Lí
der Walter Pinheiro. Mesmo assim, eu Dão poderia
deixar de associar-me a V. Exa., trabalhador rodoviá
rio, nesta homenagem a todos os trabalhadores mo
toristas. Há uma expressão que demonstra muito bem
essa função: condutor. Hoje, ela já não é mais usada,
porque, com a regulamentação da profissão, todos
são conhecidos como motoristas. Na verdade, ele é o
condutor daquilo que usamos nas cidades e, sobretu
do, de muitas vidas. Portanto, associo-me as suas pa
lavras para dizer que sem os condutores o País para
ria, sem os motoristas, que fazem o progresso, não te
ríamos este Brasil, que está sendo construído com
trabalho, garra e dedicação de muitos desses ho
mens e mulheres. Deixo minha homenagem e peço
desculpas a V.Exa. por ter retirado tempo do seu pro
nunciamento. (Palmas.)

O SR. PEDRO CELSO - Muito obrigado, Depu
tado Geraldo Magela. Seu aparte muito enriquece a
sessão de homenagem aos motoristas do Distrito
Federal.

Na semana passada, conquistamos uma vitó
ria para os companheiros rodoviários, com a apro-

vação por esta Casa do projeto de lei de minha au
toria que proíbe que as empresas de transportes
descontem multas com flagrante possibilidade de
imprecisão ou erro, antes que o proprietário inter
ponha recurso junto ao órgão competente do
DETRAN, nos contracheques dos rodoviários. Falta
a aprovação do Senado para que ela se torne lei em
todo o território nacional.

Estudo que recebemos da Confederação Nacio
nal dos Trabalhadores de Transportes da CUT de
monstra que a quantidade de investimentos em saú
de e segurança gera melhorias na qualidade do servi
ço público de transporte e traça um panorama das
condições de trabalho e de saúde dos motoristas e
cobradores de ônibus. Os dados são terríveis. Esses
profissionais, responsáveis pela segurança de pedes
tres e usuários, enfrentam longa jornada de trabalho,
congestionamento, ru ídos do trânsito, do motor do ve
ículo e violência urbana crescente. Além disso, eles
não têm praticamente nenhum poder de interferir no
planejamento do seu trabalho e nas situações gera
doras de incômodo e sofrimento.

Os trajetos, horários, normas de condutas e ou
tros parâmetros são determinados e fiscalizados pe
las empresas, pelo Poder Público e pelos usuários.
Resta-lhes lançar mão de estratégias defensivas,
conscientes ou inconscientes, para lidar com o sofri
mento, diz o estudo da CNTI-CUT.

Ao contrário do que se pode pensar, o desenvol
vimento das novas tecnologias e os processos de au
tomação são também fatores de sofrimento, "por exi
gir do trabalhador uma resposta no mesmo nível de
intensidade dos equipamentos, e também por desa
propriar ou desqualificar o saber até então acumulado
sobre o seu trabalho". O documento registra ainda
que os mecanismos de defesa utílizados por esses
trabalhadores nem sempre promovem saúde e
bem-estar. "Ao contrário, o absenteísmo, a alienação,
a negação do sofrimento e das situações de riscos, a
agressividade deslocada para o espaço afetivo-rela
cional e social, o desenvolvimento de distúrbios orgâ
nicos, psico-orgânicos e psicológicos, entre outras
coisas, são indicativos da fragilidade destes mecanis
mos, bem como da ultrapassagem dos limites subjeti
vos".

E que doenças são essas, Sr. Presidente, que
atacam essa categoria? De acordo com o estudo que
estamos mencionando, além das doenças profissio
nais reconhecidas pelos órgãos oficiais, "hipertensão,
infarto, doenças coronarianas, gastrites, úlceras, im
potência sexual, neuroses, psicoses, doenças no
aparelho respiratório, etc. compõem o perfil de morbi-
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dade de diversas categorias profissionais do setor de fome, rebaixam o valor do auxílio-alimentação, não
transporte e têm no trabalho, na forma como é plane- renovam a frota, entre outras mazelas.
jado e apropriado pelos trabalhadores, a sua principal São essas, Sr. Presidente, as considerações
causa, embora não seja reconhecido como tal". que eu faço nesta sessão de homenagem aos moto-

~ evidente que o combate a essas doenças, ristas do Brasil. Gostaria de cumprimentá-los pelo es-
como o estudo aponta, exigiria ações conjuntas do forço e pela abnegação com que cumprem as suas
Poder Público, das empresas e dos próprios trabalha- obrigações, essenciais, como já disse, para o funcio-
dores e, também, dos usuários. namento de nossas cidades, de nossa economia, de

Porém, Sr. Presidente, o que constatamos é o nossa vida moderna.
contrário de tudo isso. Aqui em Brasília, como acon- Gostaria também de saudá-los pelos esforços
tece na maioria dos Estados brasileiros, o que esta- que estão fazendo em todo o Pais no sentido de orga-
mos vendo é um processo de desorganização do nizar a luta por seus direitos. O Sindicato dos Rodo-
transporte público de passageiros por parte do viários do Distrito Federal é exemplo da organização
transporte desregulamentado, também chamado combativa, destemida, propositiva desta categoria,
transporte pirata, fruto da crise econômica, mas que é a minha categoria profissional.
que, também, é tolerado e até incentivado por auto- Sr. Presidente, um dos maiores orgulhos da mi-
ridades do Governo. nha vida é o fato de ter sido duas vezes Presidente

A pirataria é o jogo do salve-se-quem-puder. É a desse sindicato, hoje liderado pelo nosso companhei-
guerra pela conquista de passageiros, transportados ro João Osório, aqui presente.
sem qualquer segurança. É um sistema que funciona Sr. Presidente, parabenizo V.Exa. pelas palavras
apenas nos horários de sua conveniência, os horários ditas no inicio desta sessão, nesta justrssima home-
do filé, que dão mais lucro. ~ um sistema que contribui nagem a trabalhadores tão importantes para a econo-
para desorganizar o transporte regulamentado. Um mia e para a vida brasileira.
de se~s subor~in~dos é a geração do desemprego de A nossa homenagem, o nosso apoio, o nosso in-
mot?rlst~s de omb~s e:o~radores .. Outro é a desor- centivo e a nossa solidariedade a todos os motoristas,
gamzaçao do próprio transito das Cidades. trabalhadores do transporte do nosso País.

~. Veja ~m, Sr. Presidente, o funcionamento de um Um grande abraço e parabéns pelo dia. (Pal-
onlbus no sistema de transporte regulamentado gera, mas.)
em média, seis empregos, incluindo motoristas, cobra- _ .
dores, despachantes, fiscais, no setor de tráfego, e O SR. PRESIDENTE (Pedro Eugenio) :- Conce-
mecânicos, borracheiros, lanterneiros e pessoal de ad- do a palavra ao nobre Deputado ~edro ~ovals, que fa-
ministração. Em contrapartida, cada veiculo pirata gera lará pelo PMDB, pelo prazo de cinco minutos.
um ou dois empregos precários, sem carteira assina- A Presidência será passada para o nobre Depu-
da, sem direitos trabalhistas, superexplorados. tado Pedro Celso, autor da proposição.

Na disputa pelos passageiros, os piratas são ca- O SR. PEDRO NOVAIS (PMDB-MA. Sem revi-
pazes de qualquer coisa. Ameaçam e agridem os mo- são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
toristas e cobradores do transporte regulamentado. dos, minhas senhoras e meus senhores, é inconcebí-
Como a televisão tem mostrado aqui em Brasília e em vel imaginar que a civilização moderna chegaria ao
São Paulo, por exemplo, fecham ruas e incendeiam que é hoje sem a utilização do automóvel. Ainda que
ônibus. os primeiros modelos estejam qualitativa e quantitati-

~ evidente que tal situação tem responsáveis. A vamente muito longe dos atuais, não se pode. pen~ar
par da crise econômica, que obriga os desemprega- em p~ogresso sem que para ele tenha conCOrrido a In-

dos a procurar meios alternativos de ganhar o pão de vençao do carro.
cada dia, em primeiro lugar, a responsabilidade é dos Encurtaram-se distâncias, estreitaram-se laços
governantes. Aqui, em Brasilia, é o caso do Governa- comerciais e culturais, disseminou-se informação,
dor Joaquim Roriz, simplesmente estão deixando de progrediu a economia. A sociedade foi obrigada a pro-
cumprir seu papel regulamentador e fiscalizador. Em mover a adaptação de seus valores e preceitos tanto
segundo lugar, dos empresários do transporte regula- à nova lógica econômica quanto ao novo homem dai
mentado, que, em nome do lucro máximo, estão dei- originado.
xando de investir na melhoria do sistema e impõem No momento em que se celebra a passagem do
jornada extenuantes de trabalho, pagam salários de Dia do Motorista, achamos oportuno refletir sobre o



30956 Sábado 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 20t)]

microcosmo em que o cidadão se vê inserido ao
apossar-se de um volante.

Muito já se especulou sobre o que poderíamos
chamar a "psicologia do trânsito". Estamos falando da
bipolaridade de comportamento detectada quando o
indivíduo está ou não em meio ao tráfego.

A cordialidade característica de uma pessoa
diante da família, de amigos ou de conhecidos pare
ce desaparecer integralmente se, abrigada no inte
rior de seu automóvel, essa mesma pessoa puder
dar vazão aos mais trágicos sentimentos de autofa
gia moderna.

O sentimento de poder sobrepuja com vanta
gem os elementares apelos por compaixão e solidari
edade humana. Não poucas vezes nossos noticiários
veiculam imagens e reportagens sobre pessoas atro
peladas que, por permanecerem estendidas no asfal
to sem socorro, são novamente atropeladas.

Isso é apenas um relato do que teimamos deno
minar de civilização e progresso.

O que dizer, então, dos estrondosos números de
vitimas fatais do trânsito? No Brasil, ostentamos o la
mentável primeiro lugar no pódio dos acidentes. A
média anual de 50 mil mortos, segundo a Organiza
ção Mundial de Saúde - OMS, equivale a três vezes o
número da Itália e da França, quase quatro vezes o
dos Estados Unidos e mais de cinco vezes o da Suíça
e dos países escandinavos juntos.

Na verdade, toda a sociedade segue inerte di
ante da violência perpetrada em nome da moderni
dade. Não paramos, em momento algum, para refle
tir que tal atrocidade se assemelha, em muitos as
pectos, a Auschwitz, ao Gulag, ao terrorismo, à ex
plosão da criminalidade.

Nesse contexto, é o motorista o pérfido culpa
do ou a inevitável vítima? Até que ponto implicações
psicossociais e econômicas são responsáveis pela
verdadeira carnificina resultante do tráfego automo
bilístico? Por último, mas não menos importante, em
que se baseia a sociedade para assistir ao aumento
da tolerância ante a esse estado de coisas?

Embora a presente ocasião seja de celebração
ao Dia do Motorista, portanto, momento de tecer
loas àqueles que cruzam o país transportando ri
quezas e progresso, fazem-se necessárias as pre
sentes considerações.

Que a presente homenagem seja também uma
oportunidade de reflexão acerca da fragilidade hu
mana, motivo pelo qual a sociedade precisa trazer
jungida a si as rédeas do comportamento, não so
mente do motorista, mas de todos os cidadãos.

Rendemos as homenagens do PMOB, partido
que represento nesta Casa, a todos os motoristas de
Brasília e do Brasil e ao Deputado Pedro Celso, que,
em tão bom momento, requereu a realização desta
sessão, que ora preside.

Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Pedro Nova
is, o Sr. Pedro Eugênio, § 2° do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Cel
so, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Celso) - Passamos
a palavra ao Deputado Francisco Rodrigues, que fala
rá pelo Partido da Frente Liberal.

S.Exa. dispõe de cinco minutos.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (Blo
co/PFL-RR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te desta sessão e autor da iniciativa desta homena
gem em comemoração ao transcurso do d Dia do
Motorista, nobre Deputado Pedro Celso, do PT· do
Distrito Federal; Srs. Dirigentes sindicais aqui pre
sentes, minhas senhoras e meus senhores, inicial
mente gostaria de agradecer ao Deputado Pedro
Celso, Presidente desta sessão, a oportunidade que
nos dá de ocupar esta tribuna para homenagear os
motoristas do País.

Sr. Presidente, um sentimento extremamente
vigoroso me toma neste momento. Talvez poucos
dos nossos colegas Deputados Federais tenham na
alma a força e o vigor para homenagear os motoris
tas do Brasil como eu. E digo isso, senhores, por
que fui criado na boléia de um caminhão, com meu
pai, que era caminhoneiro. Desde o início da obra
de Paulo Afonso, em 1948 - eu ainda nem era nas
cido -, ali ele estava, transportando as máquinas
monumentais que fariam aquela grande obra hidre
létrica.

Conheço bem as estradas do Brasil. Aos de
zesseis anos, aprendi, na boléia de um caminhão
International, chamado pelos motoristas, naquela
época, de burro preto, a dirigir ao lado de meu pai,
que passava de vinte a trinta dias, entre Paulo Afon
so e o Rio de Janeiro, transportando os equipamen
tos e, posteriormente, em fase avançada, as turbi
nas daquela hidrelétrica.

Hoje, meu pai se encontra lá no céu transpor
tando o desenvolvimento daqueles que aqui fica
ram. Talvez ele não esteja sofrendo por estradas,
na época e ainda hoje, quase intransponíveis. Meu
pai nos deixou o legado de que foi com o suor do



Mesmo dentro da cidade há um trânsito cada
vez mais perverso e violento. Trata-se de um traba
lho estressante e de uma categoria que, obrigatoria
mente, deveria ter tratamento diferenciado. Basta
que tomemos como exemplo aquelas pessoas que
se sentam ao volante apenas para ir para casa. Qu
antos acidentes, quantos problemas de trânsito te
mos só no deslocamento de poucas horas. Uns ten
tam matar os outros. Imaginem alguém que trabalha
o dia inteiro sentado, para baixo e para cima, en
frentando esse tráfego com neuróticos, com apres
sados, com nervosos, e num sistema de tráfego
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rosto e muitas vezes com sofrimento quase imensu- que ainda temos muito a conquistar. Vivemos uma
rável que conseguiu, no volante de um caminhão fase de retrocesso. Quantas conquistas foram retira-
que o conduziu por 48 anos da sua vida, formar das de nós, trabalhadores? Quantas conquistas da
seus quatro filhos e ter hoje um deles a representar categoria profissional, construídas ao longo de bata-
e a parabenizar os motoristas de nosso País. lhas e batalhas, foram sacadas? Há pouco falava da

Sabemos das injustiças que ainda acontecem. própria experiência de motoristas que vivem por es-
Quantos ainda vivem, infelizmente, sem terem seus sas estradas afora e que durante noites inteiras
direitos reconhecidos. Mas são os motoristas do nos- transportam vidas e não são respeitados.
so País responsáveis pe.lo tra~s~orte d? riqueza que Uma das conquistas retiradas tem a ver exata-
tem transformado o .~rasll nas ultimas decadas. ~abe- mente com a jornada noturna, com o percurso que
mos também das dificuldades que enfrenta~, e be~ os motoristas faziam no passado, revezando com
verdade;. sabemos ~ue as nossas estradas .alnda del- outros companheiros, fazendo trocas em determina-
xam mUito, a desejar; mas sabemos, mais do. que dos pontos de substituição. Hoje, vemos como os
tudo, que ?~m ver ,q~e esse segmento evoluIu de motoristas são explorados. Há em uma Comissão
forma fantastlca nos ultimas 40 anos. desta Casa um projeto que se arrasta para definir a

Desejo apenas, de forma simples e humilde, jornada de trabalho desses companheiros.

parabenizar tod?s que aq~i estão co~e~orando a Muitos defendem a necessidade de tratá-los
~assagem do Dia do Motorista. Com~ Já..disse ante- de forma diferenciada, pelo esforço e pela respon-
normente algu~ orador, sem os c~~~nho~s que tra- sabilidade que esses profissionais têm, mas, às ve-
fegam pelo Pa~s af~ra levando a clvlllza.çao e o pro- zes, fica só no discurso. Quando vidas de motoristas
gresso, o Brasil ~ena menos desenvolvido e menos ou de passageiros são ceifadas, isso vem à tona, e
forte do que é hOJe. este plenário fica recheado de Deputados que es-

Parabéns! (Palmas.) bravejam e querem corrigir essa distorção.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Celso) - Muito Esta Casa tem feito esse debate ao longo dos
obrigado, Deputado Francisco Rodrigues. anos. Um dos nossos companheiros, o Deputado

O SR. PRESIDENTE (Pedro Celso) - Concedo ~ellington Dias, está hoje entre Pernambuc~ e Ba-
a palavra ao nobre Deputado Walter Pinheiro, Líder hla, falamos há pouco ~ue ~stava em Petrollna, fa-
do Partido dos Trabalhadores para falar em nome zendo exatamente a vlstona das estradas - das
do seu partida.' péssimas estradas brasileiras. Além da proeza de

dirigir, os motoristas devem saber como se portar
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem re- nessas estradas. São estradas mal conservadas

visão do orador.) - Sr. Presidente, c~mpan~~iro em alguns lugares são até inexistentes - não pode~
Deputado Pedr~ Cels~, V.Exa., na.sua vld.a pOI.ltlca, mos chamar caminhos de pedregulhos de estradas.
tem uma rela~ao mais do q.u.e direta, vlve.~clad~, São estradas perigosas, com um crescente proces-
com. os moton~tas. Eu até diria que sua militânCia so de assalto, que nos tem levado cada vez mais a
P?lítlca tem origem exatament~ nesse setor, com,o evitar as jornadas noturnas e a andar em comboios.
digno representante da categona nesta Casa. ~au- São estradas que não oferecem condição alguma
do os membros da M~sa, r~presentantes ~e entlda- de conforto e de ponto de atendimento. E os moto-
des, nos~a companheIra Enca Kokay, PresIdente da ristas as vão enfrentando.
Central Unica dos Trabalhadores do Distrito Federal,
gloriosa central da qual, por muito anos, tive a opor
tunidade de fazer parte como Secretário-Geral na
Bahia. Saúdo ainda os motoristas de todo o País
aqui representados pelos companheiros.

Em nome do Partido dos Trabalhadores, que
remos realçar a importância dessa categoria para o
Brasil, as dificuldades que atravessa e as vitórias
que temos obtido.

O Deputado Pedro Celso falou das vitórias ex
pressivas conquistadas nesta Casa. Mas eu diria,
Deputado Pedro Celso e motoristas de todo o País,



IX - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Pedro Celso) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, an
tes lembrando que na próxima segunda-feira, dia
25, haverá prorrogação de sessão em homenagem
ao Dia Nacional de Combate às Drogas.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Celso) - Encerro
a sessão, convocando outra para a próxima segun
da-feira, dia 25, às 13 horas.

Nesta homenagem, muitos têm falado da im
portância da profissão de motorista, mas nesta Casa,
no dia-a-dia, as definições se arrastam. Mesmo no
debate da questão previdenciária, em determinado
momento fomos acusados, porque pretendíamos es
tabelecer. tratamento diferenciado para esse profissi
onal.
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completamente desorganizado. É o motorista quem É essa categoria profissional que anda de fora
enfrenta isso no seu dia-a-dia, é esse profissional a fora pelo Brasil e que merece respeito. E o respei-
que tem a responsabilidade de conduzir, de trans- to não pode ser dedicado só no dia em que se faz
portar valores, de transportar volumes, de enfrentar esta homenagem, mas todos os dias. O respeito
toda a celeuma do trânsito no País inteiro. tem de ser buscado na elaboração de uma legisla

ção que reconheça esses aspectos, que entenda as
deficiências, que avance e que nos devolva con
quistas históricas consolidadas pelo trabalho duran
te anos e anos na boléia, no volante, na porta da
empresa, nas greves, enfim, ao longo de todo o his
tórico dessa categoria profissional, que, por vezes,
não é compreendida quando tem de parar suas ati
vidades em uma cidade, para ter o direito de rece
ber salários dignos, ou quando tem de parar a movi
mentação de cargas no Brasil para ser tratada com
respeito.

Esse respeito, portanto, não pode ser manifes
tado apenas em uma homenagem, em um dia especí
fico do ano, mas deve ser cotidiano, traduzido em
ações concretas e efetivas para esses trabalhadores
em todo País.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Pedro Celso) - Agrade
ço às pessoas que se deslocaram de outras cida
des, que pararam suas atividades para estarem pre
sentes a esta importante homenagem e aos compa
nheiros que compõem a Mesa: companheira Erica
Kokay, Presidenta da CUT do DF; companheiro
Marcos Pereira de Lima, Presidente do Sindicato
dos Rodoviários do Entorno; e companheiro João
Osório da Silva, Presidente do Sindicato dos Rodo
viários de Brasília. Mais uma vez, agradeço, de for
ma muito especial, ao companheiro de luta de mui
tos anos Juarez Bispo Mateus, Presidente da Con
federação dos Trabalhadores em Transportes, que
se deslocou de São Paulo para estar presente a
esta sessão solene e com quem lutei desde a época
do Departamento Nacional dos Trabalhadores em
Transporte da CUT e cuja participação no Sindicato
dos Rodoviários de Campinas foi muito intensa.

Agradeço a todos a presença.

Recordo-me - o Deputado Pedro Celso ainda
não era Deputado Federal - de que o Ministro Rei
nhold Stephanes disse que aposentadoria especial
era privilégio, porque o ex-Ministro nunca se sentou
em uma boléia de caminhão, nunca se sentou dian
te de um volante de ônibus para enfrentar o tráfego
em jornadas e mais jornadas, com alteração de tem
peratura, dirigindo próximo ao motor, o que afeta
completamente a estrutura física do trabalhador,
traz problemas lombares, por exemplo. S.Exa. nun
ca teve isso, aliás até se aposentou aproveitando o
tempo de escola técnica. Isso não achou imoral,
mas também não compreendeu que essa profissão
incorporou doenças do trabalho que não foram su
peradas.

Em relação à saúde dos trabalhadores ou à
chamada doença ocupacional, faz-se um debate
de forma periférica e irresponsável, que vem sen
do enfrentado aqui como se pudesse ser jogado
para adiante.

Quando me refiro à questão de violência, bas
ta vermos os dados estatísticos de assalto a ônibus.
Quantos cobradores perderam a vida, quantos mo
toristas de ônibus, de forma diria até covarde, foram
assassinados. E, como o Deputado Pedro Celso re
latava, quantos motoristas de ônibus pagam por aci
dentes, como se alguém, de livre e espontânea von
tade, jogasse seu ônibus contra qualquer outro car
ro, provocasse um acidente para ainda ser punido
por isso. Portanto, além das condições ambientais,
das condições de trabalho, do preparo da saúde dos
trabalhadores, os motoristas ainda enfrentam pro
blemas com o pagamento de multas e de despesas
com os acidentes, quando não com os próprios re
cursos, às vezes com o emprego. São colocados
para fora, e existe até uma lista negativa com os no
mes daqueles que não podem mais trabalhar, por
que batem aqui e acolá e são considerados péssi
mos motoristas.
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

11- RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24, 11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, §1 Q

)

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: (art. 58, §32

combinado com art.132, §2º)

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI

N° 339-C/95 (JAQUES WAGNER) - Institui
obrigatoriedade da veiculação gratuita, pelas
emissoras de rádio e televisão do país, de
mensagens alusivas e formas de prevenção contra a

. AIDS e dá outras providências.
Obs.: apensado a este o PL nl! 349/95, com
pareceres favoráveis.
ÚLTIMA SESSÃO: 25-06-01

N° 3.655-A/OO (VICENTE CAROPRESO) - Altera os
arts. 11! e 42 da Lei nll 9.800. de 26 de maio de 1999.
DECURSO:4DSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-06-01

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 1.039-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Semeador para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Macapá, Estado do Amapá.
ÚLTIMA SESSÃO: 25-06-01

N° 985-A/01 COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMAnCA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Fundação
de Fátima 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 Osasco, Estado de São
Paulo.
DECURSO: 4l! SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-06-01

N° 881-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Fundação Cultural e

Comunitária Zagga a executar, pelo prazo de dez
anos. sem direito de exclusividade. serviço de
radiodiiusão sonora em freqüência modulada. com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Nova
Serrana, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 28-06-01

'1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI

N° 2.025/96 (FEU ROSA) - Dá nova redação ao
parágrafo único do artigo 402 da Consolidação das
Leis do Trabalho. .
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-06-01

N° 4.109198 (PEDRO WILSON) - Acrescenta inciso
ao art. 27 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-06-01

N° 1.707J99 (PAULO MAGALHÃES) - Altera a Lei n!l
9.131, de 24 de novembro de 1995.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-06-01

N° 2.362/00 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Dispõe
sobre a utilização de recursos do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço do trabalhador. para a quitação
de prestações atrasadas no âmbito do Sistema
Financeiro de Habitação. (E seu apensado: PL nll

2.832/00, do Dep. Marcelo Barbieri).
DECURSO:4D SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-06-01

N° 2.714/00 (JOSÉ JANENE) - Dispõe sobre o
cálculo e a fonna de reajuste das .prestações
habitacionais no SFH - Sistema Financeiro da
Habitaçào..
DECURSO: 31 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-06-01

N° 3.276/00 (GERMANO RIGOTTO) - Dispõe sobre
as exigências de certidões nos financiamentos de
bens de capital com recursos do BNDES,: para uso
próprio e dá outras providências.
DECURSO:8D SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-06-01

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO (Art. 54) .
SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO. PRELIMINAR (art. 144)
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AVI~SOS

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POL[T1CA RURAL

PRA::O PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: I - COMISSÕES PERMANENTES
(art. 58. § 1°)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: (art. 58. § 3"
combinado com art.132. § 2")

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE EIOU
IN.JURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO (Art. 202. § 12)

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO:

N° 177/95 (FERNANDO ZUPPO) - Dá nova rMação
ao artigo 211 da Constituição Federal. que dispõe
sobre os sistemas de ensino. (Apensada à PEC
78/95).
DECURSO: 3i SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-06-01

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA ElOU
ORÇAMENTÁRIA (Art. 54)

PROJETOS DE LEI:

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1° sessão
Última Sessão: 28/06/01

N° 848/95 (PHILEMON RODRIGUES) - Exonera do
imposto de renda das pessoas físicas os rendimentos
que especifica.
ULTIMA SESSÃO: 25-06-01

N° 3.788/97 (WERNER WANDERER). Altera os
dispositivos da Lei n" 8.171, de 17 de janeiro de 1991.
que dispõe que OS créditos de custeio sejam os
únicos passíveis de cobertura pelo PROAGRO.
ÚLTIMA SESSÃO: 25-06-01

N° 4.801/98 (MARCOS LIMA) - Dispõe sobre a
utilização de credito de servidor público civil da
Aomíníslração dire\a, autárquica e tunoacional do
Poder Executivo Federal, oriundo da vantagem de
vinle e oilo vírgula oitenta e seis por cento, objeto da
decisão do Supremo Tribunal Federal assentada no
iulgamento do Recurso Ordinário no Mandado, de
Segurança n2 22.307-70 0i81010 Federal, e dá outras
providências.
ULTIMA SESSÃO: 25-06-01

Projetos de Lei (art. 119, I e li 1°)

PROJETO DE LEI N~ 4.650/01 - do Sr. Ricardo Izar
que "altera a Lei n" 4.771, de 15 de selembro de 1965".
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS

PROJETO DE LEI N" 4.693/01 - do Sr. Cunha Bueno 
que 'altera o Decreto·Lei n" 467. de 13 de levereiro de
1969. estabelece o medicamento genérico de uso
veterinário. e dáoutras providências'.
RELATOR: Deputado IGOA AVEUNO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA EDE REDAÇÃO

AVISOS
4. SUJEITO A DEVOLUÇAO AO AUTOR

(Art. 137, § 1°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS
(Art. 137, § 211)

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

PROJETO DE LEI:

N° 4.794/01 (ROLAND lAVIGNE) - Altera a Lei
Complementar n" 101, de 4 de maio de 2000, para
limitar as despesas com publicidade oficial em anos
eleitoraiS.
DECURSO: 21 SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 28-06-01

Decurso: 3" Sessão
Última Sessão: 26/06/01

Projetos de Lei (art.119, I e § 1°)

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE JUNHO DE 2001

A - Da Análise da Const"uciDnalidade,
JlJridicidade e Mérito:

26 3·ofelra 14:00 Joaq~im Francisco (Bloco PFL - PE)
14:25 Luci Cholnacki (PT - SC)

28 S'ofeira 14:00 Marcos Rollm (PT o RS)
14:25 José Chaves (PMDS o PE)

296·-felra 10:00 Dr. Rosirrha (PT - PR)
10:25 Djalma Paes (Bloco PSB • PE)
10:50 Carlito Merss (PT - Se)
11:15 Airton Cascavel (Bloco PPS - RR)
11:40 Luciano Bivar (Bloco PSL - PE)
12:05 Agnaldo Muniz (Bloco PPS • RO)
12:30 Nelson Trad (Bloco PTB o MS)
12:55 Aldo Arantes (Bloco PCdoB o GO)
13:20 Paulo Feijó (Bloco PSDB - RJ.L

PROJETO DE LEI N9 1.504-A/96 o do Senhor Edson
Ezequiel - que 'Possibilita à população carente. a
utilização do exame de pareamento cromossônico
(ADN), em casos de investigação de paternidade e dá
outras providências·. (Apel158dos os PL 1.542/96. PL
1.780/96, PL 2.095/96 e PL 2.496196)
RELA"íOR: O~uIaQo JOSÉ GE.NoíNO

PROJETO DE LEI N" 3.634100 - do Senhor Glvcon
TelT8 Pinto - que "altera o ano 267 da Lei n" 9.503, de 23
de setembro de 1997, que insütui o Código de "frànsito
Brasileiro". . .
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA
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PROJETO DE LEI N2 3.940/00 - do Senhor Ricardo PROJETO DE LEI Ne 2.711/00 - do Senhor Milton
Fiúza· que "dá nova redação aos artigos 619, 652,737, Temer - que "dispõe sobre a incidência do imposto de
738 e 739 da Lei n2 5.869, de 11 de janeIro de 1973, renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de
que 'institui o Código de Processo Civil"". decisão judicial".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIQ RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES

PROJETO DE LEI N2 4.610/01 - do Senhor Iara
Bernardi - que "dispõe sobre a linguagem Inclusiva na
legislação e documentos oficiais".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM

PROJETO DE LEI N2 4.611/01 - do Senhor Valdemar
Costa Neto - que "dispõe sobre a criação do rito sumário
no deslinde de processos cíveis e penais contra os
titulares dos executivos e legislativos municipal,
estadual e federal, quando já sentenciados em primeira
instância",
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

B - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI NCl 4.915·A/95 - do Senhor Luiz
Cartas Hauly - que "regulariza a situação fiscal de
aparelhos, equipamentos e acessórios eletrônicos
estrangeiros, nas condições que estabelece".
RELATOR Deputado ROLAND LAVIGNE

PROJETO DE LEI N2 4.103-A/98 - do Senhor José
Pimentel - que "dispõe sobre a comprovação da
quitação de tributos de contribuições federais e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI N2 465-A/99 • do Senhor Geraldo
Magela - que "inclui inciso no Art. 20 da Lei n28.036, de
'1 de maio de 1990, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI N2 589-B/99 - do Senhor Agnelo
Queiroz· que ·dispõe sobre a gratuidade do transporte
aéreo de órgãos, tecidos e partes do corpo humano
para tlns de transplante e dá outras providências ".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI N9 1.459/99 - do Senhor Luiz
Bil1encourt - que ·dispõe sobre a gratuidade do
transporte aéreo de órgãos, tecidos e :partes do corpo
humano para fins de transplante e dá outras
providências·.
RELATOR: Deputado GERSON PERES

PROJETO DE ,LEI N2 2.372-A/00 - do Senhor Jandira
Feghali - que "dispõe sobre oatastamento cautelar do
agressor da habitação familiar".
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA

PROJETO DE LEI N2 2.442/00 • do Senhor GlImar
Machado - que "altera os dispositivos da Lei n2 4.024,
de 20 de dezembro de 1961 e dá outras providências",
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE LEI NQ 2.966/00 - do Senhor Rainel
Barbosa -que "denomina a subestação de energia
elétrica do Linhão Norte-Sul da Eletronorte, situada no
Município de Miracema do Tocantins, de "subestação
Delfino Araújo Macedo".
RELATOR: Deputado FREIRE JUNIOR

PROJETO DE LEI N2 3.055/00 • do Senhor Bispo
Wanderval • que "altera a Lei nQ 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998, para incluir, na categoria de
intérpretes ou executantes, os dubladores".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI NQ 3.335/00 • do Senhor Edinho Bez
• que "altera a redação do art. 329, da Lei nli 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado JOSE ROBERTO BATOCHIO

PROJETO DE LEI N2 2,411/00 • do Senhor Marcos
Cintra - que "dispõe sobre multas tributárias".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI N2 3.429-A/OO - do Senado Federal
(PLS 659199) • que "altera a Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, para incluir trecho da rodovia AO
133 na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema
Rodoviário Nacional",
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI N2 3.493/00 • do Senado Federal
(PLS 354/99) - que "institui o Dia Nacional de Luta
contra Queimaduras".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI NQ 3.534/00 - do Senhor Ronaldo
VasconcelloE - que "determina que as legendas das
placas de sinalização nas rodovias t~derais sejam
expressas nos idiomas português e espanhol".
RELATOA: Deputado ALDO RABELO

PROJETO DE LEI Nº 3,588100 - do Senhor Bispo
Wandervàl - que "dispõe sobre a colocação de placas
informativas nas rodoVias que forem objeto de
delegação ou concessão e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALDO RABELO

PROJETO DE LEI N2 3.617-A/00 - do Senhor Bispo
Wanderval, - que "dispõe sobre a afixação de cartaz
informativo a respeito da carta social nas agências da
empresa concessionária dos serviços postais".
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR .

PROJETO DE LEI NQ 3.694/00 - do Senhor Pompeo de
Mattos - que "estabelece controle etiscalização do
desmonte de carros e motocicletas pelas oficinas
denominadas de ferro velho, na forma 'que indica e dá
outras providênciasD

, (Apensado o PL 4.064/01)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO
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PROJETO DE l!::l Nº 3.781 rOa - do Senhor Dr. Hélio 
que "instituI o Dia do lnternauta·.
RELATORA: Deputada ZULA\Ê COSRA

PROJETO DE LEI N2 3.809/00 - do Senhor Max Mauro 
que 'inclui as pequenas centrais hidrelétricas - PCH na
prática do conceito de energia assegUlada, e dá outras
plOvldências"
RELATOR: Deputado LUIZ ANTÔNIO FLEURY

PROJETO DE LEI N2 4.108/01 - do Senhor José Carlos
Coutinho - que "adiciona dispositivo à Lei nQ 9.934, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional".
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAM

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:3a sessão
Última sessão: 26.06.01

Substitutivos (art. 119, 1\ e § 1°)

AS PROPOS/ÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COM/SsAO

PROJETO DE LEI Nll 3.911/00 - do Sr. Ins Simões - que
"dispõe sobre criaçáo, incorporação, fusão e
desmembramento de Municípios, regulamentando o art.
18, § 411 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado SÉRGIO NOVAIS

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕeS)

Decurso:4a sessão
Última sessão: 25/06/01

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI Nll 4.690/01 • do Sr. Wlgberto
Tartuce - que ·obriga os fabricantes e os importadores
de aparelhos eletro-eletronicos a afixar, nos aparelhos

por eles fabricados ou importados. selo de advertência
sobre o consumo dos equipamentos em modo de
espeTa."
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

A V I S OS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4a sessão
Última Sessão: 25/06/01

Projetos de Lei (art. 119, te§ 1°)

A· Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária (art. 54):

PROJETO DE LEI NII 4.297·Al98· do Sr. Serafim
Venzon - que "dispõe sobre a emissão de nota fiscal de
serviços prestados por hospitais conveniados ou
contratados pelo Sistema Único de Saúde".
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO MADEIRA

B - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI NII 362-Al95 - do Sr. Padre Roque 
que 'dispõe sobre o estimulo à guarda e adoção de
criança ou adolescente órfão ou abandonado",
(Apensados: PL's nlls 3.182197 e 2.778/00)
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

PROJETO DE LEI Nll 975-Al95 - do Sr. Paulo Feijó 
que ·cria o Seguro Nacional de Saúde e a Contribuição
Nacional de Saúde e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO CARLOS BACELAR

PROJETO DE LEI NII 4.43s-Al98· do Sr. Fernando
Zuppo - que "dispõe sobre incentivo fiscal a pais de filho
deticiente mental ". (Apensados: PL's nQg 2.835/00 e
2.981/00)
RELATOR: Deputado JOÃO COSER

PROJETO DE LEI Nll 4.508/01 - do Sr. Mendes Ribeiro
Filho - que "possibilita aos centros de formaçáo de
condutores de veículos (auto-escolas) a opção pelo
SIMPLES. criado pela Lei nU 9.317. de 5 de dezembro
de 1996~. (Apensados: PL's nllS 4.579/01 84.600101)
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO

Substitutivo (art. 119, 11 e§ 1°)

A PROPOSIÇAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
rnAIlIcc:>ilr.
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A - 'Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N2 4.1n101 • do Senado Federal
(PLS n9 175/00) . que "dispõe sobre a atualização
monetaria dos valores expressos em Reais na Lei n2

9.250, de 26 de dezembro de 1995, que altera a
legislação do Imposto sobre a Renda das pessoas
físicas, e dá outras providencias". (Apensados: PL's n2s
3.236/00 e 4.622/01)
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SeSSÕES)

Decurso: 1a sessão
Última sessão: 28/06/01

Projeto de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N2 867·AJ99 • do Sr. Gilberto Kassab
. que "institui o Plano Nacional de Pedras e Metais
Preciosos e dá outras providências."
RELATOR: Deputado AIRTON DIPP

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA

NACIONAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (S SESSÕES)

Decurso: 4a' Sessão
Última Sessão: 25.6.01

Projetos de Lei(Art.119, I e §1°,RI)

PROJETO DE LEI NIl 4.363/01- do Poder EXecutivo 
que "estabelece normas gerais de organização. efetivos,
material bélico, garantias, convocação e mobilização
das polfciasmilitares e corpos de bombeiros militares
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA

COMISSÃO DE SEGURIDADE..
SOCIAL E,FAMILlA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS(S SESSÕES)

Decurso: 13 sessão
Última Sessão: 28/06/01

Projetos de Lei (Art. 119, I e§ 1°)

PROJETO DE LEI NQ 4.312/01- da Sr4 Katia Abreu, que
, institui o Programa de Hecuperação de Contribuições
Previdenciárias do Produtor Rural e dá outras
Providências".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

Decurso: 23 sessão
Última Sessão: 27/06/01

ProjetOs de lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N2 4.267-B/93 - do Senado Federal
- que "autoriza a criação da Fundação de Assistência
ao Excepcional - FUNASE, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI NI!685-A/99 - do SI. Freire Júnior
- que "dispõe sobre o' tratamento preferencial aos
idosos, portadores de deficiência e gestantes em
eventos culturais. artísticos, desportivos e similares."
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON

PROJETO DE LEI N2 4.139/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcelos - que" altera a Lei nl! 6:360, de 23 de
setembro de 1976, para estabelecer que as bulas dos
medicamentos devem ser escritas de fonna
compreenslvelaos consumidores".
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO

PROJETO DE LEI N2 4.153/01:... do Sr. 'Chico da
Princesa - que " dispõe sobre gratuidade para as
pessoas portadoras do vírus da AIDS, com renda de até
três salários mínimos, no transporte público coletivo
interestadual" . .
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMESDE MATOS

PROJETO DE LEI N9 4.154/01 - do Luiz Bittencourt 
que" dispõe sobre a concessão de um auxílio financeiro
para a manutenção de crianças órfãs ousem família e
portadoras do vírus HIV, que se encontrem abrigadas
em creches, orfanatos ou similares".
RELATOR: Deputado SALOMÃO GURGEL

PROJETO DE LEI NIl 4.261/01 - do Sr. Medeiros 
que "regulamenta. para efeitos previdenciarios, o § 311 do
art. 100 da Constituição Federal, definindo como
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obrigação de pequeno aquela cujo valor de execução,
pOI autor. seja Interior a RS 6.000.00 !seislIIilleais)."
RE~ATOR: Depulado IVAN PAlMO

PROJETO DE LEI Nº 4.264/01 - do Sr. Luiz
Bittencoun - que" altera a Lei nÇ 8.899, de 29 de junho
de 1994, que concede passe livre às pessoas
portadoras de deficiência no sistema Je transporte
coletivo interestadual. para estender o benefício às
criallÇas portadoras de câncer".
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI Ng 4.274/01 - do SI. LUlsinho - que
" oispõe sobre a proibição da adição de benzeno à
gasolina".
RELATOR: Deputado ARISTON ANDRADE

PROJETO DE LEI NI! 4.302/01 - dO Sr. Marcos Rolim
- Que .. estabelece medidas de prevenção à tortura e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA

PROJETO DE LEI NI! 4.305/01 - da SI'" Nair Xavier
Lobo - que "dispõe sobre a assistênCia integral à
mulher grávida vítima de estupro".
RELATORA: Deputada TETE BEZERRA

PROJETO DE LEI Nll 4.324/01 - do SI. Alberto Fraga
- que" regula o § ~ do art. 226 oa Constituição federal.
estabelecendo programa de incentivos para o
planejamento familiar e dá outras providêricias·.
RELATORA: Deputada LÍDIA QUINAN

PROJETO DE LEI W 4.330/01 - do Sr. Luiz
Bíttencourt - que "assegura a concessão de benefício
mensal às famílias que adotarem menor portador 00
vírus HIV",
RELATOR: Deputado OSMARTERAA

PROJETO DE LEI N2 4.347/01 - do Sr. Paulo José
Gouvêa - que "acrescenta o artigo 78-A à Lei n~ 9.472.
de 16 de iullho de 1997'.
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI Nll 4.392/01 - do Sr. Luiz
Bittencourt - que" implanta na rede pública de ensino o
" Programa Respire Bem'.
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO

PROJETO DE LEI N2 4.408/01 - do SI. Chico da
Princesa - que " dispõe sobre a obrigatoriedade de
manutenção de càmaras filmadoras no interior de
entidades particulares de atendimento ao idoso".
RELATOR: Deputado ORLANDO DESCONSI

PROJETO DE LEI N1I 4.409/01 - do Júlio Semeghini 
que "institui o Dia Nacional do Deficiente Auditivo e do
Surdo."
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA

PROJETO DE LEI Nll 4.410/01 - do Sr. Gonzaga
Patriota - que • dispõe sobre a. regulamentação do
exercício da profissão de Musicoterapeuta'.
RELATOR: Deputado SALOMÃO GURGEL

PROJETO DE LEI N2 4419/01 - da Sr'l Socorro
Gomes - que 'Obriga a realização de exame de corpo
de delito em vitimas de violência sexual em hospitais do
Sistema Unico de Saúde· SUS·.
RELATORA: Deputada ÂNGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI Nll 4.427/01 - do SI. Abelardo
'Lupion - que "Dispõe sobre a configuração interna
das aeronaves das empresas aéreas de aviação civil
comercial".

. RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA

. PROJETO DE LEI NIl 4.445/01 - do Sr. Rubens Furlan
- que " dispõe sobre a proibição da importação.
fabricação e comercialização de produtos, de qualquer
natureza, destinados ao público infanto-juvenil.
reproduzindo a forma de cigarro e similares".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD

PROJETO DE LEI NIl 4.448/01 - do Sr. João Paulo 
que 'Cna o índice Nacional de Responsabilidade
Social e o Cadastro de Inadimplentes Sociais - CADIS·.
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI NIl 4.493i01 - da SI" Socorro
Gomes - que" estabelece a Notificação Compulsória
da Violência Contra a Mulher atendida em Serviços de
Urgência e a criação da Comissão de Monitoramento da
Violência Contra a Mulher no Ministério da Saúde e nas
Secretarias Estaduais de Saúde'.
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

PROJETO DE LEI Nll 4.510/01 - do Sr. Paulo Mourão
- que "estabelece a obrigatoriedade de as embalagens
de produtos sanean1es domissanitários. produzidos.
importados e comercializados no país. disporem de

, sistema de segurança que proteja os usuários. em
especial crianças·.
RELATOR: Ao Deputado SERAFIM VENZON

PROJETO DE LEI NII 4.565/01 - do Sr. Luiz
. Bittencourt - que "Dispõe sobre a autorização à
doaç~o ou venda a preços reduzidos de leite em pó
para. as mães portadoras de HIV".
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA

, PROJETO DE LEI Ng 4.567/0.1 - do. Sr. José Carlos
Coutinho - que • Modifica os dispositivos da Lei nll

7.116. de 29 de agosto de 1983. que 'assegura validade
nacional às Carteiras de Identidade, regula sua
expedição e dá outras providências:'.
'RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO

.' PROJETO DE LEI NR 4.584/01 - do Sr. José Carlos
.Coutinho - que " Dispõe sobre a isenção àe 'axa ele
emissão de passaportes e demais documentos de
viagem para os maiores de sessenta e cinco anos".
RELATOA: Deputado SERAFIM VENZON

PROJETO DE LEI Nll 4.595/01 - do Sr. Màrcio Matos
'- que " dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento
.de informações aos segurados do Regime Ge'ral da
Previdência Social".
RELATOR: Deputado ARISTON ANDRADE
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PROJETO DE LEI Nº 4607/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "modiiica a Lei n"S.OSO. de 19 de
setembro de 1990, que "dispõe sobre as condições para
a promoção. proteção e recuperação da saudê. a
organização e o tuncionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI NQ 4:616/01 - do Sr. De Velasco 
que "institui o dia Nacional de Mutirão da Salide".
RELATORA: Deputada lÍDIA QUINAN

PROJETO DE LEI N2 4.617/01 - do Sr. De Velasco 
que "dispõe sobre exame oftalmológico 'preventivo em
crianças antes dos quatro anos de idade".
RELATOR: Deputado PEDRO CANEDO

PROJETO DE LEI N2 4.618/01 - do Sr. De Velasco 
que" acrescenta parágrafo ao art. 55 da Lei nº 9.394. de
20 de dezembro de 1996. que 0' Estab ..ece as diretnzes
e bases da educação nacional".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA

PROJETO DE LEI Nº 4.641/01 - do Sr. Paulo Paim 
Que "Estabelece a incidência das contribuições para a
Previdência Social e para o FGTS sobre a importância
paga ao estagiário a titulo de bolsa".
RELATOR: Deputado ENI VOLTOLlNI

PROJETO DE LEI Nº 4.645/01 - do Sr. Feu Rosa 
que "Altera o inciso XIV do art. 62 da Lei n2 7.713, de 22
de dezembro de 1998. com a redação dada pelo art 47
da Lei 0 2 8.541, de 23 de dezembro de 1992, e
acréscimo do § 22 do art. 30 da Lei nll 9.250. de 26 de
dezembro de 1995, para incluir na isenção do imposto
de renda os trabalhadores em atividade, atingidos pelas
doenças lá referidas".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA

PROJETO DE LEI N2 4.668/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que .. estabelece estágio obrigatório
remunerado como . condição para a concessão do
diploma de médico e o exércicio profissional da
Medicina".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI Nll 4.682/01 - do Sr. Márcio Matos
-; que " determina que o Instituto Nacional do Seguro
Social seja responsável pela complementação dos
exames médicos necessários para a comprovação,
perante a perícia médica, de incapacidade ou doença
alegada pelo segurado".
RELATOR: Deputado SALOMÃO GURGEL

PROJETO DE LEI NSl 4700/01- do Sr. Elias Murad 
que " institui a obrigatoriedade da instalação de fomos
crematórios em centros urbanos com ,população
superior a um milhão de habitantes e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ORLANDO FANTAZZINI

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO

PÚBLICO

AV I S OS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO·DEEMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:3a Sessão
Última Sessão: 26/06/01

Substitutivos (art. 119, '11 e § 1°)

AS PROPOSIÇÚES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nl! 1.349/99 - do Sr. Inácio Arruda 
que "obriga o Poder Público a realizar licitação para
contratar serviços para elaboração do Estatuto de
Impacto Ambiental -ElA - e respectivo Relatório de
Impacto Ambiental - RIMA".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DE LEI N2 3.818/00 - do Sr. José Roberto
Batochio . que "altera a Lei nO 8.036, de 11 de maio de
1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY

Decurso:4B Sessão
Última Sessão: 25/06/01

Substitutivos(art~ 119, 11 e § 1°)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nl! 3.683/00 .. ::ia Sr. Mareio Bittar 
que ·altera o art. 83 da Lei nll 8.1'1.2. de 11 de dezembro
de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico único dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais". RELATOR: Deputado
LUCIANO CASTRO
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivo {art. 119, 11, do RICO)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Decurso:5a sessão

Última sessão: 22.06.01

PROJETO DE LEI N9 4.168/01 - do Sr. José Priante 
que "dispõe sobre ligação rodoviária no Plano Nacional
de Viação. no Baixo Tocantins, no Estado do Pará, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado ASDRÚ BAL BENTES

Decurso:1a sessão

Última sessão: 28.06.01

Substitutivo (art. 119, 11, do RICO)

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COM/SSAO

PROJETO DE LEI N9 3.489/00 - do Sr. Luciano Piuatto
- que "proíbe o transporte de valores em aeronaves que
efetuam transporte de passageiros, regular ou não
regular' (apensado o PL n2 4.388/01).
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

PROJETO DE LEI Nll4.033f01 - da SrI' Teima de Souza
- que "altera a Lei nll 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 254-A/OO

IRRIGAÇÃO NAS REGiÕES
CENTRO-OESTE ENORDESTE

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

Decurso:2a Sessão
Última sessão: 03/08/01

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(ART. 202, § 3°)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll 2M-A,
DE 2000 - do Senado Federal· que "altera o artigo 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 (apensadas: PEC 350/96, PEC 107/99. PEC
182199, PEC 168/99. PEC 218/00).

111 - COMISSÕES MISTAS
COMISSÃO MISTA DE PLANOS,

ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
fISCALIZAÇÃO

AVISO

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

Decurso: 6° dia
Último Dia: 24/06/01
PROJETO DE LEI NR 013J01-CN, QUE "ABRE AO
ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃO, EM FAVOR DO
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 180.000.000,00
(CENTO E OITENTA MILHÕES DE REAIS), PARA
REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO
ORÇAMENTO VIGENTE..
RELATOR: DEPUTADO PEDRO CHAVES.

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 39 minutos.)



2. PDIN - Plano de Demissão Voluntária
Quais empregados da empresa aderiram ao

plano e suas respectivas dependências de lotação,
salário e tempo de serviço e qual o custo global do
programa para os cofres da empresa;

Com a implementação do PDIN, enquanto a
empresa reduziu a sua folha de pagamento mensal e
qual o valor global antes e após o programa.

3. Lei de Criação da Infraero
Cópia da Lei, do Estatuto e as alterações que

ocorreram desde a função da Infraero.

4. Navegação Aérea
Quantos empregados a empresa possui na ati

vidade em todo território nacional, discriminando o
quantitativo por aeroporto;

Qual a função profissional desses empregados
e seus respectivos salários nominais;

Quais os equipamentos existentes na atividade
por aeroporto/GNA, e as respectivas datas de aquisi
ção;

Quadro funcional na atividade, conforme deter
minam os regulamentos e carga horária mensal nas
respectivas dependências.

5. Contrato Especial
Todos os empregados, nominalmente relaciona

dos, com vínculo empregatício, ou não, com a Infrae
ro, que recebam outros proventos/beneficios da
União ou empresaslbancos ou com contrato especial
na Infraero, relacionando os cedidos para outros ór
gãos governamentais e a respectiva localidade onde
exercem suas funções.

Solicita informações ao Ministro do
Planejamento, Gestão e Orçamento, Mar
tus Tavares, por meio da Secretaria de
Patrimônio da União, acerca dos bens
imóveis da União em Joinville, Santa Ca
tarina.

Senhor Presidente,
Pelo presente, vimos requerer a Vossa Excelên

cia, nos termos do § 2° do art. 50 da Constituição Fe
deral e na forma do art. 115, I e 116 do Regimento
Interno, que sejam solicitadas ao Excelentíssimo Se
nhor Martus Tavares, Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão, por meio da Secretaria de Patri
mônio da União - SPU, as seguintes informações:

1. Relação discriminada, por lote, dos bens imó
veis da União enquadrados nas definições da Lei n°
9.636/98 como ''terrenos de marinha", na cidade de
Joinville em Santa Catarina.

Sala das Sessões, 5 de junho de 2001. - Depu
tado Carlitos Merss, PT/SC.
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REQUERIMENTO N° ,DE 2001 formações e o acesso aos documentos que se pedem
(Do Deputado Carlito Merss) a seguir:

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 3.377/01 1. Terceirização
Quantas empresas prestam serviços diretos à

Infraero, e quais atividade estão terceirizadas;
Quantitativos de empregados, funções que

exercem e remuneração, cópias dos contratos com as
empresas prestadoras de serviços e o custo mensal e
individual por empresa nos aeroportos e GNA - Ge
rências de Navegação Aérea, em todo o território na
cional e as respectivas sedes administrativas;

Qual o critério utilizado pela empresa para ter
ceirizar as suas atividades fins, e qual a polftica ado
tada referente à representação dos aeroportuários
terceirizados em relação ao Sindicato Nacional dos
Aeroportuários, representante legal dos trabalhado
res, em atividades desenvolvidas nas empresas ad
ministradoras de aeroportos em todo o território na
cional.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001. - Deputa
do Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em, 22-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.378, DE 2001

(Do Sr. Orlando Fantazzini)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Defesa sobre diversos aspectos de
administração da Infraero.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2° e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên
cia seja encaminhado ao Sr. Ministro da Defesa, por
meio do Gabinete Civil da Presidência da República,
este pedido de informações sobre aspectos de admi
nistração da Infraero.

Com referência aos itens numerados e em des
taque, abaixo relacionados, gostaríamos de ter as in-
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6. Adicional de Periculosidadellnsalubridade
Empregados dos aeroportos que exercem suas

atividades profissionais, conforme prescrito no PCCS
da empresa, e seus locais de trabalho, relacionando
nominalmente os empregados que recebemos adici
onais nas átividades de Terminal de Cargas, Pátio de
Manobras, Segurança Aeroportuária, Elétrica, Nave
gação Aérea e Administrativo.

7. Aeroportuários Aposentados
Relação dos empregados aposentados que se

utilizam dos beneffcios constantes do Acordo Coleti
vo de Trabalho da categoria aeorportuária, e seus
respectivos endereços.

8. Efetivo da Infraero
Quadro de empregados autorizado pelo Gover

no Federal antes do PDIN e quadro funcional autori
zado após o programa.

9. Auxílio Doença
Ocorrência de doenças ocupacionais na empresa;
Quantitativo de empregados, por aeroporto,

com sua respectiva lotação e data de emissão da CAT
- Comunicação de Acidentes de Trabalho, com altera
ção de seu quadro clinico, ou sob investigação/acom
panhamento médico:

LER/DORT
Quantitativo de trabalhadores com mannesta

ções e afastamentos no período de 1998, 1999 e 2000.

PAIR
Quantttativo de trabalhadores afastados ou não, da

atividade, por aeroporto, nos exercícios de 1991, 1992,
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.
LEOCOPENIA

Quantitativo de trabalhadores portadores, detec
tados nos exames médicos periódicos em âmbito naci
onal, afastados ou não da atividade, por aeroporto, nos
exercícios de 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,1996,
1997,1998,1999,2000 e 2001.

10. Auxílio Alimentação
Quanto a Infraero gastou mensalmente com o

programa no âmbito da empresa nos exercícios de
1998,1999 e 2000.

11. Auxílio creche
Quanto a Infraero gastou com o programa no

âmbito da empresa, nos exercícios de 1998, 1999 e
2000, e quantos aeroportuários/dependentes foram
beneficiados.
12. AuxUio odontológico

Quanto foi gasto com o programa no âmbito da
empresa, nos exercícios de 1998, 1999 e 2000.

13. Assistência Médica - PAMI

Quanto foi gasto com o programa no âmbito da
empresa, nos exercícios de 1998, 1999 e 2000, e quan
tos trabalhadores e dependentes utilizam o programa.

14. Despesas com Pessoal
Qual o impacto na folha de pagamento após o

PDIN e quanto foi gasto no âmbito da empresa, nos
exercícios de 1998, 1999 e 2000, com os empregados;

Qual a política de reajuste salarial da Infraero
durante os exercícios de 2000 e 2001 até 30 de
abril/2001 ;

Quanto gastou-se com treinamentos na empre
sa e quais os cursos oferecidos e áreas atendidas
dentro da empresa, com quantitativo de empregados
treinados por aeroporto e a relação dos beneficiados.

15. Função de Confiança
Quantos empregados da Infraero recebem grati

ficação, relacionando nominalmente, por aeroporto ou
unidade administrativa, especificando salários e valor
da função de confiança ou remuneração global, inclu
sive de seus diretores, no mês de abril de 2001 .

16. Reajuste Salarial
Quantos empregados da Infraero foram benefi

ciados com o reajuste, relacionando por empregado
os reajustes concedidos por meio do Ato Administrati
vo assinado pelo Sr. Fernando Perrone Presidente da
empresa, em 5-4-2001;

Qual o reajuste concedido aos demais integran
tes da categoria profissional aeroportuária, relacio
nando por empregado, a partir de 10 de abril de 2001.

Senhor Ministro, gostaríamos expressamente
de salientar que as informações solicitadas ao seu Mi
nistério, servirão de base para a nossa atuação como
membro da Comissão Especial da Agência Nacional
de Aviação Civil, cujos trabalhos encontram-se em
curso na Câmara dos Deputados.

Sem mais para o momento, agradecemos ante
cipadamente o empenho do Ministério da Defesa em
nos atender.

Sala das Sessões, 5 de junho de 2001. - Depu
tado Orlando Fantazzini.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001. - Deputa
do Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em, 22-6-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.



Antecipadamente agradecemos sua colabo
ração e nos colocamos a sua inteira disposição
para todos os esclarecimentos que se fizerem ne
cessários.

Saudações Sindicais e Socialistas, - Leonar
do Ogelio da Silveira Francisco, Secretário de
Imprensa e Divulgação.

Solicita informações do Sr. Ministro
das Comunicações sobre convênio fir
mado com a UPU.

Justificação

Segundo a denúncia encaminhada pela Fen
tect, apresentada em anexo, a ECT - Empresa Brasi
leira de Correios e Telégrafos - teria firmado, ou esta
ria firmando, convênio no valor de U$10.000.000,OO
(dez milhões de dólares) com a UPU - União Postal
Universal, com o objetivo de receber consultoria para
proceder a reformulação do setor postal brasileiro.
Ocorre que a reformulação objeto deste suposto con
vênio é matéria do Projeto de Lei n° 1.491/99 (Lei Pos
tai) ora em apreciação pelo Congresso Nacional, e
que sequer foi votado pela Câmara dos Deputado por
se tratar de matéria polêmica que até o presente mo
mento não goza de consenso em praticamente ne
nhuma das bancadas representadas nesta Casa.

Sr. Presidente,
Com base no art. 50 § 2° da Constituição Fede

ral e nos artigos 24 inciso V e § 2°, e 115, inciso I, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, vie
mos por meio deste, solicitar a V. Exa seja encaminha
do ao Sr. Ministro das Comunicações, Sr. Pimenta da
Veiga, pedido de informações sobre a denúncia, em
anexo, encaminhada ao Deputado Walter Pinheiro
pela direção da FENTECT - Federação Nacional dos
Trabalhadores em Empresas de Correios eTelégrafos
e similares, à respeito de um suposto convênio deno
minado "apoio a reforma organizacional e comercial
da ECT n° FD/BRAl2000/2001 que teria sido firmado
entre a ECT e a UPU - União Postal Universal, que
estaria preparando a implementação de reformas no
sistema postal brasileiro, sem amparo na legislação
atualmente vigente.

Para tanto solicitamos as seguintes informa
ções:

1. Cópia de todos os convênios firmados pela
ECT com a UPU nos últimos três anos;-

2. Cópia de todas as correspondências envia
das pelos Correios a UPU, como também das envia
das pela UPU aos Correios, também referente aos úl
timos três anos;

3. Cópia de todos os convênios firmados pelos
Correios com a finalidade de receber consultoria téc
nica ou administrativa.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Apresenta-se também em anexo uma cópia
N° 3.380, de 2001 não·oficial dos termos do pretenso convênio, cuja

(Deputado Walter Pinheiro e outros) análise revela uma antecipação de medidas adminis
trativas e legais por parte dos Correios em relação às
questões que sequer foram deliberadas pela Câmara
dos Deputados, como é o caso da transformação da
atual ECT em uma empresa "Sociedade Anônima".

Sala das Sessões, 5 de maio de 2001. - Deputa
do Walter Pinheiro, - Deputado Jorge Bittar.

CT.lFEN.-056/2001
Assunto: Solicitação Faz
Brasília-DF, 26 de março de 2001
Ao Excelentlssimo Senhor
DEPUTADO FEDERAL- PT/BA
Walter Pinheiro
Gab. nO 274 - Anexo 111
Tel. (Oxx61) 318-5274
Fax: (Oxx61) 318-2274
e-mail: dep.walterpinheiro@camara.gov.br

Excelentíssimo Deputado,
Vimos por meio desta solicitar de Vossa Exce

lência, que requeira junto a ECT - Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos - documento de convênio
entre a ECT e a UPU - União Postal Universal, deno
minado: Apoio à Reforma Organizacional e Comercial
da ECT, de Número FD/BRAl2000/01.

O referido documento diz respeito a reformula
ção do Setor Postal Brasileiro e o convênio tem valor
de dez Milhões de Dólares. No nosso entendimento
trata-se um subterfúgio da direção da ECT para im
plementar às mudanças no mercado postal nacional
desejadas pelo governo FHC. E assim, implementar
antes mesmo da aprovação do Projeto de Lei n°
1.491/99 (Lei da Privatização dos Correios) que está
em debate na Câmara dos Deputados, o modelo neo
liberal para o mercado postal do Brasil.

Como nosso pedido foi negado pela direção da
ECT, sob a justificativa de não tratar-se de docu
mento básico, não nos restou outra saída senão re
correr a Vossa Excelência para que possamos obter
cópia do referido "convênio" e, juntos o analisarmos
sob todos os pontos de vista, pois, trata-se de um
assunto de relevante interesse para todos os brasi
leiros.
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CT.lFEN.-02212001
Assunto Solicitação

Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2001

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS
ATT. Sr. José Corrêa Gomes
M.D. Chefe do Departamento de Relações do Tra
balho
ADMlCENTRAL
BRASíLIA/DF

Prezados Senhores,
Solicitamos desse Departamento cópia de do

cumento de Apoio e Cooperação entre a ECT e a
UPU, fi~mado no ano de 2000, com o seguinte tftulo:
Apoio A Reforma Organizacional e Comercial da
ECT, com número: FD/BRA/2000/2001.

Sem mais, aguardamos as devidas providênci
as desse Departamento e antecipadamente agrade
cemos o pronto atendimento do pleito.

Atenciosamente, - Rodolfo Manoel Marques
do Amaral, Secretário de Formação Sindical- Leo
nardo Ogélio da Silveira Francisco, Secretário de
Imprensa e Divulgação.

CT/DERET - 14/2001

Brasília-DF, 10 de março de 2001

Ao Senhor
Rodolfo Manoel Marques do Amaral
Secretário de Formação Sindical da FENTEC
Brasflia-DF

Prezado Senhor,
Em atenção à CT/FEN-22, de 12-2-2001, escla

reço que, por não se tratar de documento básico, dei
xa-se de atender o pleito dessa Federação.

Atenciosamente, - José Corrêa Gomes Chefe
do Departamento de Relações do Trabalho. '

Acordo de Cooperação entre a União Postal
Universal ea Empresa Brasileira de Correios e Telé
grafos, baseado no Regulamento Geral da UPU, para
a modernização e o desenvolvimento da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos.

A União Postal Universal (UPU) e a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT (a seguir
denominadas Partes Contratantes)

Considerando:
Que as relações de cooperação entre as Partes

Contratantes se baseiam no art. 115 do Regulamento
Geral da União Postal Universal;

Que a cooperação internacional para a obten
ção de assessor técnica especializada em organiza
ção e reestruturação postal, com o fim de ampliar a

experiência dos técnicos nacionais na execução da
reforma organizacional e comercial da Empresa Bra
sileira de Correios e Telégrafos, se reveste de especi
al interesse para as Partes Contratantes;

Que é conveniente estimular a cooperação en
tre as Partes Contratantes na área citada.

Ajustam o seguinte:

TíTULO I
Objetivo

Art. 10 O presente Acordo de Cooperação esta
belece o marco para a cooperação técnica que pres
tará a União Postal Universal à Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, para a ECT o apoio técnico e
metodológico para a realização do projeto da reforma
organizacional e comercial da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos e para a implantação do Banco
Postal.

Parágrafo Primeiro. O projeto tem os seguintes
objetivos principais:

a) Reforma Organizacional e Comerci
aI da ECT: implementação de ações com
vistas à modernização empresarial da ECT,
abrangendo aspectos desde a transforma
ção da empresa em uma sociedade de eco
nomia mista, a organização da empresa em
unidades de negócio, a introdução de uma
nova política comercial, adequação dos pro
dutos e serviços existentes, o desenvolvi
mento de novos produtos e serviços, o redi
mensionamento de custos operacionais e
administrativos e a implantação de sistemas
de gestão, dentre outros estudos e ações
relacionados à modernização e desenvolvi
mento da ECT.

b) Banco Postal: implementação de
ações com vistas ao oferecimento de servi
ços financeiros básicos por meio da in
fra-estrutura de atendimento da ECT, abran
gendo aspectos desde a reformação dos
serviços existentes, o desenvolvimento de
novos serviços, os sistemas de gestão e in
formação necessários e o modelo de parce
ria a ser adotado, dentre outros.

Parágrafo Segundo. Os principais resultados
esperados pela implementação do projeto são:

a) um novo modelo empresarial para a ECT;
b) reestruturação legal e societária da ECT para

Correios do Brasil S/A;
c) A nova estrutura organizacional baseada em

unidades de negócio;



TITULO IV
Obrigações das partes contratantes

Art. 6° Sem prejuízo das demais disposições do
presente Acordo, a ECT será inteiramente responsá
vel por prover à UPU os fundos, a infra-estrutura local,
as informações e as facilidades necessárias à execu
ção das atividades descritas nos documentos anexos
a este Acordo.

Art. 7° A ECT será responsável por:

I - acompanhar e avaliar as ações re
sultantes do presente Acordo de Cooperação;

11 - aprovar junto à UPU a indicação
do pessoal técnico habilitado a participar
das ações e atividades resultantes deste
Acordo de Cooperação;

111 - monitorar o cumprimento de todas
as cláusulas que constam neste Acordo de
Cooperação, assim como de seus instru
mentos anexos;

IV - coordenar e administrar o presen·
te Acordo de Cooperação;

V - definir os objetivos a serem alcan
çados, os quais serão especificados por
Termos de Referência e respaldados pelos
recursos liberados;

VI - analisar o perfil dos consultores a
contratar, determinar o tempo necessário
para a realização das atividades e indicar os
técnicos de contraparte que participarão de
cada projeto;

VII - acompanhar a execução deste
Acordo de Cooperação, mediante análises
dos relatórios elaborados pela UPU;

VIII - elaborar "Relatórios de Progres
so dos Trabalhos", estabelecidos para o
acompanhamento de projetos de coopera
ção técnica internacional;

TíTULO 11
Execução

Art. 2° A Empresa Brasileira de Correios e Telé
grafos designa o Grupo Executivo da Reforma Estru
turai, a seguir denominado - GERE, como a unidade
da ECT responsável pela execução das atividades
decorrentes do presente Acordo de Cooperação. .

Art. 3° A União Postal Universal, adiante deno
minada "UPU", designa a Divisão de Cooperação
Técnica para o Desenvolvimento e Qualidade de Ser
viços, da Secretaria Internacional, como o setor res
ponsável pelas atividades decorrentes do presente
Acordo de Cooperação.

TíTULO 11I
Operacionalização

Art. 4° Para a operacionalização do presente
Acordo de Cooperação, a ECT e a UPU desenvolve
rão, em conjunto, no que lhes corresponda, as ações
e atividades decorrentes deste instrumento.

Art. 5° As ações e atividades a serem executadas
dentro do marco deste Acordo de Cooperação, para
atender a seu objetivo, serão descritas no Documento de
Projeto e no Plano de Trabalho, concebidos pela ECT

Parágrafo Primeiro. O Documento de Projeto e o
Plano de Trabalho conterão de maneira pormenoriza
da a apresentação; o objetivo; as atividades; os resul
tados esperados; a finalidade; a justificativa; a estraté
gia operacional; o cronograma de execução, os recur
sos financeiros e suas respectivas fontes, o cronogra
ma de pagamentos, o cronograma para a elaboração
de relatórios e avaliações; os termos de referência
para a aquisição de equipamentos e para a contrata
ção de consultorias; o prazo e o orçamento; e os insu-

f) desenvolvimento de novos produtos e serviços;

g) o treinamento e o desenvolvimento dos recur-
sos humanos da ECT;

h) a implantação do Banco Postal;

i) o aumento da competitividade da ECT;

j) a avaliação patrimonial dos ativos e passivos
da ECT;

k) a avaliação econômico financeira da empresa;

I) A avaliação do seu fundo de previdência com
plementar;

m) A preparação da Empresa para abertura de
capital.

tes;
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d) as novas políticas comerciais implantadas; mos nacionais e internacionais necessários para a
e) adequação de produtos e serviços existen- execução dos trabalhos.

Parágrafo Segundo. O Documento de Projeto e
o Plano de Trabalho poderão ser objeto de revisões
periódicas, tanto no que se refere às atividades esta
belecidas para se alcançar o objetivo contratado,
como ao orçamento estipulado para a sua consecu
ção. As revisões periódicas, que deverão ser sugeri
das por meio de requerimentos administrativos, fun
damentados em justificativas técnicas, poderão ser
propostas tanto pela ECT, como pela UPU.

Parágrafo Terceiro. O Documento de Projeto e o
Plano de Trabalho integrarão este Acordo de Coope
ração.
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IX - autorizar a UPU a realizar o paga
mento aos consultores individuais e empre
sas consultoras pelos serviços de assistên
cia técnica prestados, após comprovada a
prestação dos serviços contratados, com
base na avaliação das implantações realiza
das e da apresentação dos relatórios previs
tos nos termos de referência respectivos.

X - publicar os produtos finais, se for
considerado conveniente;

XI - dar acesso ao lugar de trabalho e
facilitar o deslocamento dos especialistas e
de outras pessoas que venham a executar
serviços por conta da UPU ou por meio de
subcontrato;

XII - manter a UPU devidamente infor
mada sobre todas as medidas adotadas
para a realização deste Acordo ou que pos
sam afetá-lo;

XIII - cumprir rigorosamente o objetivo
deste Acordo de Cooperação, assim como
todos os pormenores descritos nos docu
mentos anexos, apresentando seu produto
na forma contratada.

Art. 8° A UPU se compromete a prover à ECT
da assistência descrita nos Projetos anexados ao
presente Acordo de Cooperação e não poderá ser
responsabilizada por nenhum atraso na execução do
cronograma de trabalho que tenha origem no des
cumprimento, por parte da ECT, das responsabilida
des e obrigações estabelecidas neste instrumento.

Art. 9° A UPU será responsável por:

I - coordenar. em conjunto com a ECT,
a execução deste Acordo de Cooperação;

11 - selecionar e contratar especialistas
e consultores em conformidade com as re
gras e procedimentos administrativos e fi
nanceiros internacionais pertinentes, medi
ante prévia consulta à ECT, apresentando o
perfil dos mesmos, o programa de trabalho
elou as funções a desempenhar;

III - colaborar com especialistas de
seu quadro regular, segundo as disponibili
dades do programa da instituição, ou con
tratar consultores, a fim de atender às solici
tações da ECT, tendo em consideração a
adequação de sua especialidade com as ati
vidades e recursos definidos nos Planos de
Trabalho e Projetos;

IV - utilizar as facilidades de que dis
põe em sua qualidade de Organização Inter-

nacional para a cooperação técnica recípro
ca, sempre que aprovadas pela ECT;

V - apresentar à ECT relatórios técni
cos das atividades, relatórios administrati
vos e relatórios especiais, na periodicidade
exigida pelas normas internacionais que re
gem a matéria;

VI - participar do acompanhamento e
avaliação dos trabalhos executados;

VII - apresentar, no prazo máximo de
60 (sessenta) dias, depois do término da vi
gência do presente Acordo de Cooperação,
um, relatório final sobre o desenvolvimento
das atividades;

VIII - organizar e coordenar, em con
junto com a ECT, atividades de cooperação
técnica horizontal, que permitam a transfe
rência de metodologias desenvolvidas ao
Brasil referentes à Reestruturação do Servi
ço Postal, executadas por meio de missões
realizadas por técnicos designados pela
ECT e de missões de estudo no Brasil;

IX - organizar as ações de capacita
ção de recursos humanos, estabelecidas
em comum acordo com a ECT;

X - devolução à ECT de qualquer sal
do de fundos não desembolsados e não
comprometidos na época do término dos
serviços.

TITULO V
Recursos financeiros

Art. 10. Para a execução deste Acordo de Coo
peração, a ECT compromete-se a transferir à Secre
taria Internacional da UPU recursos equivalentes ao
valor de US$1 0.000.000,00 (dez milhões de dólares).

Parágrafo Primeiro. Os recursos mencionados
serão obtidas a partir do sistema Post*Clear, onde
são indicados os créditos da ECT em função da apu
ração dos valores decorrentes da distribuição dos ob
jetos (LC/AO, Colis Postaux e EMS).

Parágrafo Segundo. A ECT autoriza a Secreta
ria Internacional da UPU a realizar tantas transferên
cias quanto necessárias até o atingimento do valor to
tal estipulado neste artigo.

Parágrafo Terceiro. A UPU não iniciará e nem
prosseguirá nenhuma atividade até que os recursos
estejam depositados em dólar dos Estados Un idos da
América na conta da UPU número 90-208,452.3, inti
tulada "SBS-USO (BRESIL)", na Societé de Banque
Suisse em Berna, Suíça.



TíTULO XI
Rescisão

Art. 18. O presente Acordo de Cooperação po
derá ser rescindido por qualquer das Partes Contra
tantes por meio de uma notificação por escrito, com
antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

Parágrafo Único. As Partes Contratantes farão o
balanço das atividades realizadas por cada uma delas
até a data de encerramento do Acordo de Cooperação.

TiTULO XII
Bens e Compromissos Financeiros Pendentes

Art. 19. Ao término do presente Acordo de Coo
peração:

I - os bens adquiridos com recursos destinados
à execução deste Acordo de Cooperação serão trans
feridos ao patrimônio da ECT;

TíTULO X
Modificações

Art. 17. O presente Acordo de Cooperação po
derá ser modificado por consentimento de ambas as
Partes Contratantes, mediante acordo escrito, os
quais passarão a formar parte integrante do presente
Acordo como anexos sucessivos.

TíTULO IX
Crédito de participação

Art. 16. A UPU e a ECT realizarão consultas
mútuas com respeito à conveniência da reprodu
ção, publicação e divulgação dos trabalhos e de ou
tros produtos da cooperação técnica resultante
deste Acordo de Cooperação, sendo observado o
devido crédito à antecipação de cada uma das Par
tes Contratantes.

Parágrafo Único. Fica terminantemente proibido
incluir, ou de qualquer maneira fazer constar, na re
produção, publicação ou divulgação das ações e ativi
dades realizadas ao amparo deste Acordo de Coope
ração e dos trabalhos e produtos dele provenientes,
nomes, marcas, slmbolos, logotipos, logomarcas,
combinações de cores ou de sinais, ou imagens que
caracterizem ou possam caracterizar promoções de
lndole individual ou de caráter comercial.

TíTULO VII
Consultores a contratar

Art. 14. A UPU será responsável pela seleção de
consu~ores para o desenvolvimento do projeto, com
base nas especificações elaboradas de comum acordo
com a ECT, o qual dará aprovação final dos consu~ores

propostas pela UPU, não tendo a ECT, entretanto, rela
ção jurldica de qualquer natureza com os contratados.

Parágrafo único. A UPU poderá convidar técni
cos da ECT a participar dos trabalhos de seleção dos
consultores.

TíTULO VIII
Custos administrativos

Art. 15. Será debitado do orçamento geral do
Projeto o valor das despesas incorridas pela UPU,
previamente acordados entre UPU e a ECT, a titulo de
serviços administrativos e técnicos ligados direta
mente à execução do projeto.

Parágrafo Primeiro. Estas despesas compreen
dem:

I - o custo do pessoal envolvido nas atividades
do projeto;

11 - a prestação dos serviços comuns da Secre
taria Internacional da UPU;

111 - as publicações (gastos de tradução e im
pressão);
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Parágrafo Quarto. A UPU não assumirá compro- IV - os gastos relativos às missões de pessoal;
missos financeiros que excedam a contribuição da V - o material e os gastos diversos, especial-
ECT contabilizada neste fundo. mente de franquia postal e de telecomunicações.

TíTULO VI Parágrafo Segundo. Ao total dos gastos mencio-
Apresentação de contas e relatório final nados no parágrafo anterior, será acrescentado um

valor correspondente a 5% para cobertura de gastos
Art. 11. A UPU apresentará contas à ECT dos diversos e imprevistos.

recursos aplicados com razão deste Acordo de Coo
peração, mediante relatórios técnico-financeiros,
apresentados trimestralmente, com detalhamento
dos ga$tos realizados durante o perlodo.

Art. 12. A UPU deverá apresentar relatório finan
ceiro final, no mais tardar 60 (sessenta dias) dias de
pois do término da vigência do presente Acordo de
Cooperação.

Art. 13. A UPU deverá apresentar à ECT relató
rio financeiro anual referente ao exerc!cio civil.

Parágrafo Primeiro. O relatório financeiro deverá
ser submetido a auditoria no mais tardar a 31 de maio
do ano seguinte, relativamente às atividades financei
ras do exercício anterior.

Parágrafo Segundo. A UPU deverá apresentar à
ECT resumo final dos gastos no término dos serviços.



ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE A UNIÃO
POSTAL UNIVERSAL E A EMPRESA BRASILEIRA

DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

PLANO DE TRABALHO
(Projeto FDIBRAl2000/2001)

Apoio à reforma Organizacional e Comercial da
ECT

1. Introdução
Este Plano de Trabalho é estabelecido na forma

prevista no item 5.1 do Documento de Projeto correspon
dente ao Acordo de Cooperação entre a UPU e a ECT.

2. Seleção de candidatos
A seleção de candidatos e das empresas de

consultoria será realizada de acordo com os "Termos
de Referência dos Serviços". relativos às ações pre
vistas no escopo do presente Acordo de Cooperação,
a serem encaminhados à UPU na medida do anda
mento de cada uma delas.

Os currículos dos candidatos e as propostas
das empresas consultoras serão apresentadas pela
UPU à ECT para sua aprovação, antes das datas pre
vistas para o correspondente início dos trabalhos indi
cados a seguir no item 3.
3. Cronograma

A participação dos consultores individuais e das
empresas consultoras se dará de acordo com o se
guinte cronograma:

a) subcontrato para os trabalhos da Reforma
Organizacional e Comercial da ECT (Serviço I): seis
meses a partir da assinatura do contrato ou comuni
cação específica da UPU, o que ocorrer primeiro;

b) subcontrato para os trabalhos do Banco Pos
tai (serviço 11): seis meses a partir da assinatura do
contrato ou comunicação específica da UPU, o que
ocorrer primeiro.
4. Forma de Pagamento

O pagamento do montante correspondente ao
custo das atividades previstas neste Plano de Traba
lho será realizado conforme estipulado no art. 10 do
Acordo de Cooperação entre a UPU e a ECT.

TíTULO XIII
Publicidade Sobre as Atividades

30l)74 Sábado 23 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2001

11- a UPU devolverá à ECT o saldo dos recursos as Partes Contratantes se reportarão ao documento
em seu poder eventualmente não utilizado, uma vez original em português.
encerrados os compromissos pendentes. Celebrado em Berna, Suíça, aos 14 dias do mês

de julho de 2000, em quatro exemplares originais,
dois em português e dois em inglês, sendo os textos
de igual valor.

Pela Empresa Brasileira de Correios e Telégra
fos Egydio Bianchi, Presidente da Empresa Brasilei
ra de Correios e Telégrafos. - Pela União Postal Uni
versal Thomas E. Leavey, Diretor Geral da Secreta
ria Internacional da União Postal Universal.

Art. 20. Todos os documentos, relatórios, e de
mais publicações produzidos durante a execução dos
projetos objeto do presente Acordo serão considera
dos confidenciais entre a UPU e a ECT, não podendo
a UPU divulgá-los fora do marco deste Acordo sem o
prévio consentimento escrito da ECT.

Parágrafo único. A proibição mencionada neste
artigo não é aplicável à ECT, que se compromete a dar
o expresso conhecimento da participação da UPU em
toda divulgação que realize das atividades desenvolvi
das durante a execução deste Acordo de Cooperação.

TíTULO XIV
Vigência

Art. 21. O presente Acordo de Cooperação en
trará em vigor na data de sua assinatura e terá a dura
ção de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por
iguais períodos mediante negociação entre as partes.

TíTULO XV
Auditoria

Art. 22. O Documento de Projeto e o Plano de
Trabalho desenvolvidos no contexto deste Acordo de
Cooperação serão objeto de uma auditoria anual ou
sempre que alguma das Partes Contratantes julgar
necessário.

Parágrafo Primeiro. Deverá estar sempre à dis
posição dos auditores todo e qualquer documento
pertinente às atividades e ações desenvolvidas no
âmbito deste Acordo de Cooperação.

Parágrafo Segundo. No caso de os originais dos
documentos encontrarem-se em posse da UPU, a titulo
de privilégios e imunidades, cópias autenticadas deverão
ser fornecidas sempre que solicitadas pelos auditores.

TíTULO XVI
Solução de Controvérsias

Art. 23. As controvérsias surgidas na execução
do presente Acordo de Cooperação serão resolvidas
por todos os meios pacfficos admitidos no direito.

TíTULO XVII
Disposições Gerais

Art. 24. Aos itens não previstos no presente
Acordo de Cooperação aplicar-se-ão as disposições
do Regulamento Geral da União Postal Universal.

Art. 25. Em caso de discrepância quanto aos ter
mos e condições do presente Acordo de Cooperação,



Junho de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

":'lümcro do Projcto: FDIBR....t2000lOOt
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em USS

In$umo Código Oescriçlo Tipo de hlm Orçamento

Orçam. lk1~a

10 Pessoal do Projeto
.

13 Pessoal de Suporte Administrativo

IlOI Eqwpe lBil,.;'PU custo adm. 8,0/8.5 100.000;00

13.99 subtoul ~;ID':::·~:~'·":ioo"00
, .• '''._.'.'A''Ioto ,,~&...

16 Custos de ~tissOcs

16.01 Equi~ lBfl,'PU custo adm. 9,0/1,5 25.000,00

16.02 Equipe do Brasil custo adm: 9.0/1,5 25.000,00
.,

16.99 subtoLal ~M~.f""~~(~"l1'~~QQ._ ~,··;~~f~·~1...."..' .

17 Pessoal ~acionaJ do Projeto

17.01 Pessoal Naciona! 0,00

~--~"-'<";"~'~17.99 sublOLaI . ," ~:h ..

19 T()(a1 de "Pessoal do Projeto·
ffi ~.if-:.~~~lo;:~'1 ~ ~

20 Subcontratos
21 Subcoottatos
21.01 Reforma Org3.l1ÍuciooaJ c Com.:rcial da ECT 8.749.000.00

2l.02 B/IDÇ() Postal 800.000,00

29 Total de "Subconttatos" ~;;"~:;'?i:.;r~.':i19.J:f2~@- :E'f"oI!.~~~" r _~ _.:A;

30 Treinamento

31 C~

3101 No c~1.CT'ior 0,00

3102 ~o pais 0.00

39 Tola! Qc "Trcllllllnento" 0,00

40 Equipamento
41 Aquisição de Equipamento 0,00

4101 Equipamento 0,00
.'

49 Total Qc "Equipamento" 0,00

50 Diversos·
53 Outras 0,00

~3.01 Dc:spcsas Oh'CTsas c:ustoAdm. 1.000,00

59 Total de 'Di\CTSOS" ~:';;:;.~:'i: ..1;·~2ib~~l~GlOOj).;)

90 Total do Projeto 9.700.000.00

Custo Administrativo 300.000,00

99 Total ~ral do Proieto ~ .. ~ .~~:~.:.::~ .. :10 l1(IO.O®:ÕÓ



Apoio à Reforma Organizacional e Comercial da
ECT

1. Antecedentes
Durante o ano de 1998 o acordo entre UPU e o

Governo Brasileiro proporcionou um amplo aprofunda
mento da realidade da ECT e do mercado postal em
que se insere, apontando riscos e oportunidades exis
tentes ou potenciais. Além desse abrangente diagnós
tico, os trabalhos permitiram a formulação de uma sé
rie de recomendações sobre ações a iniciar, no sentido
de executar as transformações necessárias.

Portando, considera-se conclulda a primeira
fase da reforma organizacional e comercial da ECT,
cujo teor consistiu basicamente no diagnóstico, estu
do e formulação de recomendações estratégicas.

Chega o momento em que se inicia a segunda
fase, quando então serão concretizadas as recomen
dações estratégicas formuladas na primeira fase, na
forma de projetos de implementação.

2. Justificativa
A reforma organizacional da ECT pretende au

mentar a eficiência e eficácia comercial, operacional
e gerencial da Empresa, de modo a prepará-Ia para
responder rapidamente às modificações inerentes a
um mercado postal que se tornará cada vez mais
competitivo, a partir da reforma regulamentar e insti
tucional do setor a ser promovida a partir de sua nova
lei regulatória.

A nova configuração organizacional buscará su
perar dificuldades hoje observadas e decorrentes da
estrutura funcional vigente de se ter uma visão mais
integrada dos diferentes negócios da empresa. A
nova estrutura organizacional será desenhada de
modo a atender alguns princlpios organizacionais,
dentre os quais podem ser destacados os seguintes:

• Permitir o foco ea execução de estratégias mer
cadológicas e operacionais por produto, consi
derando as diferenças regionais que fazem par
te da realidade brasileira, de forma a enfrentar
concorrentes num ambiente competitivo.

• Concentrar no centro corporativo da ECT fun
ções corporativas estratégicas, como planeja
mento, finanças, recursos humanos, controle,
comunicação social, assistência jurídica cor
porativa, entre outras.

• Melhorar o acompanhamento e a transparên
cia do desempenho financeiro e operacional
em nlvel de produtos, regiões e unidades ope-
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ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE A UNIÃO racionais criando a base para uma gestão que
POSTAL UNIVERSAL E A EMPRESA enfatize a responsabilidade individual dos Ií-

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS deres pelo atingimento de metas e obtenção
DOCUMENTO DE PROJETO de resultados.
(Projeto FD/BRAJ2000/001) • Adequar o perfil e desenvolver as habilidades

do quadro de pessoal da empresa em todos
os nlveis da organização, de modo a prepa
rá-lo para enfrentar os novos desafios compe
titivos.

O mercado postal brasileiro abrange o transpor
te de correspondências e de encomendas e movi
menta cerca de US$4 bilhões por ano, dos quais a
ECT responde por cerca de 60% desse volume. Em
termos de número de objetos, o mercado apresenta
volume total estimado de 8 bilhões de itens, dos quais
cerca de 75% são transportados peja ECT.

O tráfego postal da ECT vem crescendo nos últi
mos anos a uma taxa de 8% ao ano, elevando um rit
mo mais acelerado do que o observado em adminis
trações postais de palses com mercado mais consoli
dado. A competição na indústria postal vem se desen
volvendo nos últimos anos e se intensificará ainda
mais com a reforma regulamentar do setor. Neste
sentido, as principais ameaças identificadas para a
ECT são as seguintes:

• intensificação da entrada de novos competi
dores, como resultado da redução e extinção
do monopólio a médio e longo prazo, prevista
no anteprojeto da Lei Geral do Sistema Nacio
nal de Correios.

• influência de alguns competidores da ECT
nos seus custos de encaminhamento aéreo,
na medida que atuam como prestadores de
serviço à Empresa nesta etapa de seu pro
cesso produtivo e com ela competem em seg
mentos especIficas de mercado.

• atuação da concorrência voltada para a con
quista dos grandes clientes corporativos da
ECT, alvo natural dos competidores por res
ponderem por cerca de 58% das receitas pos
tais da Empresa.

• influência negativa dos meios alternativos de
comunicação eletrônica no mercado postal,
não obstante esse mercado continuar cres
cendo mesmo em países onde a utilização de
novas tecnologias se encontra mais presente
junto à população.

Neste ambiente em efervescência, a ECT deve
rá manter seus preços e serviços em nlveis competiti
vos e desenvolver novos produtos que atendam a ne
cessidades especificas de seus clientes e alavan
quem aplicações de novas tecnologias.



3. Objetivos do Projeto
O objetivo do Projeto é obter o apoio metodoló

gico e administrativo da UPU para o Grupo Executivo
da Reforma Estrutural - GERE, equipe técnica da
ECT encarregada de coordenar os projetos de imple
mentação da reforma organizacional e comercial.

A UPU prestará apoio, de acordo com a solicita
ção da ECT, para o desenvolvimento das seguintes li
nhas de trabalho:

a) Reforma Organizacional e Comercial da ECT:
implantação das recomendações que possibilitarão a
transformação organizacional e comercial da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos. Os produtos são:
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Quanto ao Banco Postal, já foi realizado um es- • A mudança do regime jurídico de empresa pú-
tudo completo da viabilidade da expansão dos Servi- blica para sociedade de economia mista;
ços Financeiros Postais, para configurar operações t(- • A elaboração de um novo estatuto jurídico;
picas dos chamados Bancos Postais, tendo como ob- • A elaboração de uma proposta de contrato de
jetivos principais: gestão;

• prover à toda a população, incluindo aqueles • A modelagem da nova configuração organiza-
residentes nas áreas rurais e os de baixa ren- cional, baseada em unidades de negócio;
da, acesso a uma cesta básica de serviços fi- • Adequação de produtos e serviços existen-
nanceiros; tes;

• contribuir para o aumento da taxa de poupan- • Desenvolvimento de novos produtos e serviços;
ça voluntária e da propensão à poupança, • A construção dos sistemas gerenciais de su-
como parte dos objetivos governamentais ge- porte à implantação;
rais de aumento do nível de poupança do- • Redimensionamento dos custos operacionais
méstica; e administrativos;

• coadjuvar no aumento da eficiência alocativa • Capacitação e desenvolvimento dos recursos
no setor financeiro, resultando em uma redu- humanos;
ção dos custos da intermediação financeira; • Preparação da empresa para o aporte de no-

• introduzir mecanismos eficientes para pagamen- vas tecnologias;
to de pequeno valor no âmbito do Mercosul; e • Comunicação interna e externa sobre a Re-

• melhorar rentabilidade da infra-estrutura de forma; e,
atendimento postal, pela diversificação co- • Outros estudos e ações relacionados à mo-
mercial com serviços financeiros; dernização e desenvolvimento da ECT

Diante a conclusão de viabilidade do projeto sob b) Banco Postal: implantação dos serviços fi-
todos os a~pectos co~sid~rados, a .ECT está pla_nejan- nanceiros postais básicos, abrangendo desde a
d~ ~eu projeto executivo, visando a Imple~entaçao das avaliação e atualização dos serviços existentes até
atlvl~desde Banco Postal. ~ modelo sera ~aseado em o desenvolvimento e implantação de novos serviços.
u~ sIstema altam~nte massifl~do e padronizado, m~n- Os principais produtos são:
dlalmente conhecido como Giro Postal, tendo a ele vln- ., _ . _ .
culado serviços simplificados de poupança. Comple- • Identlflcaçao e avalraçao dos serviços e pro-
mentarmente, a rede de agências postais deverá funci- d~tos ofertados pela Empresa e a sua evolu-
onar como um canal de distribuição para produtos fi- çao ao longo do tempo;
nanceiros ou para-financeiros ahamente padronizados, • Organização dos Serviços Existentes;
como seguros, títulos de capitalização e outros, • Desenvolvimento de Novos Serviços;

Os trabalhos serão conduzidos na forma de pro- • Modelagem das Condições de Parceria;
je!o, cuja gerê.ncia será exercida pela Empresa. Bra~i- • Modelagem da Unidade de Negócio;
lelra de C~:>rrelos e Telégrafos, confo~me organlzaçao • Implantação Operacional'
estabeleCida para o Grupo ExecutiVo da Reforma .'
Estrutural (GERE) no capítulo 17 do módulo 18 do Em amb~s as linhas de trabalho, ~s esforços de-
Manual de Organização. senvolver-se-ao de acordo com a segumte metodolo

gia básica:
a) Avaliação das recomendações do estudo;
b) Identificação dos objetivos;
c) Planejamento da execução;
d) Elaboração de cronograma;
e) Descrição do perfil dos técnicos da equipe do

projeto;
f) Recrutamento da equipe;
g) Desenvolvimento das etapas;
h) Acompanhamento da execução;
i) Avaliação dos resultados alcançados.
A verificação do atendimento dos objetivos pro

postos e dos resultados esperados dar-se-á por meio



6. Orçamento e forma de pagamento
Além dos recursos a serem proporcionados

pela ECT, para o atendimento do indicado no item 4, o
orçamento do presente projeto é apresentado na ta
bela em anexo.

Os pagamentos serão autorizados pela ECT de
acordo com o Plano de Trabalho mencionado no item
5.1, e com as disposições do art. 10 do Acordo de Co
operação entre a UPU e a ECT, referentes ao paga
mento das atividades do projeto.

Voto
Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti

tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

5. Plano de Trabalho e Seleção de Candidatos
5.1. Plano de Trabalho

Dentro dos trinta dias que se seguem à assina
tura deste documento, a UPU coordenará, em conjun
to com a ECT, a elaboração e aprovação de um plano
de trabalho que abranja todo o projeto.

5.2. Seleção de Consultores
A UPU, se encarregará da seleção dos consul

tores para o desenvolvimento do projeto, segundo as
especificações estabelecidas em comum acordo com
a ECT, a qual dará a aprovação final dos consultores
propostos pela UPU.

5.3. Responsabilidades
No desenvolvimento dos trabalhos será de res

ponsabilidade da UPU e dos consultores a apresenta
ção e a análise de alternativas, para a decisão por
parte da ECT, tanto sobre a forma de condução do
processo como sobre a definição do conteúdo das
ações a serem executadas. .
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de relatórios intermediários e finais a serem aprova- b) facilidades de telecomunicações na-
dos pelo Gere. cionais e internacionais',
4. Insumos do Projeto c) transporte local quando for necessário.

Para alcançar os objetivos do Projeto, utili- 43 A .. - dE· t
- . t·. .. qUlslçao e qUlpamen os

zar-se-ao os segUln es Insumos. Sempre que necessários, serão adquiridos os
4.1 Consultoria equipamentos requeridos para o andamento do Proje-

A consultoria se dará por meio da participação to, especialmente no que concerne ao apoio adminis-
de empresas e especialistas, conforme previsto no trativo (computadores, impressoras, equipamentos de
item 5, e cobrirá, em princípio, os seguintes aspectos: comunicação). Se necessário, a aquisição de equipa-

a) análise do cenário postal internacional; mentos para as fases seguintes será objeto de um
b) análise do mercado postal brasileiro; adendo específico em função das decisões qu~ ve-
c) formulação de propostas para os nham a ser tomadas durante o andamento do ProJeto.

serviços contratados; 4.4. Apoio administrativo e logístico da UPU
d) desenvolvimento de um modelo A UPU proverá apoio administrativo e logístico

para sustentação econômica dos serviços para a seleção e contratação de consunores, o proces-
universais; 50 de aquisição e demais atividades sob sua responsa-

e) análise do contexto jurídico do setor bilidade, conforme o previsto no Plano de Trabalho, es-
postal brasileiro; tabelecido de comum acordo, constante no item 5.

f) mudança do regime jurídico da ECT
de empresa pública para sociedade de eco
nomia mista;

g) elaboração de um novo estatuto ju
rídico;

h) elaboração de proposta de contrato
de gestão;

i) implantação de uma nova estrutura
organizacional baseada em unidades de ne
gócio;

j) construção de sistemas gerenciais
de suporte à implantação da nova estrutura
organizacional;

k) capacitação e desenvolvimento de
recursos humanos;

I) redirecionamento comercial de pro
dutos e serviços;

m) estudos de viabilidade de implanta
ção de novos produtos e adequação dos
produtos existentes;

n) pesquisas de mercado focadas em
negócios específicos

4.2. Contraparte Nacional
A ECT designará, como contraparte nacional,

profissionais com ampla experiência nos campos téc
nico, econômico e legal para trabalhar com os consul
tores nacionais e internacionais, os quais terão como
uma importante função a de transferir seus conheci
mentos e capacitar a contraparte nacional.

Adicionalmente, a ECT proverá o apoio adminis
trativo necessário para o andamento do Projeto e par
ticularmente quando assim o requisitar a UPU:

a) o local e os elementos de trabalho
(escritórios, computadores, calculadoras, etc.);
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Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001. - Deputa- 1. cópia do edital de licitação para a construção
do Efraim Morais, Primeiro-Vice-presidente, Relator. do trecho referido;

Defiro, Ad referendum da Mesa. . "2..razões ~écnicas para que o edital conten.ha
Em 22-6-01. - Aécio Neves Presidente. e.xlgenclas consideradas absurda~. conforme denun-

, _ clas anexadas ao presente requerimento;
REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES 3. razões técnicas que justifiquem a contratação

N° 3.381/2001 da obra pelo valor aproximado de R$360 milhões'
(Do Sr. Wellington Dias) ,

Requer ao Senhor Ministro dos Justificação
Transportes informações sobre a comi- Existem alguns indrcíos de irregularidades na Ii-
trução da linha 1 - Trecho São Leopoldo citação de uma obra que envolve soma elevada de re-
- Novo Hamburgo. cursos públicos, como demonstram os documentos

Senhor Presidente anexados ao presente requerimento. Faz-se neces-
Com base nos te;mos regimentais, vimos re- sário, po.rtanto, que ~ pasta dos transportes preste os

querer seja encaminhado ao senhor Ministro dos esclarecimentos solicitados.
Transportes, o seguinte pedido de informações; Sala das sessões. 5 de junho de 2001. - Wel-

lington Dias, Deputado Federal- PT/PI.

-
EpnoSr.
ct. Eliseu Padilha
I14·D. Ministro dos Transportes
etasllia - DF

Rio úe Janeiro. 07 de maIo de 2001

º"cio 51NICON - 059101

RSf.: Edilal de ConlWrrênc/a n· 04/2001 - Execuçllo das Obras C/via fi

FpmecimenlO de SllJtemas da Extenslio Norte da Unha 1 - TrechO São
Leopoldo - Novo Hamburgo

Si, Ministro.

qSINICON - Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada - no uso
di' suas atribuições constitucionais. legaIs e eslalulârias (Inciso 111. Art. 8" da
Ctlnslituíção federal c.c.• Allnes a. o Ar1lgo 513 da CLT) II com abrigo no § ,.
dP Art. 113 da lei n' 11.666193. atendendo solidlaçllo (le associadas
i~ereS9adól$ em participar da Concorrência eplgrafada. apres6lltoL/
REPRESENTAÇÃO ao Dlre(or Presidente da TRENSURB. cópia anexa.
~siderando o caráter restritivo do Edit:ll.

cp,n efeito Senhor Ministro. tem esta por finalidade, solicitar que, tomando
c4>nhecimenlo dos termos da REPRESENTACAo, determine a retlncaçao do
Edital , de forma a. não restringir eon/oone determina a Lei n· 8.666193 o
n~mero <1e licitantes por meio <10 cxlgênclas demasiadali e rigidez excossiva.
rijsguardando-se sim sua finalidade, qual saja a verificação correia da
Id,oneidede de um maior m~me'apasslvel de interessados.

AP ensejo. pelo seu Presidenle. apresenta a Vossa Excelência protestos de
e~tima e cons/deraçllo.

Luiz Fernando Santos Reis
Presidente
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s!r~O:CI\K1 rIACIONAl DA INDUSIRIA DA cONsmuçAo PESADA
O ato convocatório estabelece, no item "9.3.4", os quantitativos mlnimos para
comprovação da capacidade técnica~operacional das licitantes. Contudo. tal
qual exigidos no instrumento convocatório, esses quantitativos implicam em
censurável restrição à panicipação dos interessados, uma vez que foram
fixados sem a adoça0 de um critério justo e obJetivo, ° Que. invariavelmente.
compromete a validade do certame.
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A falta de critér.io para fixação dos quantitativos mínimos pode ser constatada
pelo simples exame do quadro abaixo. elaborado com base nas planilhas
fornecidas com o Edital. onde percebe-se que as referidos valores foram
fixados de forma aleatória:

. '. '.
QUí;lnl.

Estimada t...,

1.crroviérío ou 9.310 m

Ianente com 9.310 m 1.

ferrov. Ou' 18.664,33 m" 2.

20:ras ferro. ou 105.350,00 nr'

. õ/dadas de 2.500 Vigas' 300

I Serviço Quanf. %;
xigidH Exigido .. 1

Execução de elevado fi 000 m 10,74:
ímetroviário % i

'

i Assenramento de via perm OÕO m 10.74!
.bilula . % '
Construção' de estações 500m:l 13,93%1ImClfOYiárias J
Concretõestrutural em oh 000 mJ 18.98%

)melrov.
i làriçámento de vigas pré-m vigas '; "11-:i;[%" !

cEnc!~to._.. ----.-~!-I_-=-==--_+-!__ i . j
Lançamento de vigas pré·moldadas dei 2.056 i 150 I 7,30 % ,
241lle(ros vigas/>24m . L~~Aas/~24mI' i
Fõmc'cimento de rede aérea 9.31 km I 7.0~,;75,19 % '
autotensionaaa 3kVcc

(S]st.;ma de bilhelagem com bloqueiÕI 4 eolações [4"cstaçÕes Foo,-oo % ,
!eletrõnico ,. __o. _._ I i .... o

Ora. para comprovação, por exemplo. da execuçâo anterior de lançamento de
150 vigas pré-moldadas de concreto protendido de comprimento não inferior a
24m (item 9.3.430), o edital exige um quantitativo mínimo equivalente él 7,30%
do volume tottJl dos serviços a serem realizados. Contudo, para demonstraçao
de fornecimento de sistema de bilhetagom, contendo bloqueios eletrônicos. de
estações metroviárias (ftem 9.3.4.k). a quantitativo exigIdo correspondc.
!flcr!velmente. a 100.00% do total do setvlço, ou seja, exige objeto idêntico ao

~-ªIª_~~Ylªº-o....

Pois bem, flagrante a ilegalidade da exigência contida no item "9.3.4.k" do
edital ao exigir oxccuÇao anterior de serviço idOntico ao que será executa,do nLt
obra objeto do presente certame. Ademais. qual o motivo desta restrição
absUrda? Em qoo aqoele que demonstrar tcr realizado 2 ou 3 estações
mctroviilriéJS estará mais ou menos qualificado PilnJ contfLltõlf íJ(j obréJ::i e
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serviços objêto déSilf.f1iciUifiKWsé)-bltfiVff&d6fbgiã·'Hi!}Jre'óhSlr~JÇ'Aode todas é a
mesma?

o edital adota percentuais diferentes para cada serviço. com grandes variaçóes
entre esses diversos serviços. Para citar outro exemplo dessa discrepãncia.
vale observar que o ato convocatório exige, para comprovação da execução
anterior de elevado ferroviário ou metroviário (item 9.3.4.a). um quantitativo
equivalente a apenas 10,74% do volume total do selV/ço a ser realizado.
enquanto para a comprovação do fornecimento de rede aérea autotensionada
em 3kVcc esse percentual é de 74.87%. ou seja, uma diferenca de mais de
64%.

Ainda com relação aos seIVlços relacionados para comprovação da capacidade
técnica das licitantes. pode-se destacar a Ilegalidade das exigências contidas
nos itens "9.3.4.1" ou "9.3.4.k" do edital, as quais nao permitem a substituição
dos serviços por outros semelhantes ou superiores, conforme se demonstrará a
seguir.

Para comprovação da capacidade técnica dos licitantes. o edital exige, no item
ú9.3.4.1". a demonstração de '"fomecime'1JQ. em um. único contrato. de um
sistema de sinalização metrovIária, conten{fQ Intertravamento vital
completo...... Já o item "9.3.4.k" exige dos licitante a comprovação de
"fo.meçlmento. em um único contraIo. de um sistema de bllhetagem, contendo
º'ºQuelo$ eletrônicos, pa@ no mlnlmo 4 (guatro) esfaç9.e3 metroviárias,
incluindo projeto, ~qyjpamentos ... ".

Pois bem. observe que. ao contrário do que consta dos demais serviços
relacionados no item "9.3.4Ddo edital, os serviços relacionados nos Itens "i" e ~kl!

deverão ser obrigatoriamente comprovados pela sua execuÇao anterior em
obras metroviárias. sem possibilidade de substituição pera execução anterior
em obras similares ou de mesma metodologia.

Acatando o critério da similaridade. os demais serviços do item "9.3.4"
permitem a sua comprovação em obras metroviárias ou ferroviárias. Contudo,
nos Itens "i" e "k" essa possibilidade nao existe. o que causa grande
estranheza.

Com a devida vênia, as mencionadas exigência não podem ser aceitas. PQ;e
sua fina/idade é meramente restritiva. sem acarretar nenhum beneficio ou
segurança fundamento' para contrataçêo com o Poder Público. Os serviços
relacionados podem ser perfeitamente comprovados pela sua execuÇao em
obras semelhantes, uma vez que a metodologia técnica utilizada pode ser
obtida em obras das mais diversas naturezas. .

Como já foi mencionado anteriormente, existe um reduzido número de obras
melroviária:i realizadas no Brasil, pelo que poucas empresas do ramo da
construção civil seriam capazes de comprovar a ex~cução desses serviços em
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obr~s dessa natureza. Esse fator. certamente. impõe a aceitRção de sua
realIzação em obras similares, ainda que nos esdrúxulos quantitativos exigidos.

Os serv;90s relacionados no item "9.3.4.A": u9.3.4.E" são de outra natureza
que não metroviárias ou ferroviárias. Por exemp.!Q•. o serviço desenyolvido par~
lançament~ de vigas pré711loldadas em obras metroviárias f.~m a mesma
metodologIa para a SU~ execlJ.ç~o em obras rQdoviária§.
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Ora, se o mesmo serviço é executado; da mesma forma, em oOras' de
natureza diferente (metroviária OU rodoviária), não há porque restringir a sua

comprovação a apenas uma delas. Pouco importa, na prática, o que será
assentado sobre as vigas. pois o seu lançamento atenderá e obedecerá a
mesma metudologia em ambos os casos.

Os outros itens citados também obedecem o mesmo raciocinio. pOis o seu
método construtivo varia de acordo com a natureza da obra. A execução de
estrutura elevada. seja qualquer for o tipo de obra. seguirá os mesmos
princIpias de engenharia construtiva (item "9:3.4.Al

O fornecimento de sistema de bilhetagem. com bloqueio eletrônico. exigido
pelo edital, lerá praticamente a mesma tecnologia de execução em obras
metroviárias ou ferroviárias. Até mesmo o sistema de bfJhetagem em estádios
de futebol segue os mesmos métodos exigidos para o objeto licitado. pero que
sua comprovação por esse sistema náo pode ser restringida.

Outro ;tom que demonstra claramente a impertinência das exigências
aditaJlcias. especialmente com relaçao a Impossibilidade do substitulçao por
serviços semelhante, conforme visto no tópico anterior. é o relativo à exigênCIa
contida no Item "9.3.4.gM

• •

o mencionado item exige dos licitantes, para comprovação de sua capacidade
técnica, a comprovação de ~fornecimeoto. em um úniço contrato. ge uma
~u,bestaç~Q p'r1márla cQmpteta em. alta tensão (ig~aj ou superl.Qr..~ 69kVLç'p~n o
mInimº de três transfonD«dores retificadores de 3.3 MVA @ três retificadores
ge fraçt!9 3kVcc/3MW. Incluindo projeto, equipamentos, mat~r;ais de
in~ta'ação.~montagem.instalação, testes e comissíonameoto.:

Ta' como destacado' no tópico anterior, esse tipo de exigência tem caráter
nitidamente restritivo, por ser totalmente fora da realidade técnica e nào
permitir a substituição por similar de mesma complexidade. A exigência de três
transformadores retlficadQres e três retificadores de tração é fe§tritiva. urlJa vez
~ ::itfUe-5e. que. no.rmalmente. as syb~stações p.-ºssuem ap6-nas dº.i~

tronsformador~s retificadores e dois rtt(it'icadores de tração.
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Poucas empresas brasileiras seriam capazes de comprovar a execução
anterior desse serviço na forma solicitada. Uma subestação retificadora com
três trélflsformadores retificadofes e três retificadores de tração· é uma exceção
à regra geral de construção de subeslaçó€ s desse porte, pois. normalmente.
uma rede aérea de tração é alimentad"} apenas por um transformador
retificador do Jado direito e um do lado es·~uerdo. ou seja. com apenas dois
transfornladores retificadores.

Com 3 devida vênia, uma empresa capaz de montar uma subestação
retificadora com dois transformadores retificadores e dois retificadores de
traÇa0, que é a prática comum do mercado, tem perfeitas condições de
executar o serviço objeto do futuro contrato. Na forma como foi formulada, essa
exigência tem como objetivo. apenas alijar do certame empresas idôneas e
capazes.

Destarte, o item 119.3.4.g", sem deixar opção para sua comprovação por sistema
similar ou superior, demonstra novamente o caráter restritivo deste edital.·
devendo ser retificado para adaptar-so a reálldade técnica dos serviços dessa
natureza.

Diante do exposto, (esta demonstrado que o Edital frusta o caráter competitivo
da licitaçao ao estabelecer quantitativos mfnimos sem nenhum crftério, violando
os princípios da legalidade e da isonomia. razão pela qual se espera seja este
declarado Inválido e prontamonte modificado, lançando se novamente o
certame sem os vicios Que comprometem-no.

~
9QSamen

,-;; ~~ ~
'. . ._~~"-~5---

Luiz Fernando Santos Reis
Presidente



I/mo"sr.
Dr. Pedro Bi30h Neto
Diretor Presidente da TRENSURB
Trens Urbanos de Porto Alegre S/A
Av. Ernesto Neugebauer,'no 1985
Bairro Humaitá, Porto Alegre
RS - 90250-140
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QflCiO S/N/CON°,:" 056/01

Ret.: Edital de Concorrência nO 0412001 - Execução das Obras Civis e
Fornecimento de Sistemas da Extensão Norte da Linha 1 - Trecho São
Leopoldo - Novo Hamburgo

Senhor Presidente

o SINICON - Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada - no uso
de suas atribuiçóes constitucionais, leg.ais e estatutárias (Inciso lU, Art. 8° da
Constituiçao Federal C.C., AI/oea a, o Artigo 513 da CLn e com abrigo no § 1U

do Art. 113 da lei nO 8.666/93, vem, por seu PRESIDENTE, Engenheiro LUIZ
FERNANDO SANTOS REIS, perante V. Sa.. formular REPRESENTAÇAO
relacionada à licitação a que se reporta o EditaI eplgrafado, pelas razOes que
passa a expander, para o final requerer, conforme se segue:

Em analise ao instrumento convocatório acima referenciado, foi constatado
pelas associadas diversas irregularidades, especialmente em relação às
exigências de participação e capacitação técnica impostas aos interessados
em ingressar no certame. que obrigam a retificação de seus termos.

As irregularidades constatadas mostram-se restritivas e alijadoras, vez que
limitam, sem a demonstração de um critério objetivo. o espectro de
interessados em pilr1icipar deste certame.

Para ilustrar essa situação, vale destacar o reduzido número de obras
metroviárias realizadas no Brasil. similares em tecnologia ao objeto da presente
licitação. Que pudesse qualificar um número razoável de empresas nacionais
para atender as exigências técnicas contidas no edital.

Nessa linha de argumentação. levando·se em conslderaçêo todas exigências
de participação e de ordem técnica do editar. poderlamos citar apenS8 sobra
<.léJ Linha 1, trecho nO 2 do Metrô d~ POfto Alegre (Trecho Sapucaia do Sul -
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São Leopoldo}, como suficiente similar para atender ÇJS exigências da presente
licitação.

Vare destacar que, apesar dessa similaridade, a IicitDÇi'lo para. execuçao das
obras da linha 1. trecho n002 do Metrô de Porto Alegre (Trecho Sapucaia do
Sul - Sáo Leopoldo), promovida pela própria Comissão Permanente de
Licitação da TRENSURB (concorrência Pública nO 01189. teve exigência
tecnicas muito menores que a do presente edital. fato ..que causa bastante
estranheza.

Ainda como ilustração, vale relacionar a9 exigências técnicas que pcrmcaram (J

Concorrênda P(lblica nO 01/89, para construção e implantação da 2 11 etapa do
Trem Metropolitano a partir do Município de Sapucaia do Suf até São Leopoldo,
foram as seguinfes:

"O referido edital eXigIa dos licitantes a comprovação, em projetos
ferroviârios ou metroviários, de:

a) Área total constituída em estações em Quantidade nao inferior a
4.00Dm 2:

b) Extensão mínima de 10 km para via singela ou 5km para via dupla de
via permtJnente;

c) Volume de concreto de 20.000m'J;

d} txtensao mfllilJla de 1.00001 em Pontes ou Viadutos;

e) Lançamento de, no mínimo, 100 unidades de vigas pré-moldadas de
concreto, com cumprimento mínimo de 20m."

Oeve-se observar que no referido projeto a parte de "sistemas" foi licitada em
separado da parte de construção civil, o que facilita a participação de um
numero maior de empresas. Certamente a reuníao dessas duas partes num
único edital torna o certame extremamente restritivo.

A comparação entre as exigências das duas licitações, apesar da similaridade
do serviço, deixa claro que a TRENSURB utilizou-se de "dois pesos e duas
medidas" ao promover as duas concorrências. O JigorisnlQ adotado na
Rre~cnte licitação só irá beneficiar ... l:lS eIJl..Qresas que realizaram.
coincidentell1e_m~...q trecho anterior da obra ora licitada.

Não bastasse os vicios apontados no tópico anterior, a análise do instrumento
convoca tório também demonstra flagrante falta de critério na determinação
dos quantitativos minimos. exigidos para comprovaçao da capacidade técnica
operacional das licitantes.
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Rio de Janeiro, 02 de maio de 200

Ofício SINICON-":" 056/01
Umo Sr.
Dr. Pedro Bisoh Neto
Direror Presidente da TRENSURB
Trens Urbanos de Pono Alegre S/A
Av. Ernesto Neugebauer,-no 1985
Bairro Humaitá, Porto Alegre
RS - 90250-140

Ret.; Edita' de Concorrência n° 0412001 - Execução das Obras Civis e
Fornecimento de Sistemas da Extensão Norte da linha 1 - Trecho São
Leopoldo - Novo Hamburgo

Senhor Presidente

o SfNICON - Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada - no uso
de suas atrfbuições constitucionais. regais e estatutárias {Inciso /li. Art. 8° da
Constituição Fedeml c.e., Alínea a, o Artigo 513 da CLn e com abrigo no § 1"
do Art. 113 da Lei nO 8.666/93, vem, por seu PRESIDENTE, Engenheiro LUIZ
FERNANDO SANTOS REIS, perante V. Sa.. formular REPRESENTAÇÃO
relacionada à licitação a que se reporta o Edital epigrafado, pelas razões que
passa a expender. para o final reQ~erer. conforme se segue:

Em análise ao instrumento convocalório acima referenciado. foi constatado
pelas associadas diversas irregularidades. especialmente em rclação às
exigências de participação e capacitação técnica impostas aos interessados
em ingres~arno certame, que obrigam a retificaçao de seus termos-

As irregularidades constatadas mostram-se restritivas e alijadoras, vez que
limitam, sern a demonstraçao de um critério objetivo, o especuo de
intem!;5êldos em panicipar deste certame.

Para ilustrar essa situação, valo destacar o reduzido número de obras
lne(roviár;ias realizadas no Brasil, sirniJares em tecnologia ao objeto da presente
licêtação. que pudesse qualificar um número razoável de empresas nacionais
para atender as exigências técnicas contidas no editar.

Nessa linha de argumentação. levando-se em consideração todas exigências
de participação e de ordem técnica do editaI. poderlamos citar apenas a ebra
da Linha 1, trecho nO 2 do Metrõ de Porto Alegre (Trecho Sapucaia do Sul -
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Poucas empresas brasileiras seriam capazes de comprovar a execução
anterior desse serviço na forma solicitada. Uma subestação retificadora com
três transformadores retificadores e três retificadores de tração· é uma e)(ceçâo
à regra geral de construçao de 5ubestaçõ€ s desse porte, pois, normalmente.
uma rede aérea de tração é alimentadJ apenas por um transformador
rotificador do lado direito e um do fado es·~ue(do, ou seja. com apenas dois
transformadores retificadores.

Com a devida vênia, uma empresa capaz' de montar uma subestação
retificadora com dois transformadores retificadores e dois retificadores de
traça0, que é a prática comum do mercado, tem pelfeitas condições de
executar o serviço Objeto do futuro contrato. Na forma como foi formulada, essa
exigência tem corno objetivo apenas alijar do certame empresas idôneas e
capazes.

Destarte, o item "9.3.4.g'·, sem deixar opção para sua comprovação por sistema
similar ou superior, demonstra novamente o caráter restritivo deste edital,
devendo ser retincado para ad~ptar-se a realidade técnica dos serviços dessa
natureza.

Diante do exposto, resta demonstrado que o Edital frusta o caráter competitivo
da licitação ao estabelecer quantitativos mfnimos sem nenhum critério, violando
os princípios da legalidade e da isonomia. razão pela qual se espera seja este
declarado inv~Udo e prontamante modificado, lançando se novamente o
certame sem 05 vícios que comprometem-no.

~giQsamen;,..-

,-~~--
'~~_~-"'ü~,,-~-....,..-__

Luiz Fernando Santos Reis
Presidente



Atenciosamente, - Luiz Henrique de Freitas.

Em anexo:

- denúncias - coluna jornalista Cláudio Hum
berto, nos dias 19 e 22 de abril de 2001 ;

- termos de ofício do Sinicon.

TERMOS DE DENÚNCIA

Valor estimado de contratação:
R$360.164.000,OO (trezentos e sessenta milhões e
cento e sessenta e quatro mil reais).
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TRENSURB - EMPRESA DE TRENS URBANOS presença do ry1inistro, representantes das empre-
DE PORTO ALEGRE S.A sas e dois representantes da Trensurb, ficou

acertado a divisão do escopo, bem como o grupo
principal vencedor e o segundo grupo a referen
dar o primeiro.

Um Edital extremamente restritivo, que deixa
de fora a maior parte das empresas do setor de
construção pesada do País, inclusive gerando a in-
tervenção do SINICON - Sindicato Nacional da
Indústria da Construção Pesada, que enviou oficio
ao Ministro e ao Presidente da Trensurb, solicitando
a retificação do Edital, fato esse que não gerou
qualquer comentário ou resposta dos envolvidos, ou
seja, a montagem do processo continuou benefici
ando apenas o grupo acertado.

Outro detalhe interessante refere-se aos re
cursos alocados no Orçamento Geral da União, na
pasta do Ministério dos Transportes, com cerca de
R$40 milhões, o que seriam suficientes para a cons
trução de apenas 1,05 km, o que detona o absurdo
do futuro contrato. .

Os termos do Edital, na sua redação e no alto
grau de exigências, conforme visto na representa
ção efetivada pelo Sinicon, torna impossível que
qualquer grupo de empresas nacionais, além dos
dois, visto que o edital é ilegal na medida que veda
a participação de empresas estrangeiras, consigam
ser habilitados em tal licitação, fato este que se
comprovará futuramente com a divulgação de seu
resultado, isto é, se nenhuma medida for tomada
anteriormente para coibir o absurdo e a ilegalidade
de tal licitação, fatos que a sociedade e o setor pú
blico não podem mais aceitar.

Dessa forma, como cidadão e contribuinte, de
nuncio os termos de tal sangria aos cofres públicos,
que beneficiará apenas os envolvidos, já beneficia
dos pelo escândalos Sudam, Sudene, Banpara,
TRT, e tantos outros. Não podemos fechar os olhos
à continuidade de tantos malefícios aos cofres públi
cos, restando aos homens públicos, que foram elei
tos para preservar os interesses do País, a condição
de apurar e inibir tais ações, possibilitando à nossa
geração a certeza de que tais abusos com dinheiro
público sejam evitados.

CONCORRÊNCIA 412001 - Contratação das
Obras Civis e Fornecimento de Sistemas da Exten
são Norte da Linha 1 - Trecho São Leopoldo Novo
Hamburgo, no Estado do Rio Grande do Sul.

Como se não bastassem os escândalos envol
vendo o Ministério dos Transportes e DNER, um
processo Iicitatório onde a estrela do PT brilha, Rio
Grande do Sul, está sendo conduzido na extrema
ilegalidade e inobservância dos princípios legais e
éticos, bem como na viabilização de urna obra su
pertaturada e desnecessária no contexto atual, ser
vindo apenas de interesse eleitoreiros do Ministro
Padilha, bem como viabilizar ajuda financeira a duas
empresas gaúchas ligadas diretamente ao Ministro,
capitaneadas pelas três maiores empresas do setor
de construção do País, que se articularam com as
empresas locais, montando um Edital que só o gru
po de dois consórcios atendem as exigências absur
das.

Trata-se da licitação promovida pela
TRENSUB - Empresa de Trens Urbanos de Porto
Alegre S.A, sociedade de economia mista com
participação acionária da União em 97%, e demais
participação dividida entre o governo do Estado do
Rio Grande do Sul, com 2% e a prefeitura de Por
to Alegre com 1%, hoje presidida por Pedro Bisch
Neto.

As obras envolvem a construção da Linha 1 
Trecho São Leopoldo - Novo Hamburgo, com 9,35
km de extensão e custo estimado de R$360 mi
lhões, ou seja, um custo de R$38 milhões por km,
quando especialistas e o mercado avaliam o custo
real da obra em cerca de R$280 milhões. Como se
não bastassem as bandalheiras do Metrô de São
Paulo, as mesmas empresas que patrocinaram os
desmandos nos Governos Quércia e Fleury, estão
levando seu know-tlow ao Sul do País, associadas
a duas empresas locais, com o apadrinhamento ab
soluto e irrestrito do Ministro Padilha.

Em reunião na segunda semana de abril, em
um escritório na cidade de Porto Alegre, com a



Junho de 200) D1ÁR10 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 23 30989

Metrô da alegria no sul...

Será realizada no dia 27 uma concorrência capaz de devolver a ACM o ânimo
denuncista: a estatai Trensurb (Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre
S/A). Jjgada ao Ministério dos Transportes, deve entregar às empreiteiras,
SuJtepa e CBPO (do grupo Norberto Odebrecht) a obra do metrô de superfície
que vai ligar Novo Hamburgo a São Leopoldo (RS).

...afasta as dificuldades...

. A obra do metrô de 5uperffcie será contratada por R$ 350 milhões, mas vale
quase metade (R$ 165 milhões), segundo avaliam especialistas. No máximo.
poderia valer R$ 182 milhões, considerados os valores com padrões
intemacionais de trilho/estação. A empreitada salvara a Sultepa, em
dificuldades, e a CBPO, que deve até a alma ao generoso BNDES.

...e derrota a ACM-OAS S/A

As exigências de atestado e nota técnica do edital de concorrência 04/2001,
do metrõ de superflcie no Rio Grande do Sul. são consideradas absurdas. É a
vingança do PMOB (que controla o Ministério dos Transportes) contra ACM. o
amigo sogro: nem mesmo a poderosa OAS conseguiu o tal atestado, por isso
já é considerada fora da disputa.

Cadeia à vista

o ministro Fernando Bezerra (Integração Nacional) vai pedir a FHC, nesta
quinta, para converter em destiluiçêo por ato de improbidade adminislrativa a
"exoneração, a pedido" do ex-superintendente da Sudam, José Artur Guedes
Tourinho. Sua prisão é iminente.

Marta e seu LF

A defesa da CP, do lixo, pero senador Eduardo Suplicy (PT·SP), é tão política
quanto pessoal: o franco-argentino luis Favre, pivô de sua separação. é
suspeito de haver substitufdo Naji Nahas na intermediação entre a prefeitura
e o grupo francês Lyonnaise des Eaux, dono da Cavo - empresa que coleta
tipo AOO/" rir. \ãyn n::n l\i~t~nn r.nntr~t~n~ ~pm lir.it~~~n
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Uma italiana louca...

Esta semana. uma italiana transtornada invadiu o auditório da embaixada do
Brasil em Roma e, de uma sacola. passou a tirar carne de vaca e a jogá-la
sobre os presenles. aos gritos de "vocês querem comer crianças? Então .
tornai". iudo porque o jomal"La Republica" publicou nota sobre uma mesa
redonda em lama do Movimenlo Anlropofágico no Brasil.

...e a vaca idem

Na verdade. a lal mesa era formada por intelectuais italianos e brasileiros
recordando o Movimento Carajãs. conseqüência do "antropofagismo"
idealizado por Oswald de Andrade. Suspeita-se Que a pobre coitada seja mais
uma vítima do mal da vaca louca. que tornou a Europa vegetariana.

Fraude em Minas

A Agência Naciomll do Petróleo se finge de morta diante do escandafo de
adulteraçao de combustíveis em Minas Gerais, revelado pelo jornal "Hoje em
Dia". O corpo mole da ANP só é comparado à ma vontade da Ret.-eita
Estadual para enfrenlar o que a promotora Shirley Fenzi 8ertão chama de
"máfia de fraudadores de combustlvels" no Estado.

Metrô da alegria

o presidente da Trensurb, Pedro el5Ch Nela. estranha a avaliaçao de
especialistas sobre o valor real da obra do metrô de São Leopoldo a Novo
Hamburgo (RS), de R$ 182 milhões. Diz que o valor oficial (R$ 360,1 milhões)
é inferior ao de obras semelhantes. Ele nâo se referiu à vitória das
empreiteiras cepo (Odebrechl) e Sultepa, dada como certa.

Moeda oficiaJ

Marta Sup';cy aderiu ao dólar como a moeda de sua administraçtJo. Em
despacho publicado no Diârio Oficial, ela autorizou a viagem a Nova York de
Carlos Zarattini, secretário de Transportes. concedendo-lhe seis diárias de
300 dólares. Com o dólar em alta, o secretário adorou. mas a prefeita não
sabe o Que faz: as diária:; (em reais) são fixadas por lei.

Impasse no Supremo

o STf já decidiu pela extradição da cantora mexicana Gloria Trevi. presa em
Brasllia. mas ela pediu refúgio no Brasil alegando que não teria julgamento
justo no pais. Pela ela lei. o pedido suspende o processo de extradiçtlo. O
ministro Celso de Melo acusa o México de seqüestrar uma acusada e duvida
da isençao de suas aulorldades para julgar a cantora.

Calote gaúcho

Seis meses após a eleíção, o PDT e o prs gaúcho mantêm pendurada uma
oola conta com a empresa Pública, de S:lo Paulo, que fez o marketíng da
campanha de Alceu Collares à prefeitura de Porto Alegre e conseguiu a
proeza de levá-lo para o segundo turno.

Junho de 2001
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001. - Deputa
do Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa
Em 22-6-01. - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.382101

(Do Sr. Ivan Paixão)

Solicita informações ao Excelentís
simo Senhor Ministro da Saúde sobre a
Concorrência Internacional nO 1911999.

Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2° da Constituição

Federal, e no art. 24, inciso V, § 2° e art. 115, inciso I,
do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência
seja encaminhando ao Senhor Ministro da Saúde, o
seguinte pedido de informações, sobre a Concorrên
cia Internacional n° 19/1999, "Tipo Menor Preço" para
a aquisição de Hemoderivados (Concentrados de fa
tor VIII AE - frascos com 500 UI- Unidade Internacio
nal):

1. Quais as razões de o resultado da abertura,
por liminar, do envelope 2 (proposta de preços) verifi
cado no dia 10-1-2000 não ter sido publicado no Diá
rio Oficiai com a devida classificação?

2. Por que depois de os envelopes terem sido pe
riciados pela Polfcia Federal, que atestou a inviolabili
dade dos mesmos e a autenticidade das assinaturas
nele apostas não foi feita a respectiva adjudicação?

3. Quais os fundamentos técnicos e jurídicos
das diligências feitas junto à Bayer Biological Pro
ducts nos Estados Unidades pela referida Comissão
de Licitação?

4. Quais são os critérios de eficácia terapêutica
e de segurança para o paciente hemofílico para evitar
uma contaminação viral, pois a comissão julgadora
da licitação entende que os produtos objetos desse
tipo de licitação requerem ou devam apresentar?

Justificação
Conhecedor do zelo com que o Ministro José

Serra trata os recursos públicos e de sua luta por me
lhorar o funcionamento do serviço púbico de saúde
em nosso País, desejo esclarecer dúvidas que a mim
foram trazidas.

Sala das Sessões, 6 de junho de 2001. - Depu
tado Ivan Paixão, (PPS/SE).

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001. - Deputa
do Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa
Em 22-6-01. - Aécio Neves, Presiden-

te.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.383, DE 2001

(Do Sr. Marcos Monso)

Solicita ao Sr. Ministro do Meio
Ambiente informação sobre o desmata
mento em áreas pertencentes ao Parque
Nacional da Amazõnia no Município de
ItaitubalPA.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa, com base no art. 50 da Cons
tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno, que, ouvida a Mesa, seja encami
nhado ao Sr. Ministro do Meio Ambiente, o seguinte
pedido de informação:

O Prefeito do município de ItaitubalPA, localiza
do no sudoeste do Estado, está sendo denunciado
pelo desmatamento ilegal de 706 hectares de áreas
pertencentes ao Parque Nacional da Amazônia.

Perguntamos:

1. O Prefeito Municipal já foi autuado? Se a res
posta for afirmativa, de que forma?

2. Quantos hectares foi realmente desmatado?

3. Que tipo de espécies de madeiras foram ex
trafdas?

Sala das Sessões, 6 de junho de 2001. - Depu
tado Marcos Afonso.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 junho de 2001. - Deputa
do Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa
Em 22-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.384, DE 2001

(Do Sr. Marcos Afonso)

Solicita ao Sr. Ministro do Meio
Ambiente informação sobre o apareci
mento de mancha de óleo na parte norte
da Bacia de Campos.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa , com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno, que, ouvida a Mesa, seja encami
nhado ao Sr. Ministro do Meio Ambiente, o seguinte
pedido de informação:

A Petrobras detectou a existência de mais uma
mancha de óleo, no mar, na área compreendida entre
a parte norte da Bacia de Campos e o litoral, no final
do mês de maio de 2001.

Posto o problema, perguntamos os seguinte:
1. Quais foram os danos causados ao meio am

biente da área afetada.
2. Como a área danificada será recuperada?
3. Como está agindo a Petrobras para evitar

esse tipo de acidente?
Sala das Sessões, 6 de junho de 2001. - Depu

tado Marcos Afonso.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001 . - Deputa
do Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa
Em 22-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.385, DE 2001
(Do Sr. Ary Kara)

Solicita informações ao Excelentís
simo Senhor Ministro de Estado da Edu
cação, com a finalidade de complemen
tar ou esclarecer as respostas contidas
no Requerimento de Informações n°
2.72712000, acerca do disposto nos arts.
76 e 315 da Lei n° 9.503/97, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

50, § 2° da Constituição Federal e com espeque nos

arts. 115 e 116 do Regimento Interno que, ouvida a
Mesa, sejam solicitadas informações ao Excelentíssi
mo Senhor Ministro de Estado da Educação, com a fi
nalidade de complementar ou esclarecer as respos
tas contidas no Requerimento de Informações n°
2.727/2000, acerca do disposto nos arts. 76 e 315 da
Lei nO 9.503/97 que institui o Código de Trânsito Brasi
leiro - CTS, conforme abaixo discriminadas:

a) O MEC não vai cumprir ao que dispõe o art.
315 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
determina o estabelecimento de currículo com conte
údo programático relativo à segurança e à educação
de trânsito, tendo em vista que o prazo previsto em lei
esgotou-se em 23 de maio de 199B?

b) O MEC não vai promover a adoção, em todos
os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar
com conteúdo programático sobre segurança de trân
sito, conforme determina o inciso I, do art. 76, da Lei
n° 9.503, de 23 de setembro de 19971

c) O MEC não vai promover a adoção de conteú
dos relativos à educação para o trânsito nas escolas
de formação para o magistério e o treinamento de
professores e multiplicadores, conforme determina o
inciso li, do art. 76, da Lei 0°9.503, de 23de setembro
de 19917

d) O MEC não vai promover a criação de corpos
técnicos interprofissionais para levantamento e análi
se de dados estatfsticos relativos ao trânsito, confor
me determina o inciso li', do art. 76, da Lei n° 9.503,
de 23 de setembro de 19917

e) O MEC não vai promover a elaboração de pia
nos de redução de acidentes de trânsito junto aos nú
cleos interdisciplinares universitários de trânsito, com
vistas à integração universidades-sociedade na área
de trânsito, conforme determina o inciso IV, do art. 76,
da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 19917

Justificação

Ao responder o Requerimento de Informação n°
2.727/2000 o Senhor Ministro da Educação não o faz
de forma objetiva, abordando de forma geral alguns
motivos com que pretende justificar o não cumpri
mento da lei, que contraponho da seguinte forma:

a) Ao informar que o MEC somente a partir de
1995, para cumprir o art. 210 da Constituição Federal,
que é de 19B8, iniciou o processo de elaboração dos
Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, queremos
entender que igual tempo não levará para iniciar-se as
discussões sobre o cumprimento da Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997;



Defiro ad referendum da Mesa
Em 22-6-01 - Aécio Neves, Presidente.

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001. - Deputa
do Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

50, § 2°, da Constituição Federal e com espeque nos
arts. 115 e 116 do Regimento Interno que, ouvida a
Mesa, sejam solicitadas informações ao Excelentíssi
mo Senhor Ministro de Estado da Justiça, com a finali
dade de complementar ou esclarecer as respostas
contidas no Requerimento de Informações na
2.646/2000, acerca do disposto no art. 320 e parágrafo

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.386, DE 2001
(Do Sr. Ary Kara)

Solicita informações ao Excelentrssi
mo Senhor Ministro de Estado da Justiça,
com a finalidade de complementar ou es
clarecer as respostas contidas no Reque
rimento de Informações n° 2.646/2000,
acerca do disposto no art. 320 e parágrafo
único, da Lei na 9.503/97, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro - CTB.
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b} Para cumprir ao determinado pela Lei nO tálogo, no qual se encontram uma bibliografia comenta-
9.503/97, sobre o estabelecimento de currículo com da e endereços de instituições que podem auxiliar o de-
conteúdo programático relativo à segurança e à educa- senvolvimento dessas unidades e de outras ações a se-
ção de trânsito, o MEC poderia ter procedido exatamen- re~ planejadas, também fitas_de vídeo com docu~en-

te como fizera para a elaboração dos Parâmetros Curri- tános e programas em relaçao ao assunto, tudo ISSO

culares Nacionais - PCN, ou seja, envolvendo interlocu- conforme diz ter feito com o tema Ética;
tores de Universidades, Secretarias de Educação, es- g} Para concluir, acredito que se o MEC proceder
pecialistas e educadores de instituições representativas como acima referenciado estará cumprindo as disposi-
das diversas áreas de conhecimento, bem como sindi- ções do Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei
catos e entidades ligadas ao magistério. Após isso, lan- n° 9.503197 e criando as condições necessárias para
çar e distribuir o acima referido currfculo, também com o que a temática "educação para o trânsito" seja inserida
propósito de apontar metas de qualidade, igualmente nas propostas pedagógica das escolas, não como disci-
para auxiliar os alunos a enfrentar o mundo atual como plina, mas transversal como componente curricular,
cidadãos participativos, reflexivos e autônomos, conhe- principalmente porque o próprio Ministério o reconhece
cedores de seus direitos e deveres; como um tema pertinente e relevante.

c} O currículo estabelecido pelo MEC como re- Os motivos acima expostos, entendo serem su-
sultado do trabalho acima, serviria de referencial para ficientes para justificar o presente requerimento de in-
os professores, respeitando a sua concepção peda- formações e merecer o justo deferimento.
gógica e a pluralidade cultural brasileira. Deve ser Sala das Sessões, da Câmara dos Deputados, 6
aberto e flex~vel, não con~igura~~o em mod_elo curri- de junho de 2001. - Ary Kara, Deputado Federal.
cular homogeneo e nem Imposltlvo, para nao se so-
brepor à competência político-executiva dos Estados Voto
e Municípios, à diversidade sociocultural das diferen
tes regiões do País ou à autonomia de professores e
equipes pedagógicas;

d) Procedendo como acima dito, sou de opinião
que o MEC cumpriria a determinação legal sem con
trariar os princípios gerais da educação fundamental
- o da eqüidade, que reconhece a existência de dife
renças socioculturais marcantes na realidade brasile
ira, e o princípio da unidade nacional, que, por meio
de um referencial comum a todos, permite o acesso
ao conjunto de conhecimentos reconhecidos como
necessários ao exercício da cidadania;

e} Ao informar que a educação para o trânsito é
tema já incorporado à proposta dos Parâmetros Curri
culares Nacionais, integrada às questões de Ética e
Convívio Social, que, juntamente com as questões da
Pluralidade Cultural, do Meio Ambiente, da Saúde, da
Orientação Sexual, do Trabalho e do Consumo, inte
gram os Temas Transversais, pois, possuem natureza
diferente daquela das áreas convencionais, tratam de
processos vividos intensamente pela sociedade, pe
las comunidades, pelas famílias, pelos alunos e edu
cadores em seu cotidiano, entendo que deva ser tema
próprio, transversal, como os demais;

f) Assim, espero que o MEC distribua, além de um
exemplar próprio sobre a educação de trânsito, incluído
no conjunto dos documentos que compõem os PCN,
materiais didáticos diversos para os professores, consti
tufdo de cartaz, livrocom as unidades de trabalho, revis
tas apresentando experiências sobre a temática, um ca-'



Defiro, ad referendum da Mesa
Em 22-6-01 - Aécio Neves, Presidente.

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001. - Deputa
do Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Justificação

O Exmo Senhor Ministro da Justiça, em resposta
ao Requerimento de Informações n° 2.646/2000, in
formou que a previsão de arrecadação de multas de
trânsito ao Fundo Nacional de Segurança e Educa
ção de Trânsito - FUNSET, para os anos de 1998,
1999 e 2000, foi de R$161.700.000,OO (cento e ses
senta e um milhões e setecentos mil reais), enquanto
que o valor efetivamente arrecadado foi de
R$66.097 .689,64 (sessenta e seis milhões, noventa e
sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta
e quatro centavos).

Não obstante a incrfvel frustração da receita, da
ordem de R$95.000.000,OO (noventa e cinco milhões
de reais), o Ministério da Justiça informa impossibili
tado de localizar onde ocorreu e está ocorrendo a ina
dimplência, pois os recursos são depositados direta
mente na Conta Única sem a identificação do deposi
tante, mas que pretende resolver com a implantação
do código de barras no boleto de pagamento das mui
tas de trânsito.

Ao informar as despesas que foram custeadas
com os recursos provenientes do Funset, que lembra
mos, são de aplicação exclusiva em sinalização, en
genharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscali
zação e educação de trânsito, o Ministério da Justiça
o faz de maneira a não possibilitar o desejável conhe
cimento de questões como, os executores dos traba
lhos, as formas de contratação e os respectivos dis
pêndios, para que se possa, minimamente, entender
e avaliar os resultados do investimento de mais de
R$66.000.000,OO (sessenta e seis milhões de reais).

Os motivos acima expostos, entendo serem su
ficientes para justificar o presente requerimento de in
formações e merecer o justo deferimento.

Sala das Sessões, da Câmara dos Deputados, 6
de junho de 2001. - Ary Kara, Deputado Federal.

Voto
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único, da Le·i nO 9.503/97 que institui o Código de Trân- ção, pontos crfticos, condutor, engenharia de tráfego,
sito Brasileiro - CTB, conforme abaixo discriminadas: de fiscalização, de segurança de crianças e gestantes

a) Qual o objeto do contrato celebrado entre o no trânsito, e o livro sobre segurança rodoviária?
Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN e a
Associação Brasileira de Bancos Estaduais 
ASBACE, a forma de contratação, os valores pagos e
os resultados dos trabalhos desenvolvidos?

b) Até 30-9-00, perfodo em que o Denatran efe
tuou o controle da arrecadação das multas de trânsito
por meio de contrato com a Asbace, quais eram os ór
gãos inadimplentes com a obrigação legal de repas
sar ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de
Trânsito - FUNSET, os respectivos valores e quais as
providências adotadas pelo Ministério para recuperar
os respectivos valores?

c) Como estão os trabalhos para a implantação
do Código de Barras no boleto para o pagamento das
multas de trânsito, que segundo o Denatran, desti
na-se a evitar a inadimplência no repasse de recursos
ao Funset?

d) Quem executa ou executou, a forma de con
tratação, o respectivo preço e outras informações que
possibilitem a avaliação da relação benetrcio x custo
de cada investimento:

d.1) o acompanhamento de projetos de lei de al-
teração do CTB no Congresso Nacional?

d.2) os trabalhos de comunicação institucional?
d.3) o Projeto Trânsito e Cidadania?
d.4) a capacitação técnico-profissional em pla

nejamento e gestão, a capacitação técni
co-operacional, a avaliação da formação de conduto
res e o credenciamento dos cursos à distância?

d.S) o projeto rumo à escola e à memória técni
ca do Denatran?

d.6) a capacitação de coordenadores do Siste
ma Estatístico de A9identes de Trânsito - SINET, o
estudo dos impactos das medidas de redução de aci
dentes, projetos de redução de acidentes de trânsito
no Brasil, a análise dos custos de acidentes de trânsi
to, e as estatísticas de trânsito?

d.7) os trabalhos de homologação de equipa
mentos?

d.8) a documentação do Sistema Registro Naci
onal de Carteiras de Habilitação - RENACH, e a ma
nutenção do referido Sistema?

d.9) a integração dos sistemas informatizados,
a documentação do Sistema Registro Nacional de
Vefculos Automotores - RENAVAM, e a manutenção
do referido Sistema?

e) Quem elaborou e editou, a forma de contrata
ção, quantidades e preços, os manuais de sinaliza-
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REQUERIM~NTO DE INFORMAÇÕES d.4} os estudos e a implantação da Rede Nacional
N 3.387, DE 2001 de Fonnação e Habilitação de Condutores - RENFOR?
(Do Sr. Ary Kara) d 5} . I -. a Imp antaçao do Sistema Nacional de

Solicita informações ao Excelentíssi- Estatfsticas de Trânsito - SINET?
mo Sen~or.Ministro de Estado da Justiça, d.6) os estudos e o projeto de implantação do Re-
com a finalidade de compl~mentarou es- gistro Comum de Veículos Automotores do Mercosul?
clarecer as respostas contadas no Reque- ... .
rimento de Informações n0 2.647/2000, . d.7}~s projetos Intersetoriais de prevenção de

acerca do disposto no Art. 78 e Parágrafo aCidentes.
único, da Lei n° 9.503/97, que institui o d.8) os estudos e o projeto de implantação da
Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Câmara de Compensação de Multas Interestaduais 

RENACOM?
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

50, § 2° da Constituição Federal e com espeque nos
arts. 115 e 116 do Regimento Interno que, ouvida a
Mesa, sejam solicitadas informações ao Excelentíssi
mo Senhor Ministro de Estado da Justiça, com a finali
dade de complementar ou esclarecer as respostas
contidas no Requerimento de Informações n°
2.647/2000, acerca do disposto no art. 78 e parágrafo
único, da Lei n° 9.503/97 que institui o Código de Trân
sito Brasileiro - CTB, conforme abaixo discriminadas:

a) Qual o objeto do contrato celebrado entre o
Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN e
a Associação Brasileira de Bancos Estaduais'
ASBACE, a forma de contratação, os valores pagos e
os resultados dos trabalhos desenvolvidos?

b) Até 30-9-00, período em que o Denatran efe
tuou o controle da arrecadação de prêmios do seguro
obrigatório de DPVAT por meio de contrato com a
Asbace, os valores recebidos estavam corretos se
comparados ao montante de prêmios do seguro de
DPVAT pagos pelos proprietários de veículos em todo
o Brasil, e em caso de inadimplência quais foram as
providências de cobrança dos respectivos débitos?

e) Como estão as providências para a contrata
ção de empresa especializada, com o objetivo de
concentrar o acompanhamento da receita do seguro
obrigatório de DPVAT?

d} Quem executa ou executou, a forma de con
tratação, o respectivo preço e outras informações que
possibilite a avaliação da relação benefício x custo de
cada investimento realizado com recursos provenien
tes do seguro obrigatório de DPVAT:

d.1) os estudos para a inserção curricular de
educação para o trânsito no sistema de ensino?

d.2) os cursos de gestão da fiscalização e ope
ração de trânsito?

d.3) a edição e a impressão de manual de muni
cipalização de trânsito?

d.9} o assessoramento às Câmaras Temáticas a
transformação institucional do Denatran, o gerencia.
mento de informações de legislação de trânsito, e o
acompanhamento das ações prioritárias do Denatran?

d. 10} os 1,11 e 111 Encontros do Sistema Nacional
de Trânsito, e a Semana Nacional de Trânsito?

d. 11) o acompanhamento da municipalização do
trânsito? A elaboração da Política Nacional de Trânsi
to? O sistema de gestão financeira das receitas?

Justificação

O Ex"'° Senhor Ministro da Justiça, em resposta ao
Requerimento de Informações n° 2.647/2000, informou
que a previsão da receita do seguro obrigatório, para os
anos de 1998, 1999 e 2000, foi de R$162.404.011 ,38
(cento e sessenta e dois milhões, quatrocentos e quatro
mil, onze reais e trinta e oito centavos), enquanto que o
valor efetivamente recebido foi de RS 105.368.125,52
(cento e cinco milhões, trezentos e sessenta e oito mil
cento e vinte ecinco reais e cinqüenta e dois centavos).'

A frustração da receita para o acima referido perío
do foi da ordem de RS57.000.000,OO (cinqüenta e sete
milhões de reais), e o Ministério da Justiça infonna im
possibilitado de localizar onde ocorreu e está ocorrendo
a inadimplência, po~s os recursos são depositados dire
tamente na Conta Unica sem a identificação do deposi
tante. Pretende contratar empresa especializada com o
objetivo de concentrar o acompanhamento da receita
entretanto, não deixa claro de como a referida concentra~
ção de acompanhamento possa resolver a questão.

Ao informar as despesas que foram custeadas
com os recursos provenientes do Seguro Obrigatório
de DPVAT, que lembramos, são de aplicação exclusi
va em programas destinados à prevenção de aciden
tes, o Ministério da Justiça o faz de maneira a não
possibilitar o desejável conhecimento de questões
como, os executores dos trabalhos, as formas de con
tratação e os respectivos dispêndios, para que se
possa, minimamente, entender e avaliar os resulta-



Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I,do Regimento Interno, solicito a V. Exa, seja enca
minhado ao Senhor Ministro da Fazenda, o seguinte
pedido de informação:

Com base em informações que recebemos do
Ministério do Trabalho, chegamos a conclusão de que
o Estado do Amazonas é o penúltimo colocado na lis
ta dos estados brasileiros que receberam verbas do
Programa de Geração de Emprego e Renda 
PROGER, do Governo Federal, para a área urbana.

O estado recebeu apenas R$3.269.070,74, o
que representa 0,10% do total liberado pelo progra
ma, cerca de R$3,4 bilhões nos últimos cinco anos.
Nesse periodo, foram criados 1.283 empregos com
os recursos liberados. Número pequeno para o maior
e mais populoso estado da região Norte.

Sendo a Caixa Econômica Federal um dos
agentes financeiros responsáveis pelo acesso a esse
crédito, solicitamos as seguintes informações:

1. Quantos projetos foram apresenta
dos a esse banco e quantos foram aprova
dos de 1995 a 2000?

2. Relação de todos os beneficiários
dos recursos do Proger urbano no Amazo
nas, bem como, as datas de liberação e va
lores correspondentes de 1995 a 2000.

3. Quais as principais dificuldades para
a aprovação desses projetos?

4. Qual a posição desta Instituição, dian
te da grave afirmação do Senhor José Carlos
da Secretaria Estadual do Trabalho e Assis
tência Social- SETRAS, publicado no Jornal
A Crítica de 21 de maio do ano em curso
(anexo), no qual o mesmo afirma que quem
está usufruindo dos recursos do Proger são
os amigos e parentes dos gerentes do Banco
do Brasil e da Caixa Econômica, assim como
os clientes que têm contas nessas agências.

Sala das Sessões, 6 de junho de 2001. - Va
nessa Grazziotin, PCdoB/AM.
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dos do investimento de mais de R$105.000.000,00 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
(cento e cinco milhões de reais) N° 3.390 DE 2001 "

Os motivos acima expostos, entendo serem su- (Da SJ"'i Deputada Vanessa Grazzlotln)
ficientes para justificar o presente requerimento de in- Solicita ao Senhor Ministro da Fa-
formações e merecer o justo deferimento. zenda, no âmbito do Banco Central do

Sala das Sessões, da Câmara dos Deputados, 6 Brasil informações acerca de verbas do
de junho de 2001. - ARY KARA, Deputado Federal. Proger, liberadas por meio do Banco do

Brasil no Estado do Amazonas.
Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20-6-01. - Deputado Efraim
Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 22-6-01 - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.389/01

(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro da Inte
gração Nacional, no âmbito informações
acerca da Empresa Rio do Norte S.A.

Senhor Presidente;
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so 1, do Regimento Interno, solicito a V. Exa, seja en
caminhado ao Senhor Ministro de Integração Nacio
nal, o seguinte pedido de informação:

• O controle acionário inicial e atual com todas as
anerações realizadas, da Empresa Rio do Norte S.A;

• Datas da aprovação das cartas-consultas, dos
projetos e cópias dos mesmos;

• Datas e valores das liberações dos recursos
do Finam;

• Cópias dos relatórios das fiscalizações;

• Em caso de auditorias realizadas, cópia inte
grai do processo.

Sala das Sessões, 6 de Junho de 2001. - Depu
tada Vanessa Grazziotin, PCdoS/AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20-6-01. - Deputado Eufra
im Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 22-6-01. - Aécio Neves, Presidente.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001. - De
putado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa
Em 22-6-01. - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.391, DE 2001

(Da SI'" Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro da Fazen
da, no âmbito do Banco Central do Brasil
informações acerca de verbas do Proger, li·
beradas por meio da Caixa Econômica Fe
deral no Estado do Amazonas.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2° da Constituição

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso I, do
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Regimento Interno, solicito a V. 8<", seja encaminhado
ao Senhor Ministro da Fazenda, o pedido de informação:

Com base em informações que recebemos do
Ministério do Trabalho, chegamos a conclusão de que
o Estado do Amazonas é o penúltimo colocado na lista
dos estados brasileiros que receberam verbas do Pro
grama de Geração de Emprego e Renda (PROGER),
do Governo Federal, para a área urbana.

O estado recebeu apenas R$3.269.070,74, o
que representa 0,10% do total liberado pelo pro
grama, cerca de R$3,4 bilhões nos últimos 5 anos.
Nesse perfodo, foram criados 1.283 empregos
com os recursos liberados. Número pequeno para
o maior e mais populoso estado da região Norte.

Sendo a Caixa Econômica Federal um dos agen
tes financeiros responsáveis pelo acesso a esse crédi
to, solicitamos as seguintes informações:

1. Quantos projetos foram apresenta
dos a esse banco e quantos foram aprova
dos de 1995 a 2000?

2. Relação de todos os beneficiários
dos recursos do Proger urbano no Amazo-

nas bem como, as datas de liberação e va
lores correspondentes de 1995 a 2000.

3. Quais as principais dificuldades para
a aprovação desses projetos?

4. Segundo a Setrab/AM, Governo Esta
dual/AM e Caixa Econômica Federal faziam
parceria no Banco de Atendimento Integrado
(SAI) até 1999. Qual foi o motivo que levou a
Caixa Econômica a pôr fim na parceria?

5. Qual a posição desta Instituição, dian
te da grave afirmação do Senhor José Carlos
da Secretaria Estadual do Trabalho e Assis
tência Social - SETRAB, publicado no Jornal
A Critica de 21 de maio do ano em curso
(anexo), no qual o mesmo afirma que quem
está usufruindo dos recursos do Proger são
os amigos e parentes dos gerentes do Banco
do Brasil e da Caixa Econômica, assim como
os clientes que têm contas nessas agências.

Sala das Sessões, 6 de junho de 2001. - De
putada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001. - Deputa
do Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em, 22-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.392, DE 2001
(Do Sr. Uno Rossi)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro dos Transportes sobre contratos fir
mados entre o Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem e diversas empre
sas, com a finalidade de restaurar a Rodo
via BR-174, no Estado de Mato Grosso.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên
cia seja encaminhado ao Sr. Ministro dos Transportes
o seguinte pedido de informações:

Foram firmados diversos contratos entre empre
sas de pavimentação e recuperação asfáltica e o De
partamento Nacional de Estradas de Rodagem tendo
a fiscalização da 11 a DRF com a finalidade de recupe
rar a BR-174 no Estado de Mato Grosso, para que
possamos acompanhar a situação, execução dos tra
balhos e recolhimento das obrigações fiscais dos
mesmos, solicitamos:

- Relação dos contratos firmados com a finali
dade, do Km O (zero) até o Km 523,93 (quinhentos e
vinte e três e noventa e três);

- Em quantos trechos foram divididos as obras;
- Qual a empresa contratada e executante de

cada subtrecho;
- Qual a extensão de cada subtrecho;
- Qual o prazo estabelecido em cada contrato;

, - Qual o valor de cada contrato;
- Cópia das medições por contrato;
- Foi cumprido o prazo de entrega estabelecido

nos contratos;
- Quilometragem correspondente a cada muni

cípio;
- Cópia das notas fiscais;
- Valor dos recolhimentos das obrigações fisca-

is e onde foram recolhidas.

Sala das Sessões, 6 de junho de 2001. - Uno
Rossi, Deputado Federal.

GAB.LR. n° 1.273/01

Brasília, 5 de junho de 2001

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

Senhor Presidente,
Dirijo-me respeitosamente a Vossa Excelência

para solicitar o encaminhamento ao Excelentfssimo
Senhor Ministro dos Transportes, o Requerimento de
Informação que faço anexar ao presente.

Certo da atenção que dispensará à minha solici
tação, antecipadamente agradeço e valho-me do en
sejo para reiterar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente, - Uno Rossi, Deputado Federal.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001. - Deputa
do Efraim Morais, Primeiro7Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em, 22-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.393, DE 2001

(Do Sr. João Caldas)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Minas e Energia, no âmbito da Eletro
brás, acerca do contrato firmado entre a
Companhia Energética de Alagoas - CEAL
- e Elétrica Instalações e Comércio Ltda.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên
cia seja encaminhado ao Sr. Ministro de Minas e
Energia o seguinte pedido de informações:

Foi publicado no Diário Oficial da União, Seção
3, dia 31 de maio deste ano, o Contrato n° 23/2001 
firmado entre a Companhia Elétrica de Alagoas
(CEAL) e a empresa Elétrica Instalações e Comércio
Ltda. - para obtenção de serviços de manutenção de
redes e linhas aéreas de distribuição de energia elé
trica desenergizada em diversos municípios do Esta
do de Alagoas.



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.396, DE 2001

(Do Sr. Marcos Afonso)

Solicita informações ao Ministro de
Minas e Energia sobre o racionamento de
energia nas empresas de telefonia.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa

, com base no art. 50, § 2°, da
Constituição Federal, e no art. 116, inciso 11, do Regi
mento Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas
informações ao Senhor Ministro de Estado de Minas e
Energia, no sentido de esclarecer a esta Casa:

1. As empresas de telefonia terão al
gum tipo de vantagem, no que se refere ao
racionamento de energia?

2. A população terá algum prejuízo em
relação aos serviços prestados pelas em- .
presas?

3. Qual será o percentual de redução
que as empresas de telefonia deverão ter?

Sala das Sessões, 7 de junho de 2001. - De
putado Marcos Afonso.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2°, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001. - Deputa
do Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 22-6-2001. - Deputado Aécio Ne

ves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.397, DE 2001

(Do Sr. Marcos Afonso)

Solicito informações ao Sr. Ministro
da Saúde referente ao alto índice de mor
talidade infantil no Nordeste do País.

Senhor Presidente,
Conforme fundamento no art. 50, § 2° da Consti

tuição Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex"' seja en-
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No caso em questão, solicitamos os seguintes Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001. - Deputa-
esclarecimentos: do Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

a) quais os critérios que determinaram o valor Defiro, ad referendum da Mesa.
do contrato; Em 22-6-2001. - Deputado Aécio Ne-

b) quais os princípios de avaliação para a esco- ves, Presidente.
lha da parte contratada;

c) cópias dos instrumentos normativos que justi
ficaram a escolha da empresa Elétrica Instalações e
Comércio Ltda.

Sala das Sessões, 6 de junho de 2001. - Depu
tado João Caldas.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2°, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2°, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001 .- Deputa
do Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 22-6-2001. - Deputado Aécio Ne

ves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.394, DE 2001

(Do Sr. João Caldas)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Esporte e Turismo sobre as medidas
adotadas pela Embratur no que concerne
a desvios e malversação de recursos re
passados ao DER, do Estado de Alagoas.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên
cia seja encaminhado ao Sr. Ministro do Esporte e Tu
rismo o seguinte pedido de informações:

Quais as providências adotadas pela Embratur
para apuração e aplicação de penas de responsabili
dade no que concerne a desvios e malversação de re
cursos federais repassados ao Departamento de
Estradas e Rodagem (DER), do Estado de Alagoas?

Encaminhar relatórios detalhados a respeito
das medidas realizadas.

Sala das Sessões, 6 de junho de 2001. - Depu
tado João Caldas.



Defiro, ad referendum da Mesa
Em 22-6-01. - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.399, DE 2001

(Do Sr. Rubens Furlan)

Solicita ao Sr. Ministro da Educação
informações relativas ao ensino superior
público no Brasil.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2° da Constituição

Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2° , e 115 do Regi
mento Interno, solicito a Vossa Excelência seja enca
minhado ao Sr. Ministro da Educação, o seguinte pe
dido de informações:

Notrcias diferentes e, por vezes, conflitantes,
têm sido divulgadas a respeito do ensino superior pú
blico no Brasil.

Por outro lado, o MEC tem divulgado possuir as
informações indispensáveis para o planejamento
educacional e para prestar contas à sociedade.

Solicito, portanto, os seguintes dados:

1 - Número de professores das institu
ições de ensino superior públicas, discrimi
nados por tipo de docência.

2 - Número de alunos matriculados
nas instituições de ensino superior públicas,
de janeiro de 1995 até a presente data.

3 - Número de instituições públicas de
ensino superior, de Janeiro de 1995 até a
presente data.

Sala das Sessões, 7 de junho de 2001. - De
putado José Antônio Almeida, PSBJMA - Deputa
do José Roberto Batata, PDT/SP - Deputado Wal
ter Pinheiro, PT/BA - Deputado Luciano Castro,
PTJSP - Deputado Virgílio Guimarães, PT/MG 
Deputado Pedro Valadares, PSBJCE.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001. - Deputa
do Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001 .- Deputa
do Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 22-6-01 . - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 3.398/01

Requer informações ao Ministro das
Comunicações sobre serviços especiais
terceirizados.

Nos termos do art. 50, § 2° da Constituição Fe
deral e na forma prevista pelos arts. 115 e 116 do
Regimento Interno desta Casa, solicito sejam reque
ridas as seguintes informações ao Sr. Ministro das
Telecomunicações:

As concessionárias de serviços telefônicos
prestam serviços especiais de sua responsabilidade,
tais como os 101 (auxflio de ligação), 102 (auxflio à
lista), 121 (auxflio à lista interurbano) e 103/104 (ser
viços diversos, como reclamação de defeitos, contas
telefônicas, transferência de endereços, inscrição
para aquisição de linha e valor de tarifas). Com rela
ção a prestação de tais serviços:

1 - Indicar o texto da norma legal ou
cláusula contratual;

2 - Indicar quais as concessionárias
que se utilizam da terceirização dos servi
ços e desde quando;

3 - Enviar cópia dos contratos de tercei
rização, assim como cópia dos contratos soci
ais das empresas concessionárias e das terce
irizadas, e, eventuais alterações posteriores;
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caminhado o requerimento de informação ao Sr. Mi- 4 - Indicar quanto as concessionárias
nistro da Saúde. pagam às terceirizadas por ligação recebida,

O número de crianças, neste ano, que vão con- apresentando cópia das faturas das terceiriza-
seguir completar um ano de idade deverá ser de 32,7 das, no perfodo dos últimos três meses.
para cada mil nascidos vivos. Apesar da taxa nacional
ser animadora, a mortalidade infantil no Nordeste ain
da é muito elevada. Diante do exposto solicito a se
guinte informação:

8) Que trabalho será feito pelo Ministério da Sa
úde para diminuir a taxa de mortalidade infantil na Re
gião Nordeste?

Sala das Sessões, 7 de junho de 2001. - Depu
tado Marcos Afonso.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001 . - Deputa
do Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em, 22-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.401, DE 2001

(Do Sr. Rubens Furlan)

Solicita ao Sr. Ministro da Defesa in
formações referentes ao Serviço Militar
obrigatório.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e na forma dos arts. 115 e 116, do Regi-

Justificação

Na iminência de implantação de drástico progra
ma de racionalização e, segundo os especialistas, de
consecutivo racionamento no uso de energia elétrica,
diante das justificativas desencontradas sobre as ca
usas que levaram o País a tal situação e não queren
do engrossar as fileiras daqueles que acham, su
põem, imaginam, vemos, como obrigação de nosso
mandato, a necessidade de acesso aos dados solici
tados, a fim de formar idéia clara sobre a matéria.

Tem sido freqüente a retirada de sites da Inter
net, sob a alegação de necessidade de atualização, o
que impossibilita o acesso a dados consistentes.

Além disso, a manifestação oficial do Ministério
de Minas e Energia se faz necessária, consideran
do-se a possibilidade de, decorrente da análise das
informações prestadas, concluir este Parlamentar
pela obrigação de tomar outras providências.

Sala das Sessões, de de 2001. - Deputado Ru
bens Furlan.

Voto

4 - Número de cursos nas Instituições - data de concessão;
de ensino superior públicas, de Janeiro de 7. -limites territoriais da concessão de distribuição;
1995 até a presente data. - capacidade instalada de cada concessionária

Sala das Sessões, 7 de junho de 2001. - Depu- geradora;

tado Rubens Furlan. 8. - número de empregados em cada concessi-
onária, por setor e por nível de escolaridade, desde
janeiro de 1995;

9. - número de funcionários nas entidades de
caráter nacional, ou regional, (Aneel, Eletrobrás,
ONS, Eletronorte etc.), desde janeiro de 1995.

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001 .- Deputa
do Efraim Morais, Primeiro- Vice- Presidente Relator.

Defiro, ad referendum, da Mesa.
Em, 22- 6- 01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.400, DE 2001

(Do Sr. Rubens Furlan)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado de
Minas e Energia informações sobre aspec
tos relacionados ao setor elétrico nacional.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição

Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, 115, inciso I e
116 do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência
seja encaminhado ao Sr. Ministro de Estado de Minas
e Energia o presente Requerimento de Informação,
englobando os seguintes tópicos e justificação:

1. - investimentos do Govemo Federal no setor de
energia elétrica, desde janeiro de 1995, detalhando:

- em geração;

- em transmissão;

- em distribuição;
2. - oferta de energia elétrica, nacional e regio

nal, no Brasil, desde janeiro de 1995;
3. - número de usinas elétricas construídas,

desde janeiro de 1995, discriminando:

- por fonte;

- potência;
- localização;
- custos total (montante e origem);
4. - extensão das linhas de transmissão implan

tadas ou ampliadas;
5. - investimentos privados no setor de energia

elétrica, desde janeiro de 1995;
6. - número de concessionárias de energia elé

trica atuantes, antes e depois de janeiro de 1995, dis
criminando:

- por tipo de concessão;



Sala das Sessões, 7 de junho de 2001. - Ru
bens Furlan.

3. Número de instituições privadas de
ensino superior, de janeiro de 1995 até a
presente data.

1. Número de professores das institui
ções de ensino superior privadas, discrimi
nados por tipo de docência.

4. Número de cursos nas instituições
de ensino superior privadas, de janeiro de
1995 até a presente data.

2. Número de alunos matriculados
nas Instituições de ensino superior priva
das, de janeiro de 1995 até a presente
data.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2° da Constituição

Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115 do Regi
mento Interno, solicito a Vossa Excelência seja enca
minhado ao Sr. Ministro da Educação. o seguinte pe
dido de informações:

Informações diferentes e, por vezes, conflitan
tes, têm sido divulgadas a respeito do ensino superior
privado no Brasil.

Por outro lado, o MEC tem divulgado possuir
as informações indispensáveis para o planeja
mento educacional e para prestar contas à socie
dade.

Solícito, portanto, os seguintes dados:
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mento Interno, solicito a Vossa Excelência que, ouvi- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
da a Mesa, seja encaminhado ao Exmo Sr. Ministro da N° 3.402, DE 2001
Defesa, o seguinte pedido de informações: (Do Sr. Rubens Furlan)

Um assunto que sempre tem sido objeto de postu- Solicita ao Sr. Ministro da Educação
rações, de ~rande núme~o de cid~dão~ .brasileiros~ refe- informações relativas ao ensino superior
re-se aos ditames da Lei do Serviço Militar, no mais das privado no Brasil.
vezes quanto à obrigatoriedade do serviço e à idade para
sua realização. Também os problemas referentes à for
mação profissional dos jovens incorporados, ao reduzido
número de novos empregos gerados, anualmente, no
País e outros correlatos, habttualmente, são cttados.

Em vista da nossa necessidade de estabelecer
uma visualização mais acurada sobre essas ques
tões, gostaríamos de receber, do Ministério da Defe
sa, informações relativas ao Serviço Militar, quanto
aos seguintes aspectos:

1. Número de jovens alistados, nas três Forças
Armadas, referentes às incorporações dos anos de
1995 até 2001 ;

2. Número de jovens efetivamente apresentados
para seleção, nas três Forças, para incorporação nos
anos citados anteriormente;

3. Número de jovens que foram considerados
aptos para o serviço. em cada Força, anualmente, no
período considerado;

4. Número de jovens que foram efetivamente in
corporados, ou matriculados em órgão de formação
de reservistas, em cada Força, anualmente, no perío
do considerado;

5. Duração do serviço militar, em cada Força,
anualmente, no período considerado;

6. Tempo médio diário de permanência, dos jo
vens incorporados, no local de prestação do serviço,
no período considerado.

Caso seja da conveniência do Ministério da De
fesa, os referidos dados poderão ser fornecidos em
forma de tabelas anuais.

Sala das Sessões, 7 de junho de 2001. - Depu
tado Rubens Furlan.

Voto

Solicita informações referentes ao Serviço Mili
tar Obrigatório.

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001. _ Efra
im Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa
Em 22-6-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001. 
Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Rela
tor.

Defiro, ad referendum da Mesa
Em 22-6-2001. _. Aécio Neves, Presi

dente.
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Sala das Sessões, 12 de junho de 2001. - De
putado Ricardo Ferraço.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 20 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001. - Deputa
do Efraim Morais, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 22-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.405, DE 2001

(Do Sr. Ricardo Ferraço)

Solicita informações ao Sr. Ministro
Chefe da Casa Civil e Presidente da Câ
mara de Gestão da Crise de Energia Elé
trica sobre a aplicação das medidas do
Plano Nacional de Racionamento de
Energia.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos termos dos arts. 115, inciso I, e
116, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên
cia seja encaminhado ao Sr. Ministro Chefe da casa
Civil e Presidente da Câmara de Gestão da Crise de
Energia Elétrica, o seguinte pedido de informações,
referentes ao Programa Nacional de Racionamento
de Energia, anunciado pelo Governo Federal:

1. A Medida Provisória de n° 2.152-2 de 1° de ju
nho de 2001, estabelece regras penalizando os con
sumidores de energia que excederem a 200 kwh, com
uma sobretaxa de 50%, assim como os consumido
res que excederem ao consumo de 500 kwh em
200%. Qual a expectativa da receita extra estimada?
E qual o destino dessas receitas?

Sala das Sessões, 12 de junho de 2001. - Depu
tado Ricardo Ferraço.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 22-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.404, DE 2001

(Do Sr. Ricardo Ferraço)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Educação, Sr. Paulo Renato, sobre a
autorização de cursos de nfvel superior.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Senhor Presidente,
N° 3.403 DE 2001 Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui-

(Do Senhor Marcos Afonso) ção Federal e nos termos dos arts. 115, inciso I, e
Solicita informações ao Sr. Ministro 116, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên-

da Saúde referente a falta de vacinas em cia seja encaminhado ao Sr. Ministro da Educação o
vários postos de saúde no Rio de Janeiro. seguinte pedido de informações, referente a autoriza

ção de cursos de nível superior:
Senhor Presidente, 1. Quantos e quais foram os cursos de
Conforme fundamento no art. 50, § 2° da Consti- nível superior implantados e ampliados nos

tuição Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, in- últimos 24 meses, indicando as unidades
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex" seja en- Federativas e respectivos municípios?
caminhado o requerimento de informação ao Sr. Mi
nistro da Saúde.

No dia 9 de junho, sábado último, aconteceu em
todo o País o dia de vacinação contra paralisia infantil.

No Rio de Janeiro houve falhas na distribuição e
muitos postos ficaram sem vacinas para suas crian
ças. Diante do fato, perguntamos:

1) Qual é o critério adotado pelo Minis
tério da Saúde para a distribuição de vaci
nas quando a campanha é nacional?

2) O Estado do Rio de Janeiro, apesar
das falhas, conseguiu atingir a meta?

Sala das Sessões, 11 de junho de 2001. - De
putado Marcos Afonso._

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001. - Efra
im Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001. - De
putado Efraim Morais, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho 2001. - Deputa
do Efraim Morais, Primeiro Vice-Presidente, Aelator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 22-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.406 DE 2001
(Sr. Airton Dipp)

Solicita ao Senhor Roberto Brant, Mi
nistro da Previdência e Assistência Social,
informações a respeito da gestão dos re
cursos da Fundação dos Funcionários da
Caixa Econômica Estadual _ FUCAE, enti
dade de previdência privada dos
ex-funcionários da Caixa Econômica Esta
dual do Estado do Rio Grande do Sul.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Exce

lência, com base no artigo 50 da Constituição Federal
e na forma dos artigos 115 e 116 do Regimento Inter
no, que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informa
ções ao Senhor Roberto Brant, Ministro da Previdên
cia e Assistência Social, a respeito da gestão dos re
cursos da Fundação dos Funcionários da Caixa Eco
nômica Estadual - FUCAE, entidade de previdência
privada dos ex-funcionários da Caixa Econômica
Estadual do Estado do Rio Grande do Sul.

Justificação

A FUCAE - Fundação dos Funcionários da Cai
xa Econômica Estadual do Estado do Rio Grande do
Sul é um fundo de previdência destinado a comple
mentar a pensão dos dependentes dos
ex-funcionários da Caixa Econômica Estadual. Cons
ta porém, que em 23 de dezembro de 1998, foi decre
tada a liquidação extrajudicial da Fucae, em virtude
da extinção da patrocinadora.

Na semana que passou, um grupo de
ex-funcionários da extinta Caixa Econômica Estadual
do Estado do Rio Grande do Sul, manifestou apreen
são, a respeito da forma como estaria sendo encami
nhada a gestão dos recursos da Fucae, tendo em vis
ta, fortes pressões efetuadas por parte da Secretaria
de Previdência Complementar, para que o liqüidante
transferisse a gestão da Fucae para a cidade de Bra
sília, em frontal desacordo, com o que estabelece as

atuais normas para liquidação extrajudicial dos fun
dos de pensão.

Outra medida que foi recomendada ao liquidan
te, foi a necessidade de transferir os R$36 milhões de
reais da Fucae, para serem geridos pelos Bancos
Itaú, HSBC e Paris Bank, num claro privilégio a esses
bancos, que devem receber cada um, o equivalente a
R$12 milhões de reais, que hoje estão investidos no
Banrisul, o Banco público do Estado do Aio Grande
do Sul.

Ainda de acordo com esses ex-funcionários
da Caixa Econômica Estadual, já estaria pronta
em Porto Alegre, uma minuta do contrato para
transferir esses recursos para os três bancos cita
dos, numa operação sem sustentação legal e que
pode prejudicar em muito, aquelas pessoas que
dependem da Fucae, para complementar as pen
sões recebidas.

Toda essa situação, levou ao afastamento de
um ex-liquidante da Fucae, pois este discordava em
seguir as determinações da Secretaria de Previdên
cia Complementar.

Com base nessas afirmações, requeiro os se
guintes esclarecimentos:

a} Se existe por parte da Secretaria de Previ
dência Complementar, determinação no sentido de
centralizar a gestão da Fucae na cidade de Brasília.

b) Se existe determinação por parte da Secreta
ria de Previdência Complementar, no sentido de
transferir a administração dos R$36 milhões de reais
da Fucae, para os Bancos Itaú, HSBC e Paris Bank.

c} Se existe determinação por parte da Se
cretaria de Previdência Complementar, no sentido
de recomendar aos liquidantes de Fundos de Pen
são em investir os seus recursos em Bancos deter
minados.

Sala das Sessões, 12 de junho de 2001. _ Air
ton Dipp, Deputado Federal.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 3.406/01

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001. _ Efra
im Morais, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

AIC n° 3.406/01

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 22-6-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.



Justificação

Antes de mais nada, nossa principal missão e
preocupação é fiscalizar as ações do Governo, a fim
de que se realize a boa gestão dos recursos públicos,
em real benefício de todos os cidadãos de nosso
País.

Por isso, causa-nos grande preocupação o sur
gimento de denúncias de negócios escusos realiza
dos pela Petrobrás, na compra de turbinas para equi
par usinas termelétricas alimentadas a gás natural.

Segundo tais denúncias, teriam inicialmente
sido compradas da empresa General Electric turbinas
do modelo GT 24, com capacidade de geração de
260 megawatls, para equipar as termelétricas nas
quais a Petrobrás tem participação acionária.te.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001 .- Deputa
do Efraim Morais, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 22-6-01. - Aécio Neves, Presiden-
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 3.407/01 REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
(Do Sr. Pimentel Gomes) N° 3.408, DE 2001

REQUERIMENTO (Do Sr. Pedro Pedrossian)

Solicita informações ao Sr. Minis- Solicita do Senhor Ministro de Esta-
tro-Coordenador da Câmara de Gestão do de Minas e Energia informações acer-
da Crise de Energia Elétrica, a respeito ca da troca de turbinas adquiridas para a
da sobretaxa a ser aplicada aos consumi- construção de usinas termelétricas no
dores residenciais, que não cumprirem o Brasil.
plano de racionamento fixado pelo Go- Senhor Presidente,
verno Federal. Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui-

Senhor Presidente, ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116, do Regi-
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do mento Interno, solicito a Vossa Excelência seja enca-

art. 50, § 2" da Constituição Federal, bem como nos minhado ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia
arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso I, do Regimento o seguinte pedido de informações:
Interno da Câmara dos Deputados, que seja encami- - Foram realmente devolvidas ou trocadas as
nhado ao Ministro-Coordenador da Câmara de Ges- turbinas adquiridas da empresa General Electric,
tão da Crise de Energia Elétrica, Sr. Pedro Parente, o para equipar usinas termelétricas brasileiras, com
seguinte pedido de informações: participação da Petrobrás?

Foram amplamente divulgadas pela impren- - Quais os valores pagos na aquisição de tais
sa, bem como por altas autoridades do executivo turbinas? O valor total já foi pago? Se não, quanto ain-
federal, notícias a respeito na nova medida provi- da falta pagar?
sória, qual seja a de n° 2.152-2, de 1° de junho de - Cópias dos contratos originais de compra das
2001, que prevê a aplicação de sobretaxa aos con- turbinas.
sumidores residenciais que não cumprirem o plana - Quando e por quem foi autorizada a troca das
de racionamento estipulado pelo Governo Federal. turbinas da General Electric por outras da Alstom?

Verifica-se uma certa obscuridade quanto a - Cópia do relatório que autorizou a mudança.
natureza jurídica da sobretaxa, bem como a pro- - Qual o motivo da troca das turbinas por outras,
fundidade de sua aplicação. Como trata-se de uma de outra empresa?
situação emergencial, onde medidas foram toma- - Houve algum problema inerente à estrutura
das de forma urgente, justifica-se facilmente a re- ~as turbinas? Caso positivo, tal problema já era ante-
ferida contradição. Sendo assim, julgamos neces- normente conhecido? Em caso de nova resposta po-
sário contar com os seguintes esclarecimentos: sitiva, porque teria sido realizada a compra?

a) qual a natureza jurídica da sobretaxa aplica- - Quanto teria sido economizado pela General
da aos consumidores residenciais; Electric pelo não-pagamento de multa contratual por

b) qual o alcance de sua incidência; fornecimento de produtos com defeito?

c) se a sobretaxa será aplicada apenas sobre o
excedente não racionado, ou, se sobre o consumo
mensal total dos consumidores residenciais.

Brasília, 12 de junho de 2001. _ Pimentel Go
mes, PPS/CE.



Justificação

Antes de mais nada, nossa principal missão e
preocupação é fiscalizar as ações do Governo, a fim
de que se realize a boa gestão dos recursos públicos,
em real benefício de todos os cidadãos de nosso
Pafs.

Por isso, causa-nos grande preocupação o sur
gimento de denúncias de negócios escusos realiza
dos pela Petrobrás, na contratação de empresas para
a construção de plataforma de produção destinada a
substituir a recentemente sinistrada plataforma P-36.

Segundo tais denúncias, na contratação de em
presas para a realização do negócio mencionado 
talvez usando o subterfúgio da dispensa de licitação
-, estariam sendo contratadas empresas como a
SBM e a Blue Water, contra as quais pesam acusa
ções de estarem ilicitamente ligadas a membros da
alta administração da empresa, a fim de facilitarem a
obtenção de contratos de valores expressivos e muito
lucrativos.

Por isso, é necessário que tenhamos acesso a
todas as informações contratuais dos negócios reali
zados pela Petrobrás com essas empresas, a fim de
verificar se foram feitos com lisura e igualdade de con
dições para empreendimentos semelhantes, ou se há
algum tipo de favorecimento, o que comprovaria a
existência de uma rede de corrupção dentro da em
presa.

Assim, é para pôr fim a esse tipo de especula
ções sobre tão escandalosa malversação de recursos
envolvendo a participação de uma empresa estatal
que vimos solicitar as informações acima listadas,
para que possamos, em nome de nossos eleitores, fa
zer valer as regras da boa e honesta aplicação dos re
cursos públicos em benefício de todos os cidadãos
brasileiros.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001 . - Deputa
do Efraim Morais, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 22-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.409, DE 2001

(Do Sr. Pedro Pedrossian)

Solicita do Senhor Ministro de Estado
de Minas e Energia informações acerca da
contratação de empresas para a constru
ção da plataforma de produção destinada
a substituir a P-36, da Petrobrás.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116, do Regi
mento Interno, solicito a Vossa Excelência seja enca
minhado ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia
o seguinte pedido de informações:
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Sabe-se, entretanto, que tais turbinas já teriam apre- - Já foi realizada a licitaçãodestinada à contra-
sentado defeitos operacionais em outros países, tação de empresas para a construção da plataforma
como por exemplo o México e a Inglaterra; assim, es- de produção petrolífera destinada a substituir a recen-
tarfamos, na verdade, a comprar um verdadeiro "su- temente sinistrada plataforma P-36, da Petrobrás?
catão", que serviria não para ajudar na geração de - Caso tenha sido realizada a contratação sem
eletricidade em nosso Pafs, mas apenas para engor- o recurso da licitação, por que isso foi feito?
dar os lucros da empresa vendedora e ajudá-Ia a li- - Quais as empresas contratadas para realizar
vrar-se de um grande mico. tal negócio?

Posteriormente a essa operação mal explicada - Há participação das empresas SBM e Blue
mas, ao que parece, muito bem-sucedida para al- Water nesse negócio? Caso positivo, qual a participa-
guns, teria havido uma autorização para troca dessas ção percentual e financeira de cada uma dessas em-
turbinas possivelmente defeituosas por outras, da presas?
empresa Alstom, de capacidade de geração de 100 - Cópia do edital de licitação e das contratações
megawatts cada uma, sem que houvesse a cobrança já realizadas para o negócio anteriormente mencio-
de multas da General Electric pelo fornecimento de nado.
equipamentos sem as necessárias condições de uso.

Assim, é para pôr fim a esse tipo de especula
ções sobre tão escandalosa malversação de recursos
envolvendo a participação de uma empresa estatal
que vimos solicitar as informações acima listadas,
para que possamos, em nome de nossos eleitores, fa
zer valer as regras da boa e honesta aplicação dos re
cursos públicos em beneficio de todos os cidadãos
brasileiros.

Sala das Sessões, 12 de junho de 2001. - Depu
tado Pedro Pedrossian.
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Sala das Sessões, 12 de junho de 2001 . - Pedro A Sua Excelência o Senhor
Pedrossian. Deputado Aécio Neves

Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Junho de 2001

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001 . - Efra
im Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

RIC n° 3.409/01

Defiro, Ad referenum da Mesa.
Em 22-6-01. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.410, DE 2001

(Da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle)

Solicita informações ao Ministro
dos Transportes, Sr. Eliseu Padilha, so
bre obras de melhoria realizadas nas
BR-262 e BR-381, no trecho entre Belo
Horizonte e Governador Valadares, em
Minas Gerais.

Senhor Presidente,
Em atendimento à decisão proferida por este

Colegiado na reunião ordinária realizada em 5 de ju
nho de 2001, requeremos a Vossa Excelência, nos
termos do art. 50, § 2° da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno desta Casa,
que, ouvida a Mesa, seja encaminhado ao senhor
Ministro dos Transportes, Sr. Eliseu Padilha, pedido
de informações sobre as obras de melhoria que es
tão sendo realizadas por empresas contratadas pelo
Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, no
trecho que compreende cerca de 350Km, entre Belo
Horizonte e Governador Valadares, das rodovias
BR-262 e BR-381, detalhando os pontos em refor
ma, quais as empresas responsáveis pelas obras,
prazo para entrega dos serviços à comunidade, valo
res e Fontes recursos utilizados nos empreendimen
tos.

Sala da Comissão, 5 de junho de 2001 . _ Wel
Iington Dias, Presidente.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE

OF-P N° 124/2001

Brasília, 12 de junho de 2001

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência providências no

sentido de numerar e encaminhar à Mesa o Requeri
mento de Informação, em anexo, de autoria desta Co- .
missão, que "solicita informações ao Ministro dos
Transportes, Sr. Eliseu Padilha, sobre obras de me
lhoria realizadas nas BR-262 e BR-381, no trecho en
tre Belo Horizonte e Governador Valadares, em Minas
Gerais", conforme Requerimento nO 53/2001, de auto
ria do Deputado João Magno, aprovado na reunião or
dinária do dia 5-6-2001.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os meus protestos de estima e considera
ção. - Wellington Dias, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 3.410/01

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento,

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001. _ Efra
im Morais, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

RIC n° 3.410-01

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 22-6-01 . - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.411, DE 2001

(Do Sr. Wel/ington Dias)

Solicita informações ao Ministro de
Estado da Fazenda informações acerca
de patrocínios elou incentivos culturais
concedidos pela Caixa Econômica Fede
ral e pela Caixa Seguros, empresa vincu
lada ao Fundo de Pensão dos Funcioná
rios da Caixa, o FUNCEF.

Sr. Presidente,
Vimos solicitar, nos termos regimentais, seja

encaminhado ao Sr. Ministro de Estado da Fazen
da pedido de informações com o objetivo de infor
mar sobre os patrocínios e/ou incentivos culturais
diversos que foram concedidas pela Caixa Econô
mica Federal e pela Caixa Seguros (empresa con
trolada pela Funcef, o fundo de pensão dos funcio
nários da Caixa) no período de janeiro de 1998 a
maio de 2001 .



JWlbo de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 23 31 alI

Justificação

A imprensa tem veiculado informações acerca
de uma concentração injustificada de patrocínios no
estado de Pernambuco, o que não sena normal, cons
tatado o tamanho do país e a atuação da Caixa e da
Caixa Seguros em todo o território nacional. É impor
tante que esta Casa acompanhe o processo de con
cessão de patrocínios, especialmente os referidos
acima, pois sabe-se que, em nosso país, grande par
te dos projetos de caráter cultural, são quase que ex
clusivamente bancados pelas empresas estatais.

Sala das Sessões, 13 de junho de 2001. - Wel
lington Dias, Deputado Federal, PT/PI.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001. - Efra
im Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

RIC n° 3.411/01

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 22 de julho de 2001. - Aécio Ne

ves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
~ 3.412, DE 2001

(Do Sr. Fernando Ferro)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Meio Ambiente quanto aos critérios
para a confecção de estudos de impacto
ambiental (ElA-RIMA) da soja "Roundup
Ready".

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

50, § 2°, da Constituição Federal e na forma dos arts.
24, inciso V, 115 e 116 do Regimento Interno, que ou
vida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Mi
nistro do Meio Ambiente quanto aos critérios para a
confecção de estudos de impacto ambiental
(ElA-RIMA) da soja "Roundup Ready".

Justificação

A Justiça Federal continua mantendo a proibi
ção da produção e comercialização de produtos
transgênicos no Brasil, tendo colocado como um dos
condicionantes para a liberação, a apresentação de
estudos de Impacto Ambientais.

Por outro lado, a liberação de novos campos ex
perimentais de plantas bioinseticidas está suspensa
também por ordem judicial que atribuiu ao Ibama a

responsabilidade de proceder à fiscalização dos loca
is onde é efetuada a manipulação desses organis
mos.

Oconama, vem há um ano, através de um grupo
de trabalho onde participam diversas representações
da sociedade civil, estudando e elaborando os critéri
os que orientarão os ElA para todos os organismos
transgênicos.

O jornal Valor Econômico, edição de 7 de ju
nho de 2001, noticiou (matéria anexa) que o Ibama
havia concluído o Termo de Referência Específico
que estabelece critérios para a confecção de estudos
de impacto ambiental da soja transgênica "Roundup
Ready" da empresa Monsanto.

Considerando a importância desse estudo e as
conseqüenciais para a liberação dos transgênicos no
País, requeiro que seja solicitado ao senhor Ministro
do Meio Ambiente cópia desse trabalho que especifi
ca como deve ser elaborado o EINRima da soja, bem
como que consultores ambientais foram ouvidos e
participaram do estudo, quanto tempo foi necessário
para a realização desse estudo e se o Ibama teve que
pagar pela consulta a esses consultores.

Finalmente, gostaria de obter a informação de
que normativo ou portaria ou outro procedimento ad
ministrativo originou a determinação da elaboração
desse trabalho.

Sala das Sessões, junho de 2001. - Deputado
Fernando Ferro (PT/PE).

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO ~ 3.412/01

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001. - Efra
im Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Defiro," Ad referendum" da Mesa.
Em 22 de junho de 2001.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.413, DE 2001

(Da Sf'l Jandira Feghali)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Minas e Energia sobre as licitações e
contratos realizados pela Petrobras.

Senhor Presidente,
Vimos através deste requerer a V. Ex", nos ter

mos do art. 116 do Regimento interno, seja solicitada
ao Senhor Ministro de Minas e Energia, as seguintes
informações sobre:



Justificação

Uma série de derramamentos de produtos quí
micos da família dos "Drins", Aldrim e Dieldrim, ocorri
dos durante os últimos 20 anos da extinta unidade de
produção de fertilizantes e pesticidas da Shell, sedia
da no Município de Paulínia contaminou°lençol freá
tico e os terrenos circunvizinhos à unidade da Shell.

Estes derrames só foram a público somente em
1994, quando a Shell decidiu pela venda da unidade
de Paulínia para a Cyanamid. Neste negócio milioná-

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.414, DE 2001

(Do Sr. Luciano lica)

Solicita informações ao Ministro do
Trabalho a respeito de possrveis investi·
gações feitas nas instalações da Shell do
Brasil, no perrodo de 1978 a 1994.

Senhor Presidente,
Requeremos à Vossa Excelência, com base no

art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, se
jam solicitadas informações ao Sr. Francisco Oswaldo
Neves Dornelles, Ministro do Trabalho, a respeito de
possíveis investigações feitas nas instalações da
Shell do Brasil, no Município de Paulínia, Estado de
São Paulo, no período de 1978 a 1994, explicitando:

1) Houve alguma investigação nas ins
talações da Shell Paulínia, nas áreas de
competência deste ministério, no período de
1978a1994?

2) Em caso afirmativo, solicitamos os
relatórios elaborados a respeito das investi
gações realizadas e das providências toma
das por este ministério, de inteiro teor.

Sala da Comissão, de de 2001.
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1. Por quanto estão sendo, ou foram comprados, 18. Quanto a Petrobras transportou em navios
os navios Loire e Front Archer pela Petro- atretados e próprios, respectivamente, em 1998,
bras-Transpetro-FIC? 1999,2000 e 2001 (até maio)?

2. Quando a compra foi, ou será concluída? Deputada Jandira Feghali, PCdoB/RJ
3. Com a compra, quem é efetivamente, no sis- V t

tema Petrobras, o proprietário dos navios? o o
4. Qual as bandeiras que os navios arvoravam Estando de acordo com o art. 50, § 2°, da Cons-

antes da compra e qual bandeira arvorarão? tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen-
5. Qual o nome, nacionalidade, função e tempo to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

de embarque no navio Loire, de cada um dos tripulan- Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001. - Deputa-
tes, antes e após a compra? do Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

6. Como se chamará o navio Loire, após a com- Defiro, ad referendum da Mesa.
pra? Em 22-6-2001. - Deputado Aécio Ne·

7. Por que a decisão de comprá-los, ao invés de ves, Presidente.
construi-los no Brasil?

8. É fato que construtores navais brasileiros, for
malizaram à Petrobras, em passado recente, projetos
para construção de novos navios aJiviadores?

9. Por que mudanças tão repentinas nas especi
ficações dos navios aliviadores, pela E&P da Petro
bras?

10. O que levou o mercado a comentar o alto
preço pago na compra destes navios? Por exemplo, a
revista Marine Log, informou em sua edição de maio
último, que o lucro para os vendedores foi de 38 mi
lhões de dólares.

11. Considerando que:
a) depois de quase meio século gerenciando

seus navios petroleiros, em operação no longo curso
e na cabotagem;

b) construindo-os com acompanhamento e com
rigorosas especificações;

c) receber prêmios internacionais pela seguran
ça e eficiência das operações;

d) por que a companhia vai operar navios, com
prados de segunda mão, através de empresa estran
geira e tripulá-los com estrangeiros?

12. Quantos contratos envolvendo a suíça Aco
marit existe hoje, no sistema Petrobras?

13. Qual o custo anual destes contratos e quais
as obrigações da contratada e contratante?

14. Quanto foi o gasto da Petrobras com a cons
tituição da GEN - Gestão Empresarial de Navios?

15. O que existe hoje de GEN, relacionado com
o sistema Petrobras?

16. Quais as principais características técnicas
e equipamentos do navio Loire, no momento?

17. Quanto foi gasto em dólares, em 1998,1999,
2000 e 2001 (até maio), com afretamentos para trans
porte de petróleo e derivados, no sistema Petrobras?



Voto

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 22-6-01 . - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 3.416/01
(Do Sr. Luciano Zica)

Solicita informações ao Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão, a
respeito dos procedimentos para compra
de área pertencente à Rede Ferroviária
Federal, localizada no município de Hor
tolândia, Estado de São Paulo, por parte
dos 700 moradores que há dez anos nela
residem, tendo construído suas casas e
suas vidas, hoje enfrentando problemas
de ausência de infra-estrutura por falta
de regularização.

Senhor Presidente,
Requeremos à Vossa Excelência, com base

no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e arts. 115
e 116, do Regimento Interno da Cãmara dos Depu
tados, sejam solicitadas informações, ao Sr. Martus
Antônio Rodrigues Tavares, Ministro do Planeja
mento, Orçamento e Gestão, sobre os procedimen
tos a serem tomados para compra de área da antiga
Fepasa, hoje pertencente à Rede Ferroviária Fede
ral, localizada no município de Hortolândia, Estado
de São Paulo, por parte dos 700 moradores que há
dez anos nela residem, tendo aí construído suas
casas e suas vidas, hoje enfrentando problemas de
ausência de infra-estrutura por falta de regulariza
ção, explicitando:

1) Existe a possibilidade de negociação entre os
moradores da Vila Conquista e a liquidante?

2) Quais os procedimentos a serem tomados no
sentido de viabilizar a compra dos lotes, por parte dos
moradores da Vila Conquista, em Hortolândia?

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001. - Depu
tado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Rela
tor.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001 .- Deputa
do Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 22-6-01 . - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 3.415/01
(Do Sr. Luciano lica)

Solicita informações ao Ministro de
Minas e Energia a respeito da compra de
álcool aos usineiros, feita pela Petrobras
e Petrobras distribuidora no ano de 1999,
2000 e 2001.

Senhor Presidente,
Requeremos à Vossa Excelência, com base no

Art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e arts. 115 e
116, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, sejam solicitadas informações ao Sr. José Jorge
Vasconcelos Lima, Ministro de Minas e Energia, expli
citando:

1) Relação de compras de álcool Anidro e Hidra
tado efetuadas pela Petrobras e pela Petrobrás Distri
buidora no período de 1999 à 2001 , mês a mês?

2) Qual foi o preço pago por litro, em cada uma
das transações?
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rio, uma das exigências do contrato de venda era a re- 3) De quais empresas e em quais volumes to-
alização de uma auditoria ambiental, quando então ram feitas as compras?
se constatou a contaminação. Na época a Shell reco- 4) Quais empresas não efetuaram a entrega do
nheceu sua responsabilidade nos acidentes ambien- produto vendido?
tais ocorridos, mas mini":,izou su~ exten.~o. Sala da Comissão, 13 de junho de 2001 . - Luci-

Ocorre que este crime ambiental la conta com ano Zica Deputado Federal - PT/SP.
um Termo de Ajustamento de Conduta que até o mo- '
menta não saiu do papel. Segundo laudo do MP exis-
tem aproximadamente 150 pessoas contaminadas
pelos produtos químicos que vazaram da planta quí
mica da Shell.

A verificação dos fatos, inclusive no que diz res
peito à legislação trabalhista e a responsabilização pe
los acidentes ocorridos faz parte das reivindicações
dos moradores desta área e de todos que trabalham
pela defesa do meio ambiente e da vida humana.

Neste sentido, conto com a colaboração dos no-
bres pares para que seja aprovado este requerimento
a fim de que possamos saber do Ministério do Traba
lho, se houve investigações nas instalações da Shell e
termos acesso aos relatórios produzidos sobre o caso.

Deputado Luciano Zica, PT/SP.



COMISSÕES

ATAS DA COMISSÃO

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 22-6-01 . - Aécio Neves, Presiden-

te.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2001. - Depu
tado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Rela
tor.

Comissão Especial destinada a apreciar e pro
ferir parecer ao Projeto de Lei nO 3.846, de 2000, do
Poder Executivo, que "Dispõe sobre a ordenação da
Aviação Civil, cria a Agência Nacional de Aviação Ci
vil- ANAC, e dá outras providências" (Agência Nacio
nal de Aviação Civil - ANAC).

Ata da 11 8 Reunião, Realizada em 30 de Maio
de 2001

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois
mil e um, às quatorze horas e dezenove minutos, no
plenário treze, anexo 11, da Câmara dos Deputados,
reuniram-se, ordinariamente, os membros da Comis
são Especial destinada a proferir parecer ao Projeto
de Lei n° 3846, de 2000, do Poder Executivo, que
"Dispõe sobre a Ordenação da Aviação Civil, cria a
Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, e dá ou
tras providências". Compareceram os Deputados
Albérico Filho, Alberto Goldman, Anivaldo Vale, Chico
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3) A quem os moradores da Vila Conquista de- blico. O município de Hortolândia tem problemas soci-
verão procurar a fim viabilizar a compra da área? ais gravíssimos, que precisam ser abordados com

Sala da comissão, de de 2001 responsabilidade e, principalmente, com respeito às
distintas posições político-partidárias.

Essa maneira de governar o município é imoral.
O prefeito não pode condicionar a solução dos graves
problemas de seu município à submissão a seus prin
cípios políticos. A partir do instante em que foi eleito
pelo voto popular, sua obrigação como homem públi
co é atender a todos os cidadãos, indiscriminadamen
te, sejam eles de sua linha polftica ou não.

A regularização da Vila da Conquista, que é o
anseio maior dos moradores, necessitam de um posi
cionamento do prefeito. Contudo, como o prefeito per
manece numa atitude antidemocrática, buscamos
junto ao Ministerio do Planejamento, Orçamento e
Gestão apoio no sentido de viabilizar a compra dos lo
tes da área denominada Vila Conquista, em Hortolân
dial-SP. Luciano Zica, Deputado Federal- PT/SP.

Justificação

No ano de 1991, aconteceu uma ocupação po
pular numa área da FEPASA (Ferrovia Paulista SA),
que hoje pertence à Rede Ferroviária Federal. Os mo
radores desta área, hoje denominada Vila Conquista,
construíram ali suas perspectivas de vida e ergueram
casas de alvenaria. No entanto, embora o bairro este
ja consolidado, ainda não dispõe de infra-estrutura
básica, justamente por falta de regularização e por
absoluta falta de vontade política da administração
municipal em atender às demandas populares.

Os moradores tem intensificado a luta pela com·
pra definitiva da área. Neste sentido, realizaram uma
assembléia no mês de abril e deliberaram sobre a ne
cessidade de buscar esclarecer os caminhos a seguir
nesta luta. Essa assembléia decidiu por buscar, atra
vés do Vereador José Geraldo, juntamente com uma
comissão de moradores e mais os deputados Luciano
Zica e Renato Simões, em uma audiência com o pre
feito, identificar os movimentos já feitos pela prefeitura
no estabelecimento de mecanismos e ações junto as
instâncias de poder no sentido de resolver de forma
definitiva a questão.

Para tratar destes assuntos, ficou agendada
uma reunião com o Prefeito de Hortolândia, Sr. Jair
Padovani. Numa atitude inconseqüente, conforme po
demos verificar em matéria publicada pelo jornal To
doDia, de Hortolândia, o Sr. Jair Padovani, do PSDB,
negou-se a receber a comissão de sete moradores da
Vila Conquista. Acompanhei esta comissão, junto
com o vereador José Geraldo da Silva (PT) e um re
presentante do Deputado Estadual Renato Simões, e
pude constatar o quanto a intransigência pode preju
dicar a sociedade local e seus respectivos cidadãos.

Repúdio a forma como o prefeito vem tratando
questões relacionadas aos interesses dos cidadãos
de Hortolândía. O descaso com as necessidades dos
moradores da Vila Conquista, a falta de receptividade
e a intolerância política são sintomas de uma má ad
ministração. Ao que tudo indica, esta administração é
parcial, trabalha em prol de alguns grupos sociais, ig
norando seu dever de gerir políticas públicas voltadas
para todos os cidadãos, para o bem comum.

A intransigência política, manifesta pelo prefeito
ao negar receber em seu gabinete vereadores de
oposição, ultrapassa os limites do bom senso. Nem
na esfera federal, houve tanta resistência e aversão
ao se tratar questões relevantes para o interesse pú-



A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALJ - Sr.
Presidente, peço a dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Tendo em vistao pedido da Deputada Jan
dira Feghali, considero dispensada a leitura e coloco
a ata em discussão.

Como nenhum Sr. Deputado quer discuti-Ia, co
loco-a em votação. (Pausa.)

Em votação. (Pausa.)
Os Srs. Deputados que a aprovem permaneçam

como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Comunico o recebimento de ofício do Deputado

Airton Dipp, membro titular desta Comissão, justifi
cando a ausência nas reuniões de ontem e hoje, por
motivo de viagem, em missão oficial da Câmara dos
Deputados.

Ordem do Dia.
Esta reunião foi convocada para ouvirmos em

audiência pública os Srs. Alfredo Rodriguez, Presi
dente da Junta de Representantes das Companhias
Aéreas Internacionais do Brasil- JURCAIB; Rui Aqui
no, Presidente da Associação Brasileira da Aviação
Geral- ABAG; José Gomes de Alencar, Presidente
do Sindicato Nacional dos Aeroportuários; e a Sra.
Sandra Assali, Presidente da Associação Brasileira
das Vftimas de Acidentes Aéreos, aos quais, com mu
ito prazer, convido a compor a Mesa. (Pausa.)

Antes de dar a palavra aos convidados, esclare
ço que, para o ordenamento dos trabalhos, seguire
mos os seguintes critérios estabelecidos no Regi
mento Interno da Casa. Os convidados disporão de
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da Princesa, Eduardo Campos, Eunício Oliveira, Feu deração Nacional dos Aeroviários e Aeronautas. A
Rosa, Francisco Rodrigues, Herculano Anghineni, presente reunião foi gravada e suas notas taquigrafa-
João Hemnann Neto, Leur Lomanto, Nelson Marche- das, após decodificadas farão parte integrante desta
zan, Nelson Trad, Ricardo Berzoini, Robson Tuma, Ata, e para constar, eu, Cily Montenegro, secretária,
Teima de Souza e Wagner Rossi, titulares; Antonio lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada,
Feijão, Jandira Feghali, Léo Alcântara, Luiz Piauhyli- será assinada pelo Senhor Presidente e encaminha-
no, Márcio Fortes, Paulo Gouvêa, Ricardo Fiuza, Ro- da à publicação.
land Lavigne e O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-

Ronaldo Vasconcellos, suplentes. Deixaram de chezan) - Havendo número regimental, declaro aber-
comparecer os Deputados Airton Dipp, Chiquinho Fe- tos os trabalhos da Comissão Especial destinada a
itosa Cunha Bueno Eliseu Resende Heráclito For- proferir parecer ao Projeto de Lei n° 3.846, de 2000,
tes, íberê Ferreira, Jair Meneguelli, joão Henrique, que dispõe sobre a ordenação da aviação civil e cria a
José de Abreu, José Mendonça Bezerra, Luciano Bi- Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC.
var, Olavo Calheiros, Paulo Magalhães e Pedro Vala- Como o Sr. Relator ainda não se encontra, peço
dares. O Senhor Presidente, Deputado Nelson Mar- ao Deputado Albérico Filho que nos ajude nos traba-
chezan, declarou abertos os trabalhos da Comissão. lhos da Mesa.
ATA - A Deputada Jandira Feghali solicitou dispensa Como foi distribuída cópia da ata da reunião an-
da ata da reunião anterior cujas cópias haviam sido terior, indago ao Plenário se há necessidade da leitu-
distribufdas antecipadamente. Em votação a ata foi ra.
aprovada sem restrições. EXPEDIENTE - O Senhor
Presidente comunicou o recebimento de correspon
dência do Deputado Airton Dipp informando da im
possibilidade de comparecer às reuniões de ontem e
hoje por motivo de viagem, em missão oficial da Câ
mara dos Deputados. ORDEM DO DIA - a reunião
fora convocada para audiência pública com os Se
nhores Alfredo Rodrigues, Presidente da Junta de
Representantes das Companhias Aéreas Internacio
nais, Rui Aquino, Presidente da Associação Brasileira
de Aviação Geral, José Gomes de Alencar, Presiden
te do Sindicato Nacional dos Aeroportuários e Sandra
Assaly, Presidente da Associação Nacional de Víti-
mas de Acidentes Aéreos. O Senhor Presidente con
vidou os expositores a comporem a Mesa, prestou os
esclarecimentos referentes ao procedimento regi
mental de audiências públicas e concedeu a palavra,
por vinte minutos, aos Senhores Alfredo Rodrigues,
Rui Aquino, José Gomes de Alencar e Sandra Assaly,
respectivamente. Ao término das exposições, interpe
laram os convidados os Deputados Leur Lomanto,
Relator, Albérico Filho, Ricardo Berzoini e Herculano
Anghineni. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Pre
sidente justificou o fato do Relator retirar-se do plená
rio mais cedo e, às dezesseis horas e quinze minutos,
agradecendo a presença ea participação dos exposi
tores e parlamentares, encerrou a reunião, antes con
vocando outra para o dia cinco de junho, terça-feira,
às quatorze horas, para audiência pública com a pre
sença dos Senhores Mário Sampaio, Presidente da
Multiplan Projetos, Jorge Carlos Botelho, Presidente
do Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção
ao Vôo e Cláudio Toledo, Consultor econômico da Fe-
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vinte minutos para exposição, não podendo ser apar- cas em particular. É nessa qualidade que me dirijo
teados. Também não é preciso usar os vinte minutos. hoje a V. Exas.
Havendo possibilidade de resumo, poderão fazê-lo. Longe de pretender interferir na definição polUi-
Mas, se necessitarem falar por mais tempo, regimen- ca dos rumos que esta Casa se acha em vias de de-
talmente terão direito à prorrogação de, no máximo, terminar para a aviação civil no Brasil, a real intenção
vinte minutos. deste breve pronunciamento é realçar os aspectos de

Terminadas as exposições, iniciaremos os de- relacionamento soberano entre países sempre que
bates. Os Srs. Deputados interessados em interpelar ele passa pela matéria sobre a qual ora cabe a V.
os convidados deverão inscrever-se previamente na Exas. opinar.
Secretaria. Cada interpelante deverá fazer a sua for- Mais que nada, cabe mencionar que o ordena-
mulação em no máximo três minutos. mento da aviação civil no Brasil está intimamente liga-

Dando início às exposições, concedo desde do à ordem internacional que se estabeleceu através
logo a palavra ao Sr. Alfredo Rodriguez, Presidente da Convenção de Varsóvia (1929) e, posteriormente,
da Junta de Representantes das Companhias Aéreas pela Convenção de Chicago (1944), ambas firmadas
Internacionais - JURCAIB, que disporá de vinte minu- pelo Brasil e ratificadas por esta Casa, tendo esta últi-
tos. ma convenção criado, dentro da Organização das Na-

O SR. ALFREDO RODRIGUEZ - Obrigado. ções Unidas, a OACI - Organização da Aviação Civil
Exmo Sr. Deputado Nelson Marchezan, digníssimo Internacional, aliás hoje presidida por um ilustre brasi-
Presidente da Comissão Especial; Exmo Sr. Deputado Jeiro, o Brigadeiro Renato Costa Pereira. Esses instru-
Leur Lomanto, digníssimo Relator desta Comissão; mentos sofreram, através dos tempos, aperfeiçoa-
Exmos Srs. Deputados demais componentes da mentos posteriores, através de outros tratados, proto-
Mesa; Exmos Srs. Deputados membros desta Comis- colos e acordos, aos quais o Brasil também aderiu e
são Especial; senhoras e senhores, constitui home- esta Casa ratificou, formando esse conjunto de regras
nagem especialmente bem recebida pela comunida- uma ordem jurídica internacional própria, adotada por
de das companhias aéreas internacionais que ope- todos os países signatários e incorporada à sua legis-
ram no Brasil o convite desta ilustre Comissão Espe- fação interna.
cial à JURCAIB - Junta de Representantes das Com- A Constituição Federal de 1988, em seu art.
panhias Aéreas Internacionais no Brasil. 178, com a nova redação dada pela Emenda Consti-

Trata-se ainda de oportunidade única, conferida tucional n° 7, de 15 de agosto de 1995, e o Código
por esta ilustre Comissão Especial, para que nos seja Brasileiro de Aeronáutica, aprovado pela Lei nO 7.565,
possível contribuir e participar dos trabalhos de reor- de 19 de dezembro de 1976, em seu art. 1°, ressal-
denamento da aviação civil no Brasil, seja através do vam e determinam que tratados, convenções e atos
esclarecimento a esta ilustre Comissão Especial internacionais sobre a matéria constituem ser fonte
quanto a experiências vividas em outros países que primeira do Direito Aeronáutico e, na sua ordenação,
passaram por processos semelhantes de reorganiza- deverão ser observados, atendido o princípio da reci-
ção dessa atividade preponderante, seja através do procidade.
encaminhamento de sugestões com vistas ao aperte- Essa ordem jurídica internacional no Brasil se
içoamento do processo legislativo de discussão do aperfeiçoa através dos acordos bi e multilaterais e
projeto de criação da ANAC. memorandos de entendimento firmados entre os pal-

A JURCAIB é uma sociedade civil sem fins lu- ses com quem o Brasil mantém tráfego aéreo interna-
crativos, constituída formalmente em 16 de dezembro cional, regulamentando aspectos operacionais e defi-
de 1992, por prazo indeterminado, apesar de seus nindo termos e limitações em que se posiciona o'exer-
membros já se reunirem informalmente desde de- cício da vontade soberana de cada um dos Estados
zembro de 1959. envolvidos e a reciprocidade de tratamento outorgada

Essa associação, a qual tenho a honra de presi- a cada caso.
dir, tem por objetivo o estudo, a defesa, a coordena- Segue-se ainda outro conjunto de acordos inter-
ção e a condução de todos os assuntos inerentes de nacionais, dessa vez em matéria fiscal, que trata da
interesse comum das companhias de transporte aé- regulamentação do princípio da consolidação das re-
reo internacional no Brasil. Cabe ainda à JURCAIB ceitas internacionais das companhias aéreas nos
estabelecer e adotar procedimentos no interesse de seus respectivos países de bandeira, para somente
suas associadas, perante o público, as autoridades ali sofrerem tributação, evitando destarte a bitributa-
governamentais em geral e as autoridades aeronáuti- ção internacional.
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Traçado o cenário de ordenamento da aviação
civil internacional, nosso primeiro comentário se con
centra na necessidade de que, como forma de de
monstração do respeito e do comprometimento sobe
rano do Estado brasileiro para com os compromissos
assumidos sob a forma de tratados, convenções e de
mais atos internacionais por ele firmados nessa ma
téria, a legislação interna brasileira, mais propriamen
te aquela que cria a agência reguladora, reconheça a
prevalência desses princípios.

Destaque-se que tal reconhecimento constitui
ato de soberania e nunca de subjugação passiva. Tal
reconhecimento implica, antes de mais nada, a ex
pressa ratificação dos princípios aos quais o Brasil li
vre e soberanamente aderiu, em regime de reciproci
dade de tratamento. Não poderia existir melhor forma
de demonstrar expressamente o reconhecimento e a
aceitação pelo Brasil dos compromissos internacio
nais assumidos e que beneficiam as linhas brasileiras
que operam no tráfego internacional do que inserir, no
texto da lei que cria a ANAC, menção expressa a essa
ordem jurídica internacional, como fonte primária (in
cisos I e 11 do art. 9°, e art. 10 e seus incisos do Projeto
de Lei nO 3.846/2000).

Nessa mesma linha, caberia ainda comentar que
os acordos operacionais firmados pelo Brasil em maté
ria de transporte aéreo internacional são, em realida
de, atos entre Estados soberanos, diferentes dos pro
cedimentos de concessão e permissão das operações
domésticas, em que as tratativas se situam entre a
companhia aérea nacional e a agência reguladora di
retamente. Enquanto os acordos internacionais cita
dos se fundam na reciprocidade de tratamento entre
Estados quanto ao tráfego aéreo entre os países en
volvidos, a agência reguladora, no tráfego doméstico,
estabelece as condições operacionais pretendidas na
exploração de determinada rota ou linha, através de
instrumento de concessão ou permissão firmado com
a própria companhia doméstica operadora'.

Nas relações entre Estados soberanos, a via di
plomática representa ser o canal próprio para enca
minhamento de questões que se fundam, por princí
pio, no exercício da soberania de cada Estado envol
vido, sob regime de outorga recíproca de conces
sões.

É através desse canal natural que os Estados
soberanos envolvidos aferem o cumprimento das
concessões recíprocas e conduzem o processo diplo
mático civilizado da solução eventual dos conflitos.

A necessidade da participação do Ministério
das Relações Exteriores nesse processo é evidente.
Porém, essa participação há que se operar no Conse-

lho de Aviação Civil, a quem a ANAC, através do Mi
nistério da Defesa, se subordina.

O papel do Ministério das Relações Exteriores
nesses casos é inclusive fundamental, como fonte de
interpretação dos atos internacionais a que o Brasil
tenha aderido, como elemento catalisador de iniciati
vas de outras áreas do Executivo que determinem
procedimentos que estejam em conflito com o texto e
o espírito de instrumento internacional que o Brasil te
nha firmado, afetando não só a credibilidade do País
perante a comunidade internacional, mas também a
suspensão da autorização outorgada a linhas áreas
brasileiras no tráfego internacional, por descumpri
mento pelo Brasil de condição outorgada sob o regi
me de reciprocidade.

Iniciativas do tipo mencionado têm sido comuns
no campo tributário, em que interpretações fiscalistas
do princípio de consolidação das receitas internacio
nais das companhias aéreas nos seus respectivos pal
ses de bandeira, para ali sofrerem tributação exclusiva
- do que as companhias brasileiras operando linhas in
ternacionais têm-se beneficiado no exterior - , têm
sido objeto de questionamento pelas autoridades tri
butárias brasileiras, mesmo quando se trata de paí
ses com os quais o Brasil firmou tratados de
não-bitributação dessas receitas. Há que se mencio
nar também que há tratados dessa natureza que,
mesmo firmados pelo Brasil e ratificados por esta
Casa, permanecem sem a promulgação do Executivo
para incorporação à ordem jurídica brasileira, circuns
tância de que se aproveita a autoridade tributária.

Outra contribuição do Ministério das Relações
Exteriores para esse processo seria a de dar unifor
midade à linguagem dos tratados e atos internaciona
is firmados pelo Brasil em matéria de transporte aé
reo e do regime tributário das companhias internacio
nais operando no Brasil, que dá margem ao tratamen
to não isonômico tributário, desigual entre empresas
internacionais de palses diferentes, justamente por
diferenças na linguagem desses tratados.

Pelas razões expostas, perde a aviação civil na
cional e internacional com o fato de o Ministério das
Relações Exteriores não ter assento no Conselho da
Aviação Civil e com o fato de não poder contar a
ANAC com seu suporte, contribuição e participação
na consecução de suas atribuições, tal como defini
das, principalmente, nos incisos li, IV a VIII, XII e
XXXIX do art. 10 do projeto de lei ora em questão.

Como forma de evitar dissidências interpretati
vas à linguagem dos tratados, acordos e demais atos
internacionais, sugerimos que, além da efetiva contri
buição do Ministério das Relações Exteriores como
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parte da estrutura do CONAC e da ANAC, passassem
os tratados, para evitar a bitributação internacional
em matéria de transporte aéreo, a ter a condução das
negociações para seu estabelecimento incluída no in
ciso Vdo art..,Odo projeto, como atribuição da ANAC.

Entendemos ainda merecedor de comentário o
texto do art. 3° do projeto, para sugerir seja feita men
ção "à observância dos tratados, convenções e de
mais atos internacionais em matéria de aviação civil a
que o Brasil tenha aderido, ressalvado o princípio da
reciprocidade". Ainda no mesmo art. 3°, permiti
mo-nos recomendar a substituição da expressão "de
fesa do consumidor' por "proteção ao usuário" , já que
esta expressão teria sentido mais amplo, para abran
ger aspectos como a segurança do passageiro e da
carga, a regularidade e a diversidade do transporte
compatíveis com a demanda, a qualidade dos servi
ços, etc.

Adicionalmente, o projeto em questão deixa de
fazer referência a dois outros institutos hoje ainda
operantes na estrutura da aviação civil e que constitu
em canais importantes de solução de conflitos e da
interpretação de normas internas e regras internacio
nais pelos mais variados órgãos governamentais en
volvidos e que interferem diretamente nas operações
das companhias domésticas e internacionais, que
são a Comissão de Facilitação - COMFAL e a Comis
são de Carga Aérea - COMCARGA, ambas foros
multidisciplinares existentes, sob a coordenação da
atual entidade reguladora, em que as companhias aé
reas, domésticas e internacionais, e outros segmen
tos da atividade da aviação civil encontram eco para
as suas preocupações, discussões e reivindicações.
Essas comissões têm servido como meio de ligação
entre os operadores do sistema de aviação civil e as
variadas autoridades governamentais. Seria um ver
dadeiro retrocesso distanciar a ANAC dos operado
res do sistema pela não-manutenção desses duas
instituições na estrutura da aviação civil.

Outro aspecto que merece comentário diz res
peito à criação de três níveis decisórios distintos, en
tre o Conselho de Aviação Civil, órgão de assessora
mento da Presidência da República, o Ministério da
Defesa e a ANAC. Permitimo-nos sugerir, a bem da
desburocratização desse processo de decisão, uma
linha de subordinação direta entre o Conselho de Avi
ação Civil, do qual o Ministro da Defesa já é o Presi
dente, e a ANAC.

Resulta bem clara a idéia de que o projeto trata
de reordenar a regulamentação da aviação civil sob a
ótica interna, ainda que o projeto defina atribuições
da ANAC no campo da regulamentação das autoriza-

ções para operação de linhas estrangeiras, ressal
vando em boa hora a observância dos atos internaci
onais firmados pelo Brasil sobre o tema.

Na realidade, pelo texto do projeto, nota-se que
não existem grandes diferenças entre o regime pre
sente de autorização da operação de empresas aére
as estrangeiras pelo Brasil e o de que trata o projeto,
trazendo este, por outro lado, profundas modificações
quanto à concessão e permissão outorgadas a linhas
domésticas.

Limitamo-nos, pois j aos comentários, aos as
pectos específicos tratados pelo projeto única e relati
vamente ao transporte aéreo internacional.

Agradecendo mais uma vez, em nome das em
presas aéreas internacionais que operam no Brasil, a
honra do convite e a oportunidade de poder comparti
lhar com V. Exas as preocupações da comunidade de
aviação civil internacional quanto ao texto do projeto,
permaneço à disposição de V. Ex"s para os esclareci
mentos adicionais que esta ilustre Comissão Especial
entenda pertinentes.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Agradeço ao Sr. Alfredo Rodriguez, Presi
dente da Junta de Representantes das Companhias
Aéreas Internacionais - JURCAIB, a contribuição que
nos traz com o depoimento que acaba de fazer e, des
de logo, dou a palavra, pelo mesmo prazo de tempo,
ao Sr. Rui Aquino, Presidente da Associação Brasilei
ra de Aviação Geral - ABAG.

O SR. RUI AQUINO - Nobre Deputado Nelson
Marchezan, Deputado Leur Lomanto, respectivamen
te Presidente e Relator desta Comissão Especial,
Exmos Srs. Deputados, a ABAG quer agradecer a
cada um dos senhores a oportunidade de realizar
este pronunciamento e por trazer ao conhecimento de
V. Ex"s um pouco da multifacetada realidade que
compõe o panorama da aviação geral no Brasil.

Após o pronunciamento do Ministro da Defesa,
do Presidente da INFRAERO, do Presidente da
EMBRATUR, dos representantes dos sindicatos pa
tronais e dos sindicatos dos trabalhadores na indús
tria da aviação civil, com certeza os senhores já pude
ram compor panorama bastante completo da aviação
comercial brasileira, das suas virtudes, das suas ma
zelas, especialmente devido à confirmação ontem do
convite ao Sr. Carlos Heitor Beleza, do SINDAG, mi
nha missão hoje é falar-lhes de uma aviação diferen
te.

Uma aviação de onde nascem as vocações ae
ronáuticas deste País; uma aviação em que essas vo
cações são cultivadas e desenvolvidas; uma aviação
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em que se voa pelo prazer de voar, mais do que pela horas necessárias para obter as licenças de piloto co-
obrigação; uma aviação que formou mais de 70 mil pi- mercial. É na aviação geral, voando depois em empre-
lotas e milhares de mecânicos e comissários de vôo sas agrícolas ou em empresas de táxi aéreo, que elas
para este País; uma aviação que enche de orgulho a saem das 150 horas ou 200 horas para as 1.000, 1.200,
todos nós, profissionais da aviação geral; uma avia- que os credenciam a buscar seu lugar na aviação exe-
ção que não é a segunda maior do mundo à toa - ela cutiva. É ainda na aviação geral, voando nos turboélices
é fruto de incessante trabalho e da contínua dedica- e jatos executivos, que eles obtêm licenças de piloto de
ção de instrutores, pilotos, mecânicos, aerodesportis- linha aérea, quando então estão prontos para buscar lu-
tas, entusiastas e, por que não, de sonhadores. gar nas empresas comerciais.

Convenciona-se chamar de aviação geral todos Muitos desistem de atingir o ápice da carreira
os segmentos da aviação civil que não fazem parte da contudo, e se o Brasil precisa de 400 pilotos por ano
aviação comercial, o que compreende vasta porção para as empresas aéreas, precisa aprovar pelo me-
da aviação brasileira, que vai dos clubes de ultraleves nos 2 mil e 100 pilotos por ano em seus aeroclubes e
do interior até os mais sofisticados aviões e helicópte- suas escolas de aviação. Não é tarefa fácil, senhores,
ros da aviação executiva, passando por todo o siste- especialmente se não houver jovens interessados em
ma de formação de mão-de-obra, baseado na estru- dedicar-se a carreira que, de tudo que oferece de em-
tura de aeroclubes, pela aviação aerodesportiva, dos polgante, cobra caro em dedicação pessoal, na abdi-
balões, dos planadores e das acrobacias e pela avia- cação de momentos importantes com os familiares e
ção agrícola, que agora o Carlos Beleza será o res- em esforços de estudo e atualização constante.
ponsável por descrever. Esses jovens ainda têm, no aeroclube da sua ci-

Essas atividades tão diferentes entre si têm, contu- dade, ou no da cidade vizinha, a iniciação aeronáuti-
do, forte traço em comum: são elas que chamam atenção ca, os primeiros contatos com o maravilhoso e cati-
das crianças e dos adolescentes para a aviação, são vante mundo da aeronáutica, que seduz e fascina.
elas que despertam a vocação aeronáutica, que vai Caso os Srs. Deputados façam uma pesquisa
transformar homens e mulheres em pilotos e comandan- entre os principais executivos das empresas aéreas
tes das grandes aeronaves da aviação comercial. brasileiras, verificarão que a absoluta maioria deles

Alguns dos senhores talvez possam pensar que iniciou assim suas carreiras, seja construindo aero·
despertar vocações é menos importante do que trans- modelos e depois fabricando aviões de verdade, seja
portar centenas de passageiros, mas acreditem-me: levando fazendeiros aos rincões do Mato Grosso e
no mundo inteiro e só nos países que estimulam cons- depois transportando os passageiros para Miami, Pa-
tantemente a formação de novos pilotos civis e de téc- ris e Frankfurt.
nicos de manutenção que a aviação comercial pode Esse circulo virtuoso de simpatizantes e entusi-
abastecer-se da mão-de-obra de que necessita. astas da aviação, estimulando novos talentos a voar

A aviação comercial cresce no mundo todo em nas mesmas aerovias, vem proporcionando ao Brasil
média 5% ao ano, chegando a 10% no Brasil. Com quase toda a mâo-de-obra de que necessita para as
cerca de 3 mil e 500 pilotos voando para as empresas empresas aéreas e, vez por outra, acaba até por for-
da aviação comercial, o Brasil vai precisar formar pelo necer mão-de-obra para linhas aéreas de outros paí-
menos 400 pilotos por ano para as empresas comer- ses. Existem hoje pilotos brasileiros voando na China,
ciais manterem suas atuais taxas de crescimento. na Coréia do Sul, na Arábia Saudita e no Marrocos,
Gostaria de lembrar aos senhores que formar 400 pi- enquanto praticamente inexistem pilotos estrangeiros
lotos por ano para as empresas aéreas não é o mes- voando no Brasil.
mo que brevetar 400 pilotos por ano, é formar. É nesse ambiente que se reveste da maior im-

As empresas internacionais de seguro exigem portância a tarefa delegada a esta Comissão Especi-
que os co-pilotos contratados pelas empresas aéreas ai, que, é certo, deve preocupar-se prioritariamente
tenham um mínimo de 2 mil e 500 horas de vôo, en- com a criação de agência que possa regular adequa-
quanto para brevetar um piloto novato são necessári- damente as atividades das linhas aéreas, mas não
as somente cinqüenta horas. pode deixar de reconhecer a importância de todas as

É na aviação geral, senhores, que os pilotos ad- atividades da aviação geral, celeiro de recursos hu-
quirem a experiência necessária para candidatar-se manos indispensável para o continuado desenvolvi-
aos empregos da aviação comercial. É na aviação ge- mento dela.
ral, voando como instrutores dos aeroclubes, ou como A aviação geral é fator primordial para a integra-
rebocadores de planadores, que os pilotos somam as ção nacional. O Brasil tem mais de 2 mil e 300 aeró-
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dromos registrados no DAC, mas a aviação comercial
chega a menos de 200 deles. Isso equivale a dizer
que existem mais de 2 mil cidades neste País onde os
únicos aviões que pousam são os da aviação geral.

Srs. Deputados, a aviação civil brasileira é um
sistema complexo, em que cada componente tem um
papel específico a cumprir. As empresas aéreas têm
cerca de 300 aviões, enquanto a aviação geral tem
mais de 11 mil, que devem ser somados a mais de 3
mil aeronaves experimentais que voam. em nossos
céus. São cerca de cinqüenta aeronaves da aviação
geral para cada avião das empresas comerciais.

As empresas aéreas empregam cerca de 3 mil e
500 pilotos, enquanto a aviação geral abriga mais de
50 mil pilotos. A aviação comercial precisa de pilotos
com 2 mil e 500 horas de experiência, mas é na avia
ção geral que eles constroem sua carreira.

O Rio Amazonas é formado pelo Rio Negro e
pelo Rio Solimões e alimentado pelo Madeira, pelo
Tapajós e pelo Xingu, mas é nos menores igarapés
que a floresta amazônica esconde seus melhores te
souros e mostra toda a sua exuberância.

Srs. Deputados, este é o ponto mais importante
deste meu pronunciamento, e chamo especial aten
ção para ele. Na bacia do Amazonas, os grandes rios
são fundamentais e trazem em seu bojo enorme ri
quezas. Eles têm todos, contudo, uma raiz em co
mum: são formados pelos pequenos igarapés, que,
do fundo da floresta, trazem também suas belezas,
suas riquezas, seus habitantes, sua vida.

Assim é o Sistema de Aviação Civil. Cortem
suas raízes, enfraqueçam sua aviação geral, sequem
seus igarapés, e, em questão de anos, seus caudalo
sos rios, suas empresas aéreas, fraquejarão e serão
transformadas em riachos, em pequenas empresas
de poucos e velhos aviões.

Quando se impede o acesso de um avião da avi
ação geral ao Aeroporto de Congonhas ou ao Aero
porto Santos Dumont, negando um 510t de pouso ou
de decolagem, muitas vezes é um dos postos de tra
balho que se estão subtraindo da economia brasileira.

A ABAG não tem a veleidade de propor que o
acesso a slots para a aviação geral e para a aviação
comercial seja tratado com a mesma prioridade. É
inegável o maior impacto econômico da segunda. De
ixar de atender à primeira é, contudo, uma injustiça
com a aviação geral e um claro estreitamento das
oportunidades profissionais a ela relacionadas.

Quero também chamar atenção para que impe
çam o sangramento exagerado de toda a atividade
aeronáutica. Todas as empresas que atuam no País
devem pagar a sua cota de impostos, mas ela tem

que ser dimensionada para mantê-Ias financeiramen
te saudáveis, ainda mais numa atividade em que a se
gurança de vôo custa dinheiro e em que sempre exis
te o risco de dificuldades de caixa traduzirem-se em
níveis de segurança abaixo do desejável.

Da mesma forma que o excesso de projetos de
irrigação em torno do São Francisco vem ameaçando
transformá-lo em pouco mais que um regato, o exces
so de tributos e de normas técnicas, aliados às escor
chantes taxas aeroportuárias de aeronavegação,
vem minando, há anos, a saúde financeira das em
presas aéreas brasileiras.

Na medida em que esses tributos, essas nor
mas e essas taxas se aplicam também, na íntegra, às
atividades da aviação gera', a ABAG vem notando um
interesse cada vez maior dos empresários brasileiros
na modernização de suas aeronaves, muitas vezes
preferindo exportá-Ias e desistir da atividade a investir
na flexibilidade, na agilidade e na eficiência que só o
transporte aéreo pode proporcionar.

Alguns exemplos: a cobrança de IPI sobre
aviões a jato com peso de até 15 mil quilos, que afeta
tanto os jatos executivos, quantos os jatos regionais
da EMBRAER; a cobrança de Imposto de Renda reti
do na fonte em todas as remessas para pagamento
de arrendamentos de aeronaves, que aumenta em
15% o custo de aquisição de qualquer aeronave; o
desdém e o desinteresse da Receita Federal em
adaptar suas regras aduaneiras para permitir a impor
tação de peças aeronáuticas utilizando peças defeitu
osas como parte de pagamento, prática consagrada
pela aviação em todo o mundo, conhecida como ex
change, que não conseguimos fazer no Brasil e que
economizaria milhões em estoques de sobressalen
tes nas empresas aéreas. Todos são sangramentos
que, se não são os únicos fatores que levaram nossa
aviação civil à triste situação em que se encontra,
com certeza muito contribuíram para isso.

V. Ex"s estão analisando o projeto de criação de
um novo órgão governamental, e, embora esse órgão
se atenha prioritariamente aos aspectos de regulação
técnica do mercado, é imperativo que tenha a força
política e a autoridade moral para exigir dos demais
órgãos governamentais a modificação desse estado
de coisas.

A aviação civil brasileira precisa de uma agência
forte, bem gerida e responsável, transparente e dis
posta a prestar contas de todos os seus atos, mas,
acima de tudo, altamente sintonizada com as neces
sidades do setor.

A ANAC precisa de técnicos competentes, pre
cisa de diretores comprometidos com o desenvolvi-



É importante fazer uma rápida retrospectiva dos
fatos que influenciaram a tecnologia aeronáutica.

O esforço de Alberto Santos Dumont, que foi
bem-sucedido em 1905, estabeleceu uma nova or
dem mundial. Em apenas nove anos passaram a ser
produzidos aviões em série, quando eclodiu a 1a Gu
erra Mundial.

Após a 1a Guerra Mundial o transporte aéreo co
merciai impulsionou-se e apareceram as primeiras em
presas aéreas no mundo. É importante destacar que so
mente após a 2a Guerra Mundial foi dado o grande im
pulso no desenvolvimento da tecnologia aeronáutica,
conseqüentemente na infra-estrutura aeroportuária.

A evolução da aviação civil e o complexo aero
portuário brasileiro viveram seu maior momento na
década de 60. Num curto intervalo de tempo, a frota
brasileira de aeronaves, com capacidade para trinta
passageiros. foi substitulda por aeronaves com capa
cidade para 120 passageiros. A repercussão foi ime
diata. Nossos aeroportos não comportam o número
de passageiros, e os pátios e as pistas não eram ade
quados para estacionamento, pouso e decolagem
das aeronaves.

A infra-estrutura aeroportuária tem que desen
volver conjuntamente com aviação civil como parte
integrante do desenvolvimento e integração nacional.

No ano de 1964 no Brasil existia uma indústria
de transporte aéreo constituída pela Pan-Air, Cruzei
ro, Paraense, Sadia, VASP e VARIG. Portanto, fa
zia-se necessária a modernização dos aeroportos
brasileiros. Assim, o Ministério da Aeronáutica, órgão
do Governo até então responsável pela in
fra-estrutura aeroportuária, realizou as adequações
dos aeroportos para atender o novo contexto tecnoló
gico e a demanda.

Considerando o Brasil um paIs de dimensões
continentais, fez-se necessária a criação de uma em
presa brasileira de infra-estrutura aeroportuária, vol
tada para os aspectos operacionais, comerciais, ge
renciais dos aeroportos brasileiros.

Em 12 de dezembro de 1972 foi criada a Empre
sa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária, pela
Lei n° 5.862, com a finalidade de implantar, adminis
trar, operar e explorar industrial e comercialmente a
infra-estrutura aeroportuária no Brasil.

O sistema aeroportuário brasileiro, administrado
pela INFRAERO atualmente, é composto por 66 aero
portos e 78 grupamentos de navegação aérea, indis
pensáveis para a segurança do transporte aéreo, inte
gração do povo brasileiro e soberania nacional.

dos.

Exmo Sr. Deputado Nelson Marchezan, Presi
dente da Comissão Especial da Agência Nacional de
Aviação Civil; Exmo Sr. Deputado Leur Lomanto, Rela
tor da Comissão; Srs. Deputados; senhoras e senho
res presentes, o transporte aéreo no Brasil está em
permanente desenvolvimento, resultante do avanço
da tecnologia da indústria aeronáutica e do esforço da
INFRAERO pelos serviços prestados nas operações
dos aeroportos, realizando investimentos no setor ae
roportuário, uma empresa pública, eficiente no de
senvolvimento da infra-estrutura aeroportuário em
144 localidades em todo o território nacional.

O atual momento é resultado de longo e perma
nente esforço que se iniciou com Alberto Santos Du-
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mento harmonioso de todos os segmentos da avia- mont, superando seus limites, realizando o primeiro
ção, dos planadores, aqui representados pela Comis- vôo.
são do Aerodesporto Brasileiro, aos enormes jatos da
VARIG, da Gol e da TAM.

Por fim, Srs. Deputados, a ABAG pode verificar
que vários dos senhores propuseram emendas suge
rindo a criação de um Conselho de Gestão para a
ANAC, a exemplo do que ocorre em outras agências.
Em nenhuma das propostas, contudo, está prevista a
inclusão de representantes da aviação geral nesse
conselho.

A ABAG apóia a idéia de um Conselho de Ges
tão tanto para a ANAC, como também para os aero
portos, para decidir a alocação de recursos finitos,
como slots, por exemplo, salas de embargue e áreas
de estacionamento de aeronaves.

É imperativo, contudo, que, em todos esses ca
sos, a aviação geral possa contar com representantes
pelo menos para os segmentos da aviação executiva
e da aviação aerodesportiva, que têm necessidades
especrticas e que, certamente, terão muito com o que
contribuir para o conselho.

A ABAG conta com descortino de todos os se
nhores e, obviamente, está à disposição para forne
cer-lhes mais informações sobre a aviação geral.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Agradeço ao Sr. Rui Aquino, Presidente da
Associação Brasileira de Aviação Geral - ABAG, a
contribuição que acaba de dar aos trabalhos desta
Comissão, pelo depoimento que prestou.

Concedo, desde logo, a palavra ao Sr. José Go
mes de Alencar, Presidente do Sindicato Nacional
dos Aeroportuários, por vinte minutos.

JOSÉ GOMES DE ALENCAR - Boa tarde a to-
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A INFRAERO é uma empresa pública que aplica
suas receitas na modernização do sistema aeropor
tuário brasileiro, sendo as fontes de receitas oriundas
de tarifas aeroportuárias, armazenagem e capatazia,
pouso e permanência, embarque, comerciais, finan
ceiras e outras.

O Sindicato Nacional dos Aeroportuários, que
reúne cerca de 10 mil trabalhadores em 144 cidades
brasileiras e mais 13 mil trabalhadores terceirizados,
é contrário ao projeto da ANAC da forma que foi envi
ado pelo Executivo.

O sindicato considera que:

a) o projeto de lei da forma que foi enviado à Câ
mara dos Deputados cria uma Agência Nacional de
Aviação Civil que não é independente e apesar de
dita civil, não é civil. É na realidade subordinada ao
Ministério da Defesa, que divide atribuições com o
Comando da Aeronáutica e será dirigida por militares
que serão absorvidos do quadro pessoal do DAC 
Departamento de Aviação Civil;

b) o projeto da ANAC cria uma agência regula
dora de aviação civil cujo modelo não existe em ne
nhum país, pois além de não ser independente ela
secciona as funções. A infra-estrutura aeroportuária e
aeronáutica ficam à cargo do Ministério da Defesa, e
o controle do tráfego aéreo com o Comando da Aero
náutica, o que causará conflito de atribuições entre as
autoridades;

c) o excesso de atribuições concentrará pode
res na Agência, que tornará ainda mais burocratizada
que o DAC - Departamento de Aviação Civil;

d) a ANAC já nasce promovendo um verdadeiro
'1arifaço" nas taxas cobradas dos usuários, como, por
exemplo, a revalidação dos certificados de habilitação
técnicas de pilotos privados, que passará de R$19,00
(dezenove reais) para R$1 00,00 (cem reais). Em de
corrência desses aumentos, as aviações comercial,
geral e aerodesportiva, a construção aeronáutica e as
oficinas de manutenção ficarão menos competitivas,
elevando o Custo Brasil. As conseqüências negativas
serão grandes para o setor aéreo, reconhecido inter
nacionalmente como segmento de ponta, responsá
vel pelo desenvolvimento tecnológico e econômico do
País;

e) o projeto dá liberdade a ANAC para formular,
sem critérios, o modelo de privatização dos aeroportos;

f) a privatização vai transferir à União, através
da ANAC, os aeroportos deficitários. Os aeroportos
lucrativos como, por exemplo, o de CongonhaslSão
Paulo, CumbicalGuarulhos, ViracoposlCampinas,
Santos Dumont e Galeão/Rio de Janeiro, Salgado Fi-

lho/Porto Alegre e o Aeroporto de Brasília serão pri
vatizados por grandes grupos econômicos, inclusive
empresas estrangeiras;

g) em relação à privatização de aeroportos de
fendido no projeto, podemos afirmar que os lucros
vão ser privatizados e os prejuízos socializados por
todos os contribuintes;

h) o projeto do Executivo acaba com o modelo
INFRAERO, que atualmente, através de subsídios cru
zados, possibilita que os aeroportos lucrativos financi
em os deficitários, sem onerar o contribuinte, manten
do uma boa qualidade de serviços aos usuários;

i) o modelo de privatização sucateará os aero
portos deficitários;

j) o projeto prevê a terceirização de serviços de
aeroportuários (que em aviação significa ameaça à
segurança de vôo), além de promover o desemprego
da categoria aeroportuária.

O Sindicato Nacional dos Aeroportuários enten
de que a sociedade brasileira merece uma Agência
de Aviação Civil que seja realmente independente,
onde as funções reguladores sejam separadas das
investigadoras de acidentes aéreos.

O sindicato, neste momento, manifesta a sua
posição contrária à privatização da INFRAERO e dos
aeroportos brasileiros. Que a sociedade organizada
realize um amplo debate sobre a importância do
transporte aéreo nacional.

Muito obrigado.
Esta é a contribuição da categoria aeroportuária

para o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Agradeço a V. sa a contribuição, que com
certeza será valiosa para o Sr. Relator e demais mem
bros da Comissão.

Concedo a palavra à Sra. Sandra Assali, Presi
dente da Associação Brasileira de Parentes e Amigos
das Vítimas de Acidentes Aéreos.

Tem S. sa a palavra por, no máximo, 20 minutos.

A SRA. SANDRA ASSALI - Antes de mais
nada, obrigada pela oportunidade.

Na verdade, o que se discutiu hoje é pela melho
ra e mudança da aviação, até em função de sua evo
lução e crescimento, que está a passos largos no Bra
sil, não só nas linhas nacionais, mas também nas in
ternacionais.

Estou do lado de cá, quer dizer, sou como os se
nhores, usuária da aviação. Trabalho com uma idéia
do que seria com certeza uma necessidade muito
grande: haver um órgão que assistisse às famílias
que se envolvem com acidentes aéreos.
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O meu depoimento não é nada do que está com com a imagem daquela rua, com o sangue escorren-
os senhores. O que está aI é o que a associação nes- do pela sarjeta, com todos aqueles corpos carboniza-
ses quatro anos trabalhou, o que ela teve de fazer e dos. Várias crianças viram o nome do seu pai na tele-
por que, em seqüência, veio a necessidade de pontos visão. Foi assim que eles souberam.
crfticos para haver assistência às famflias de aciden- A partir daI, há o IML, que em São Paulo não
tes aéreos. tem a menor estrutura para o que aconteceu. E se

Como estou do lado de cá, vou falar como usuá- isso acontecer hoje, é a mesma coisa. Quando che-
ria da aviação, como viúva, como mãe e como fiquei guei lá, não acreditei no que vi: uma verdadeira praça
nessa história toda. Todo mundo sabe do caso do Vôo de guerra. Passávamos por cima de corpos, pessoas
402, que foi uma exceção em termos de acidentes aé- desesperadas, todo mundo se debatendo, assistên-
reos no Brasil, tendo em vista o local em que ocorreu, cia zero, acompanhamento zero, todo mundo desnor-
a proporção do acidente, a quantidade de pessoas teado, inclusive o pessoal do IML. Imaginem entrar 99
que faleceram. Pesou muito nessa questão quem corpos no IML, com pedaços carbonizados, sem sa-
eram os passageiros daquele vôo, porque acidentes ber quem é quem! O avião afundou o solo. Foi neces-
aéreos no Brasil acontecem todos os dias, em todos sário tirar o avião para pegar pessoas que ainda esta-
os lugares, mas o 402 era um vôo de executivos, de vam embaixo dele. Eram pedaços humanos.
profissionais, de altos empresários. Três dias depois, achando que finalmente era

Meu marido era médico, ia ao Rio dar uma aula meu marido, fui ao IML, para ver se era mesmo, por-
de cardiologia. Ele já tinha sempre os bilhetes. Enfim, que eu já estava na dedução. Então me disseram:
deixei meu marido no aeroporto, para ele entrar direto !"Olha, achamos que pode ser ele, pode dar uma
no avião. Quando saí, ele embarcou em 15 minutos. olhada e tal". Isso porque eu tive famlIia, tive a empre-
Eu estava com o meu filho de 7 anos. Sal do aeropor- sa do meu marido, tive a famllia do meu marido, todo
to e fui com ele ao dentista. Era dia 23 de maio, havia mundo acompanhando. Eu fui para dar o veredicto fi-
trânsito. Paro no farol e escuto uma explosão. Olho nal. Obviamente, olhei direto para a mão dele, pelo
pelo espelho retrovisor do meu carro e vejo aquela menos para tentar ver pela aliança, mas a mão do
imensa bola de fogo. s8blamos que vinha da direção meu marido tinha sido arrancada no acidente. Enter-
do aeroporto. rei meu marido num caixão lacrado, que foi o que

Estávamos próximo ao consultório do dentista. apresentei para os meus filhos como uma despedida,
Quando lá cheguei, soube que era um acidente de e sem ter certeza nenhuma se enterrei o meu marido.
avião, mas, em princIpio, o que me aliviou, apesar de Aliás, o que todas nós sempre falamos é que te-
ser da TAM - existem vários vôos na ponte aérea -, mos um consolo: todos foram bem velados, porque
foi a informação de que o vôo ia para Brasflia. Fiquei não temos a certeza de quem enterramos. A assistên-
tranqüila, porque meu marido ia para o Rio. Tranqüila, cia da companhia TAM é zero. Não é questão da com-
não. Chocada. panhia TAM hoje, porque estamos convivendo com

Na volta, entrei no carro e logo liguei o rádio. A quinze acidentes aéreos mais antigos e mais recen-
Jovem Pan informou que o avião não ia para Brasl- tes que o nosso.
lia, mas para o Rio. Na seqüência disso, pessoas doentes, preci-

Cheguei em casa e tentei falar com o aeroporto. sando de apoio psicológico, pessoas que tinham um
Não consegui. Tentei falar com a TAM. Não consegui. provedor, porque no dia seguinte a vida continua, as
Não conseguia ter informações, saber se era o vôo do contas estão chegando debaixo da porta. Eu perdi o
meu marido. meu marido. Eu me despedi do meu marido e ele mor-

De qualquer forma, a empresa de meu marido, reu em 40 minutos. Nada tivemos de assistência, ne-
uma multinacional, com uma estrutura fantástica, nhuma ajuda para a escola, nenhuma ajuda psicoló-
trouxe para mim médico e assistência social. Enfim, gica, nenhuma cesta básica, nenhum tíquete, nada,
essa foi a certeza. absolutamente nada.

Às 10 horas da manhã, a televisão já tinha a lista Informações sobre o acidente, menos ainda.
de todas as vItimas. Fundamos a associação porque ela existindo legal-

Depois, em função da existência da associação, mente poderia cobrar responsabilidades. O nosso pri-
na convivência com todas essas mães das vítimas do meiro encontro foi aqui no Cenipa, com o Cel. Dou-
acidente e com mais de cem filhos órfãos, soubemos glas, na época o responsável pela investigação. Re-
que muitas crianças que estudavam à tarde e ligavam ceberam-nos bem apesar de estarmos literalmente
a televisão de manhã para ver desenho, depararam de walk-talkies e walkmans e sendo filmados o tem-
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po inteiro. Não sei. Parecia que estávamos querendo todo automatizado, falando de uma tecnologia. Ele
ver alguma coisa, mas tudo bem. Eles viram que éra- chega com o câmbio e diz assim: "Esse foi o primeiro
m~s p~~soa~ totalmente desarm~das, ~mocionadas carro da minha vida. Eu tenho paixão por ele. Ele está
ate o ultimo fIo de cabelo e que 50 quenamos ter re- parado lá embaixo e eu não posso usar mais". Bom
t~rno do que achávamos ter direito. Eles viram que só queria entender. Aí ele mostrou o câmbio e disse~
e~amo~ ~otalmente indefesas, ,deram-nos informa- "Sabem por que eu não posso usar mais? Porque eu
çoes, loglco que dentro do posslvel. não arranjo mais um câmbio igual a esse. Olhem: par-

O nosso segundo encontro foi muito interessan- tiu, foi um desgaste de material. Éo que aconteceu no
te. Fomos convidadas em São Paulo pelo IV Comar, o cabo do 402. Ele partiu por desgaste." Eu virei para o
Brigadeiro João Gerardo Lopes Mello, de quem não Brigadeiro e falei assim: "A reunião acabou". Eu não
vou me esquecer, porque estávamos fazendo muita tinha mais nada para fazer lá, se é isso que ele vai me
pressão. A mídia abraçou muito essa história e co- dizer, um câmbio de um Fusca 65. Saí de lá. No dia
brou esse lado. Foi terrível essa reunião, porque éra- seguinte, tivemos audiência com o Ministro da Aero-
mos as mesmas viúvas indefesas. Entramos numa náutica, Lélio Lobo - na época, a Deputada Marta Su-
sala que, com certeza, era do tamanho desta aqui. A plicy nos acompanhou -, que literalmente disse que
porta ali, a mesa dele aqui. Viemos, ele nos cumpri- era assim mesmo, que a coisa era muito complexa,
mentou e pediu que sentássemos. Passamos por que o Vôo 402 envolvia uma série de aspectos muito
uma mesa de reunião onde havia uns cinco integran- complexos e tal. E eu tinha recebido de manhã uma
tes do Comar. Deduzimos que seria uma reunião in- informação da imprensa: "Sandra, você vai estar com
terna. Ele nos direcionou um sofá para que sentásse- o Ministro? Comente com ele o caso da Varig, daque-
mos. Sentamos. Ele se levantou e chamou os demais. le problema do piloto". Está bem. No final, depois que
Sentamos, três viúvas, num sofá encostado na pare- o Ministro falou o que estávamos cansados de ouvir e
de. O Brigadeiro sentou do meu lado, eles levantaram não deu nenhuma notícia nova, falei: "Ministro, porfa-
e todos trouxeram cadeiras e fizeram um semicírculo vor, eu recebi uma informação de que esse avião -
em volta de nós. Com o dedo em riste disse: "O que um Boeing do Comandante Sérgio LoU - que dias
vocês estão cobrando? O que vocês estão queren- atrás saiu da pista no Rio e foi parar nas pedras, en-
do?" É assim mesmo. Nós só estamos querendo sa- fim, estava lotado, tinha algum problema de saúde
ber o que aconteceu com aquele avião. com o Comandante?" Ele respondeu: "Não". Eu disse:

No final, entre desculpas, o Brigadeiro disse: "~ão? A infor~~ção ~ue eu tenh,? é de que ele não fa.-
"Dona Sandra, só um comentariozinho: muito louvá- ~Ia exa~e m~dlco ha dez anos. E ele respondeu: "E
vel a atitude de vocês com a fundação da associação. ImP?SSlv~1. E. ,~m dos nosso~ mel~ores comandan-
Mas vou dar-lhes um recadinho: eduquem seus filhos teso Eu disse. Se o senhor n~.o se Inco~oda, eu_vo~,
que são pequenos" _ porque todos eram muito jo- aguardar. O senhor pode ~enflcar essa Informaçao?
vens; meu filho tinha 7 anos e o da outra 4. Havia três Ele mandou alguém ver. AI alguém chamou e ele saiu
grávidas, os filhos nasceram e não conheceram es- da ~Ia. Voltou desconcertadi~~imo e f~lou: ".Lamento
ses pais. E ele continuou: "Eduquem bem seus filhos m~lt?, mas eu tenho ~ue admitir. Ele nao faZia exame
para cobrar aos governantes de amanhã porque dos mediCO há dez anos.
de hoje vocês não vão conseguir nada." Ouvi isso do Então, aquele avião estava lotado. Aquele Co-
Brigadeiro. mandante não fazia exame há dez anos e existe um

Depois estive no DAC, no Rio, com o Brigadeiro órgão que fiscaliza isso.
Kawanami, que teve a paciência de pedir para um as- Na verdade, o que queremos demonstrar com
sessor dele descer. Ouvi ele fazer um comentário: isso é que não se discute que poderíamos ter entrado,
"Busque aquela peça que eu lhe pedi". Como estáva- automaticamente, após o acidente, pela responsabili-
mos em assuntos técnicos, pensamos: "Ele vai bus- dade objetiva. Temos o Código de Defesa do Consu-
car algo semelhante para mostrar o que pode ter havi- midor. Quem vendeu a passagem foi a TAM, é a pres-
do com o 402 e tal". Chega o assessor dele - acredi- tadora de serviços. Mas nós queríamos o laudo, por-
tem se quiser! - com um câmbio de um Fusca 65 na que era um direito nosso. Nós queríamos informações
mão. Um câmbio de Fusca! Estou sentada ali, e nós do que aconteceu com aquele avião. Todos eles mor-
olhamos aquílo. Nós éramos seis ou sete pessoas e reram.
olhamos para aquilo. Aí ele disse - vejam só! - com Aí veio aquela oferta de 145 mil dólares da TAM,
tal parcimônia: "Isto é um câmbio de um Fusca 65". que a maioria não aceitou, porque tinha de dar plena
Nós estamos falando de um Folker 100, 97, um avião e total quitação de não entrar com nenhuma ação fu-
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tura, mesmo sabendo as reais causas da queda do - e o bem de moradia não serve como caução. Meu
avião. A maioria não aceitou. Então, vamos brigar. advogado recorreu, agravou, recorreu, agravou, não
"Vocês já podem, então, entrar pela Defesa do Con- havia outro jeito. Pensei: vou ficar sem a pensão. Em
sumidor". "Não, nós queremos o laudo. Nós vamos último caso, o meu advogado, lamentando, afirmou
vincular a ação na Justiça em função do laudo." O que que, se eu quisesse receber, havia um derradeiro re-
foi preciso, e nós solicitamos. O Procurador-Geral de curso: eu deveria abrir mão da minha casa como bem
Justiça, Dr. Marrey, em São Paulo, entrou com um de moradia. Fui ao cartório, levei a escritura, abri mão
mandado de segurança no STJ, em Brasília. Ganhou e entreguei a declaração.
por oito a zero. O Ministro da Aeronáutica tinha que Estou no acordo firmado nos Estados Unidos.
entregar o laudo em um mês para nós, porque o prazo Mas, se eu continuasse com o processo na Justiça
de dois anos estava prestes a expirar. Foi oito a zero, brasileira - e várias pessoas optaram por ela -, e vi-
e o Ministro tinha que entregar. Ele levou oito meses esse a perder a causa amanhã, o que é possível, eles
para entregar o laudo. me levariam a casa em que moro com meu filho. E eu

Pedimos uma audiência com o Presidente da não teria mais nada.
República e ele mandou-me um telegrama dizendo É, portanto, extremamente necessário que se
que esse assunto não era com ele, que eu me enten- crie um seguro obrigatório para que essas famflias
desse com o Ministro da Aeronáutica. E eu perguntei possam, pelo menos, começar a reconstruir as suas
a ele: "Puxa, mas alguém aqui é Chefe Maior das For- vidas, porque, além da perda, elas ficam desprovidas
ças Armadas para cumprir isso". Não tive resposta. financeira e psicologicamente, ficam perdidas, sem

A duras penas, mais uma vez expondo famílias. condições de cuidar de si mesmas, que dirá dos fi-
E paralelo a isso, como foi a assistência? Viemos a lhos. Enfim, não sabem a quem recorrer para obter
Brasília, fomos à Procuradoria-Geral da República, a ajuda. Por essas razões, nós nos unimos.
fim de oficiar as escolas no sentido de que as mães O que acontece nos outros casos? Vejamos um
conseguissem bolsas para manter os filhos nas esco- caso recente, ocorrido em São Paulo. No fim do ano,
las. Estivemos no Hospital da Mulher e da Criança, um avião Aerocomander caiu próximo ao Aeroporto
cujo diretor, na época, era o Dr. Pinotti; pedimos que de Congonhas. Quinze minutos depois do acidente _
todas as famílias fossem assistidas, o que aconteceu. era um sábado à noite, e eu estava em casa -, a TV
No Grupo de Perdas da PUC, que é especializado em Globo me ligou e disse que tinha acabado de cair um
perdas, conseguimos terapia gratuita para todos os avião com tais e tais características e me pediu que fi-
familiares das vítimas do caso da TAM. Hoje, acidente casse alerta, de olho, para, se necessário, passar al-
aéreo no Brasil é dessa maneira. gumas informações. Isso aconteceu há pouco tempo,

Para os senhores terem uma idéia, a Justiça e nós já temos a experiência adquirida na associação.
brasileira está trabalhando nesse caso, e, como todos Eu disse que faria o que precisassem e ainda pedi o
sabem, estou acompanhando os demais. Há o caso prefixo do avião, a única coisa de que me lembrei.
da Diretoria da Eletronorte. No final do ano, deu-se a Desliguei o telefone e acessei, por meio da Internet, o
sentença, e a empresa aérea foi considerada culpa- site do DAC. Digitei os dados do avião: Aerocoman-
da. O caso tem vinte anos, e ela, repito, foi considera- der, PT-IEE etc. O que resultou? "Aeronavegabilidade
da culpada. Como houve três mudanças de moeda suspensa, seguro vencido.. :', enfim, o avião não tinha
nesse período, até que se recalculem as indeniza- nenhuma condição para voar. E, naquele vôo, estava
ções, não sei mais quantos anos serão necessários uma família que tinha acabado de velar um filho víti-
para o desenrolar do caso. ma de um tiro, em um assalto. A famflia morreu na-

De qualquer maneira, de 1993 para cá, há a quele vôo. Dois dias depois, junto com a equipe da te-
possibilidade da tutela antecipada. Porém cada juiz levisão, estive no local e pude ver que o avião caiu de
decide da sua maneira: Foi solicitado para todos o va- bico numa rua estreita, parecia rua de vila. Ele caiu de
lor ao qual a TAM deu o seu "de acordo", ou seja, 145. bico, talvez tenha explodido, estava de um jeito tal,
Entretanto, um juiz deu o valor total, outro concedeu a que eu gostaria de mostrar para os senhores. Aliás,
metade; um outro, pagamentos mensais. No meu faço questão de mostrar aos senhores - e há morado-
caso, o juiz resolveu que, em vez do valor total, eu de- res da região que podem provar o que vou mostrar.
veria receber, todos os meses, como pensão, 70% do Tenho aqui um pedaço do Aerocomander.
salário líquido do meu marido. Estamos cansados de saber que silver tape é

No entanto, para isso, exigiram um bem em cau- prática comum em aeronaves. Os senhores podem
ção. E eu não tenho. Tenho apenas a casa onde moro ver que está tudo queimado. Este é um pedaço de um
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Aerocomander, porém isso é esparadrapo. O avião
estava remendado com esparadrapo! Não é silver
tape. Houve uma tempestade dantesca. É preciso
abrir uma tela. Se esse avião, que estava transportan
do uma família e que também ia voltar, saiu da tela ...
Que eu saiba, um avião sem autorização não levanta
vôo! Avião que tem esparadrapo, com remendo, le
vanta vôo? Morreu a família inteira!

Estive naquela rua dois dias depois e não acre
ditei. Chamaram o caminhão da Prefeitura; só havia
fragmentos humanos. Ficaram apenas pedacinhos de
pessoas, porque o avião caiu de bico. Ele explodiu de
tal maneira que só ficaram fragmentos, que nem esse
pedaço de esparadrapo. Ninguém agüentava o chei
ro. Tiveram de chamar o caminhão da Prefeitura para
lavar a rua.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - O tempo de V. sa está esgotado, mas, se
necessário, poderemos conceder-lhe mais alguns mi
nutos.

A SRA. SANDRA ASSALI - Certo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - De quanto tempo V. sa necessita para en
cerrar sua exposição?

A SRA. SANDRA ASSALI - Mais uns cinco mi
nutos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Pois bem. Concedo a V. sa mais cinco mi
nutos.

A SRA. SANDRA ASSALI- Na medida do pos
sível, estou acompanhando esse caso também, por
que fazemos esse serviço para as famílias que nos
procuram. A Associação existe para isso, para aten
der as famílias que desejam apoio, como o pessoal da
Eletronorte, embora o caso tenha vinte anos.

De qualquer maneira, tem de ficar claro o se
guinte: tem de existir, por lei, um seguro obrigatório
decente. Isso é lei nos Estados Unidos. No caso do
Concorde, da Air France, as famílias foram indeniza
das em um mês. Foi a Continental? A Air France foi
atrás. E não há o que discutir: existe um seguro da
empresa e tem de existir um seguro obrigatório e de
cente, que, para nós, à época, foi de 14 milhões.

Meu marido era um profissional de 45 anos de
idade, trabalhava num laboratório médico - era ge
rente-médico -, e havia respondido a uma entrevista
em outra empresa. Naquele dia, essa outra empresa
decidiu convidá-lo para nela trabalhar. No meio de
toda aquela loucura, ligaram para minha casa dizen
do que ele havia sido escolhido para ser dire-

tor-médico de outro laboratório. Ele estava literalmen
te em ascensão profissional na área de patologia!

Tive de ir atrás de todas as informações, junto
com todas as outras famflias. Nunca fomos poupados
de absolutamente nada; ninguém abriu os braços e
nos recebeu bem. Tudo foi à base de fórceps, na mar
ra, com a mídia, com a imprensa. Fora o desgaste e o
fato de a pessoa ter de se expor. E até hoje - passa
ram-se anos - ainda estou tratando dos filhos, porque
uma criança que convive com um dia-a-dia desses
não tem a menor condição de ficar sem uma terapia
para valer.

São bárbaros todos os avanços da aviação, e to
dos somos seus usuários. Hoje mesmo despedi-me
de meus filhos e vim para cá. Meu marido fez isso.
Espero que eu volte. Eles só têm a mim agora. E cada
vez que digo que vou voar... Não tenho medo de voar.
Seria muita coincidência acontecer com pai e mãe.
Não dá.

Essa é minha missão. Tudo bem. Mas uma coisa
é certa: todo mundo tem de ir e vir. É a segurança aé
rea. Nas fatalidades, como nesta daqui, a segurança
é o suporte que a família poderá em todos os senti
dos: psicológico, médico, escolar etc. Por isso é preci
so que se defina um seguro obrigatório decente. Para
mim, isso é imprescindível em função não apenas do
Cas0402, das 99 famílias, mas também de todos os
outros acidentes com que convivemos e a cujas infor
mações temos acesso.

Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado, Sra. Sandra Assali pela contribu
ição que nos traz. Compreendo o quanto é difícil para
V. sa rememorar tudo isso.

Passamos, desde logo, aos debates.

Concedo a palavra, como de praxe, primeiro ao
Sr. Relator, o Deputado Leur Lomanto.

O SR. OEPUTAOO LEUR LOMANTO - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Expositores, ini
cialmente desejo cumprimentá-los por deixarem vali
osas contribuições para o nosso relatório.

Minha primeira indagação dirige-se ao Sr. Rui
Aquino. Sabemos que a aviação geral brasileira tem
sido citada como das maiores do mundo, mas, infeliz
mente, também os índices de acidentes têm sido
bastante altos.

Pergunto: como vê V. sa a atenção que o DAC
tem dado a esse segmento da aviação brasileira em
termos de incentivos, formação de tripulação e assis
tência, principalmente em casos de acidentes aéreos?
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Gostaria também de saber de V. sa como é feito, Como aqui foi relatado o acidente com o avião
pelo DAC, o controle da aviação geral nos mais lon- da TAM, desejo fazer considerações sobre alguns
gínquos locais do nosso País. pontos.

E, última pergunta, Sr. Presidente: como é feita a A Infraero adm~nistra hoje ~ grande maioria do
manutenção das empresas de aviação geral? Através de controle de tráfego aer~o no BraSil, de_Norte a Sul, de
meios próprios ou de terceiros? Pergunto exatamente Leste a O~ste, por meio d~ navegaça~ aérea. Uma
para que se possam evitar acidentes, como aquele a ~re?cu~açao nossa é rela.cl.onada ao numero de pro-
que a Sra. Sandra Assali se referiu, ocorrido com o flsslonals que exerc~m atiVidade ness~e s~tor ~a ~m-
avião Aerocomander se não me engano. presa, que, quanto a segurança de voo', e mUito Im-

, portante, porque o controle do tráfego aereo nas tor-
O SR. RUI AQUINO - Nobre Relator, Deputado res é fundamental. A atividade dos trabalhadores que

Leur Lomanto, junto com o DAC e, ultimamente, com coletam dados e informações que têm de ser forneci-
a comissão de investigação, temos acompanhado es- das para esses pilotos é realmente muito importante.
se~ as~untos. principal~e~te no que diz respeito aos Apesar disso, a Infraero tem um número muito
seis aClde~tes ~ue, comcldentemente, aconteceram pequeno de profissionais no setor de controle de trá-
no mês de Janeiro. fego aéreo. A respeito disso, até gostaria que esta

A preocupação da ABAG em relação a esse pro- Casa fizesse uma fiscalização rigorosa em todo o
blema é no sentido de ajudar o DAC a diminuir a ocor- Brasil, porque hoje parte do controle do tráfego aéreo
rência de acidentes por meio da prevenção. está com o Comando da Aeronáutica, mas parte des-

Todos os seis acidentes ocorridos em janeiro, se mesmo controle é feita pela Infraero. Portanto, é
segundo o DAC, foram causados por falha humana. muito im~rt~nte ~ue esta ~asa fiscalize a quantid~-

Em três deles, por problemas meteorológicos, os pilo- de de proflssl~nal~ q~e hOJe trabalha na navegaç~~

tos acabaram excedendo os limites e, assim, causa- aérea no _B rasl.1 , pnnclp~lmente n~ ~nfraero. Por ~ue.
a 'd tes Porque nao eXiste um numero sufiCiente de funcloná-

ram os CI en . . h ,. d t b Ih é t t. nos, e sua carga orana e ra a o es ressan e.
Entendemos que há um p!oblema de tr~lname_n- O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO _ Qual é a

to, de falta de melhor formaçao, e essa fOI a razao . d d t b Ih d t I d d ~?
bem clara de ter dito no meu discurso que temos sério Jorna a e ra a o que e um con ro a or e ~oo .
problema de formação de mão-de-obra. O SR. JOSÉ GOMES DE ALENCAR - HOJe, se-

. . . , . gundo regulamentado na lei, é de 6 horas, mas há
E ISSO fiCOU claro quan~o ~Izemos ~ssa analise. muitos profissionais exercendo carga horária superior

Essa é a prova de ~ue a Agenc:a deveria se preocu- a essa nos controles de tráfego aéreo Brasil afora.
par com a formaçao d~~~ mao-de-obra, para que O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO _ E o sa-
esse problema fosse minimizado. I' . ?

ano.
Quant? aos controles~ para i~for~ação de ~. O SR. JOSÉ GOMES DE ALENCAR :- O salário

Exas, ~proxlI~a~amente 30 Yo da aVlaça? geral e~ta está em torno de mil reais. Depende muito da carreira
c~m a msp~çao Junto ao DAC anu~1 venCida: Ou seJa, profissional desse trabalhador. Muitos deles são ori-
n~o há registro no ~A~ da ex~cuçao de~_sa Jns~eçao. undos da empresa Tasa , que foi absorvida pela Infra-
Nao sa~emos ~e fOI feita ~u na~, se.o ~vlao esta para- ero em 1996, e têm uma carreira de dez, quinze anos
do ou ~o. MUitas vezes, ISSO e atnbuldo ao excesso ou, às vezes, até mais, porque muitos desses profissi-
burocrátiCO do DAC e aos absurdos custos desse onais são também oriundos do hoje denominado Co-
controle, o que faz com que várias pessoas evitem fa- mando da Aeronáutica.
ier a inspeção por não terem condição de pagá-Ia. O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO- O sindi-

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Sr. José cato defende a permanência do sistema de controle
Gomes Alencar, Presidente do Sindicato Nacional de vôo sob o domfnio do Comando da Aeronáutica?
dos Aeroportuários, quais são as principais preocu- O SR. JOSÉ GOMES DE ALENCAR - Enten-
pações dos trabalhadores aeroportuários com rela- demos que temos de fazer um amplo debate com
ção à administração dos aeroportos brasileiros? toda a sociedade organizada que está envolvida, in-

O SR. JOSÉ GOMES DE ALENCAR - Sr. Rela- cluindo as companhias aéreas.
tor, um dos pontos fundamentais referentes aos tra- Penso ainda que o Governo tem de manter o
balhadores aeroportuários que eu gostaria de desta- controle do tráfego aéreo, porque a soberania nacio-
car diz respeito à navegação aérea no Brasil. nal é parte integrante da defesa, o que é atribuição
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das Forças Armadas. Portanto, a permanência do
controle de tráfego aéreo com o Governo, é funda
mentai, do nosso ponto de vista.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Tem V. Ex<' a palavra.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - A
pergunta do Relator disse respeito à permanência do
controle de tráfego aéreo com a Aeronáutica, não
com o Governo. S. Ex<' não contestou que essa ativi
dade seja do Governo. A pergunta é se deve ser da
Aeronáutica ou de alguma área civil.

OSR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Não, Sr. Deputado, o problema aí diz respe
ito à proteção ao vôo. O controle de vôo é uma coisa;
proteção ao vôo é outra coisa. Controle de vôo é feito
pela Infraero, hoje, ou pelo DAC.

O SR. JOSÉ GOMES DE ALENCAR - Perfeito.
Parte do controle de vôos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - E isso passaria para a Anac. Esse controle
passaria para a Anac. Mas o serviço de proteção ao
vôo ficaria para a Aeronáutica. Não é isso que está
proposto no projeto?

O SR. JOSÉ GOMES DE ALENCAR - É. O en
tendimento do sindicato é no sentido de que o Gover
no não deve abrir a proteção do controle e o gerencia
mento do setor para a iniciativa privada.

Entendemos que a soberania nacional - princi
palmente quando se trata de um país continental
como o nosso Brasil, da Amazônia ao Rio Grande do
Sul- somente pode ser plenamente exercida se esse
gerenciamento for feito pelo Governo.

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - O que
eu pude entender é que deve se feito por um algum
oficial do Governo.

O SR. JOSÉ GOMES DE ALENCAR - Por um
órgão oficial do Governo.

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Não ne
cessariamente sob o comando da Aeronáutica ou da
Infraero.

O SR. JOSÉ GOMES DE ALENCAR - Sim.
Que seja gerenciado pelo Governo.

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Esta é a
dúvida do nosso ex-Ministro Alberto Goldman.

Eu agradeço ao Dr. José Gomes de Alencar.
Pergunto à Sra. Sandra Assali como vê o impac

to do projeto em análise sobre os interesses dos fami
liares das vitimas dos acidentes aéreos?

A SRA. SANDRA ASSALI- Eu acredito que, a
partir do momento em que alguém compra um bilhete
aéreo, cria um vínculo, firma com a empresa um con
trato que diz respeito a sair de um ponto e chegar a
outro. Se, infelizmente, acontecer um acidente, não
há só a questão a que eu me referi, relativa ao seguro,
assistência e tudo mais, é preciso haver a transparên
cia dos fatos. Por que tudo tem de ser arrancado? Por
que ninguém dá uma informação? Por que se escon
de? Por que se omite? Não existe transparência. Não
sei o que acontece ali dentro. Sei o que aconteceu
com uma pessoa da família. Então, quero respostas.
Sempre vivemos um emaranhado de coisas obscu
ras.

A fundação da associação foi muito interessante
para nós, porque o mercado da aeronáutica é concor
rido. Vimos que funcionários de empresas de aviação
também se indignam com o que acontece nessas em
presas. Com a associação, funcionamos um pouco
como, entre aspas, "muro de lamentações".

Em função do acidente ocorrido com o Vôo 402,
começamos a receber inúmeras denúncias sobre o
que acontece nas companhias aéreas: vôos sobre
carregados, excesso de horas de vôo, problemas de
manutenção, tfmpanos que estouram devido ao gran
de número de horas de vôos. Recebemos, enfim, mui
tas denúncias, mas as pessoas não as assumem, ale
gando que não podem perder o emprego porque têm
mulher e filhos. Recebemos muitos desabafos de
pessoas que têm muito medo de perder o emprego,
porque têm família para sustentar.

Por que não há transparência? Isso é terrível
para quem está passando pela dor da perda. Quere
mos uma resposta, tanto que não sossegamos en
quanto não a tivemos. É nosso direito saber pelo me
nos o que aconteceu. Uma pessoa morreu e quere
mos saber por que ela morreu. Se alguém morre atro
pelado, ficamos sabendo o porquê.

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Obriga
do, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Marchezan) 
Estando ausente o Sr. Deputado Robson Tuma, tem
a palavra o Sr. Deputado Albérico Filho.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Sr.
Presidente, gostaria de me dirigir ao Sr. Rui Aquino,
Presidente a ABAG, que, em seu pronunciamento,
nos forneceu um dado que reforça o questionamento
que faremos.

Existem 2.200 aeródromos registrados no Bra
sil, dos quais apenas mais ou menos 200 são utiliza
dos pela aviação comercial, conseqüentemente 2 mil
pontos são de uso da aviação geral. Quando procura-
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mos acompanhar o setor, detectamos grande preocu- Vingando esse projeto desenvolvido nos Esta-
pação por parte da ABAG com o acesso aos aeropor- dos Unidos, sob o acompanhamento da Nasa e finan-
tos utilizados pela aviação comercial. Como se expli- ciado pelo Governo americano, e em havendo essa
caria isso, se há 2 mil pontos para'a ABAG e aproxi- redução de preço, há uma perspectiva de importação
madamente apenas 200 para a aviação comercial? de mais ou menos 1.200 unidades-ano. Há mercado
Por que a ABAG procura com mais insistência esses para isso. Conseqüentemente vamos precisar de mui-
aeroportos de uso da aviação comercial? to mais pilotos, enfim, de todo um aparato que a avia-

o SR. RUI AOUINO - Nobre Deputado Albérico ção vai exigir do setor.
Filho, procede esse pleito da aviação geral, porque te- Ontem, numa das indagações que fizemos ao
mos de entender que a tendência da aviação geral, Dr. Pedro Azambuja, S. sa nos deixou mais ou menos
principalmente de interior, a chamada pequena avia- claro que há um número de pilotos, de pessoal e de
ção, é sempre buscar os grandes centros econômi- aeroportos relativamente - vamos dizer assim - ade-
coso Um exemplo bem claro disso é o grande número qua~o ao mercado, mas não sei se isso é uma pers-
de frigoríficos que estão montando seus entrepostos pectlva de futuro.
na cidade de Barueri, em São Paulo, e suas sedes em Perguntaria: acontecendo isso, qual seria a opi-
São Paulo. Assim, toda vez que um fazendeiro preci- nião da ABAG quanto a essa grande possibilidade de
sa fazer um negócio, tem de ir a São Paulo. Seria qua- crescimento futuro da aviação geral no Brasil?
se impossrvel, depois de duas ou três horas de vôos, O SR. RUI AOUINO - S. sa está totalmente cer-
pousar em Campinas, e ter de levar mais duas horas to. Hoje, no momento, temos um grande número de
de carro até chegar ao seu destino. pilotos desempregados. Há os que têm problema de

Então, é essa a reivindicação, porque depende- horas, ou seja, de formação, e há os que eventual-
mos do acesso aos grandes centros, quer seja São me~te se encontr~m desem~regado. E a razão disso
Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro ou Porto Alegre. - e ISSO é momentaneo - esta no fato de que algumas

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO _ Nesse empresas aéreas tiveram de fazer ~rande .redução
~ . . . em seu quadro de pessoal. E esses pilotos dlspensa-

caso, entao, Justifica-se a procura por esses aeropor- dos obviamente estão disponr ei
tos, pelo nível de infra-estrutura que têm. É isso? ' E ' v s.

~ . stamos falando de uma aviação que vai cres-
O. SR. RUI AOUINO - .Nao, deve-se ~penas a cer nos números citados por V. Exas - e esta é a nos-

neceSSIdade de o passageIro cheg~r r~pldamente sa preocupação quanto ao projeto e à Anac. Quando
aos .wandes centros para a concretlzaçao de seus falamos de uma aviação comercial que vai crescer
negoclos. aproximadamente 10% ao ano, estamos falando em

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - A pul- 10, 20 e em 30 anos. Por isso a nossa preocupação
verização de infra-estrutura aeroportuária mais ade- em saber qual é a polrtica de formação, de manuten-
quada seria uma das soluções? ção e de apoio da aviação geral, a fim de que esses

O SR. RUI AOUINO - Seria a solução. Hoje, por pilotos obtenha~ ~ nú~ero mínimo. de hor~s para q~e
exemplo, em São Paulo, que é o grande problema, es- se tornem profisSionaiS de uma linha aerea, e sao
tamos buscando uma maneira de resolver o problema pelo menos 2.500 horas. ,
de Jundiaí, para de algum modo termos lá melhor in- O SR. DEPUTADO ALBERICO FILHO - V. sa
fra-estrutura, a fim de que seja uma das opções de a!irmou que o Br~sil necessita hoje de cerca de 400
acesso para esse tipo de aviação. pIlotos ao ano. É ISSO?

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Está O SR. RUI AOUINO - Afirmativo.
em desenvolvimento hoje nos Estados Unidos, inclu-' O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Para
sive com o auxílio da NASA, projeto de um avião que, isso, precisamos treinar pelo menos, em média, 2.100
pelas informações que temos, vai reduzir mais ou me- pessoas. Temos infra-estrutura adequada a essa for-
nos à metade o custo dessas aeronaves. Naturalmen- mação de mão-de-obra, com esse advento futuro
te, até por sermos um País bem mais pobre do que os possível?
Estados Unidos, temos grande interesse por essas O SR. RUI AOUINO - Não. Hoje, temos 351 ae-
aeronaves, em virtude do seu preço. E já somos a se- roclubes no Brasil, em sua grande maioria em condi-
gunda maior frota executiva do mundo - a primeira é a ções absurdas de falta de suportes.
americana. O Brasil já chegou a importar mais ou me- O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Aero-
nos 700 aviões ao ano. clubes?
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o SR. RUI AQUINO - Aeroclubes. Totalmente
sem suporte. As aeronaves são extremamente anti
gas e com problemas de manutenção - esta é a nos
sa grande preocupação. A ANAC precisa prever al
gum tipo de suporte, por meio do Governo ou de al
gum programa especial, para que haja uma formação
decente. Não temos essa formação. Provavelmente
apenas quatro ou cinco aeroclubes são realmente de
ponta - ou assim são considerados -, e é neles que
as empresas têm buscado bons profissionais.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Qual a
capacidade anual desses quatro ou cinco pontos em
termos de formação de mão-de-obra?

O SR. RUI AQUINO - Quanto à formação - só
para a informação de V. Exa - O DAC faz duas provas
anuais para pilotos. Os pilotos privados formados,
que denominamos "brevetados", são aproximada
mente 600 por ano. Não existe interesse, e há grande
dificuldade para o piloto mudar de categoria. O piloto
sai de 50 como piloto privado; de 150, como piloto co
merciai; depois, de 1.500, para a aviação executiva.
Para se chegar às 2.500, há muito problema. Uma
grande maioria perde o interesse, porque não há se
qüência, uma aviação intermediária para se chegar
às 2.500 horas.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Então,
para que o setor não seja surpreendido em âmbito na
cional, teremos de investir maciçamente, no caso, na
formação de mão-de-obra no Brasil.

O SR. RUI AQUINO - Imediatamente.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Muito
obrigado a V. sa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado, nobre Deputado Albérico Filho.

Com a palavra o Deputado Ricardo Berzoini.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr.
Presidente, Sr. Relator, prezados depoentes, quero
começar afirmando que o depoimento da Ora. Sandra
Assali, embora bastante factual, reforça a idéia de
que nesse setor, como em outros da economia, os ór
gãos reguladores e as empresas acabam agindo, mu
itas vezes, de comum acordo contra os trabalhadores
e contra os consumidores.

Digo isso porque, assim como o Sr. Presidente,
sou bancário, e isso acontece na relação do Banco
Central com os grandes bancos brasileiros em aspectos
inclusive que dizem respeito também à segurança. Em
relação à segurança nas agências bancárias, o Banco
Central, particularmente, tem agido sempre em estrita
consonância com os interesses das empresas e não
dos consumidores, usuários e trabalhadores.
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Eu já conhecia a história toda do acidente, até
porque moro muito próximo do local onde caiu o avião
e tomei conhecimento do fato por meio do rádio, da
imprensa e dos próprios órgãos de comunicação do
PT. Como a Sra. Sandra Assali disse, a então Deputa
da e hoje Prefeita Marta Suplicy se encarregou de
acompanhar pelo menos parte desses procedimen
tos. Esse caso, creio eu, revela talvez um pouco da
quilo sobre o que já conversamos ontem na Comis
são e abordado nos depoimentos anteriores.

Na verdade, o projeto é essencialmente regula
tório, excessivamente detalhado em uma série de
questões que são do interesse das empresas e do in
teresse do Governo, mas pouco prevê em termos de
interesse dos trabalhadores do setor e dos próprios
consumidores. Nós, que na condição de Parlamenta
res somos compulsoriamente consumidores desse
tipo de serviço, temos de estar duplamente preocupa
dos, como representantes do povo e como consumi
dores diretamente envolvidos.

Aliás, quero registrar publicamente que o trata
mento que as empresas aéreas nos dispensam, não
a nós, Deputados, mas consumidores em geral, deixa
muito a desejar.

Bom. Pergunto primeiramente ao Sr. José Go
mes de Alencar, Presidente do Sindicato Nacional
dos Aeroportuários: do ponto de vista da arquitetura
do projeto, como que V. sa vê a questão da democrati
zação do acesso às decisões e às informações? Em
segundo lugar, pergunto como o senhor avalia o cres
cimento da terceirização, junto aos aeroportuários e
aos aeroviários.

O SR. JOSÉ GOMES DE ALENCAR - A cria
ção da agência, da forma como está sendo proposta,
não abre nenhum espaço para que o trabalhador, tan
to o aeroportuário, quanto o aeroviário o aeronauta,
efetivamente opine a seu respeito. Quer dizer, os tra
balhadores estão exclufdos desse processo. Esse é O·

entendimento que temos com relação ao projeto.
Com relação à terceirização, isso é algo que traz

grande preocupação aos trabalhadores. Havia na Infra
ero, até então, 10 mil trabalhadores, mas há um progra
ma de demissão incentivada na empresa, e aproxima
damente 21 % dos trabalhadores aderiram ao mesm:>o A
administração da Infraero diz que esses profissionais
não serão repostos. Isso quer dizer que a terceirização
vai aumentar ainda mais dentro da Infraero.

Hoje somos 13 mil funcionários. Se forem repos
tos os 2 mil trabalhadores demitidos, aqueles que se
candidataram a ser dispensados pelo programa, mais
2 mil trabalhadores seriam terceirizados. O trabalha
dor aeroportuário, de modo geral, tem aproximada-
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mente de dez a quinze anos na empresa, dependen- não temos nem noção de como começar. Quer dizer,
do da atividade que exerce. ficamos perdidos, sem saber por onde começar.

Com a terceirização, essa rotatividade de Foi necessário nos unir e fundar a associação. A
mão-de-obra é muito grande. Observamos que a qua- fundação se deu oito meses após o acidente. Antes
lidade dos serviços caiu muito nos últimos anos, dela, cada família ia atrás das informações e não obti-
quando se implantou a terceirização. Observamos nha retorno, não havia respostas.
isso em todos os setores. O que ocorreu recentemen- Não se pode esquecer que, paralelamente ao
te com a PETAOBAAS é um exemplo disso. relatório, ao laudo da Aeronáutica, do Cenipa, há um

No setor aéreo, não podemos falhar. Se falhar- inquérito policial também. No nosso caso, a autorida-
mos, pode acontecer o que ocorreu com aTAM. Tra- de era o Dr. Tuma Júnior. Quanto ao inquérito, tam-
balhar com profissionais estressados, com cargas ho- ~ém não s: tinha ace~~, nã~ ~e podia acompanhar.
rárias altas como vem ocorrendo na Infraero, princi- Ah, mas sao dados sIgIlosos! 'Tudo bem, mas como
palmente n~ controle de tráfego aéreo, significa dizer é que está cam~~hando"? Não h~ informaç~o:, n_ão
que estamos sujeitos à ocorrência mais casos como pode se dá-las. Gente, meu mando morreu. Nao,
da TAM. mas é assim". "Não, não é assim". Então, contamos

A t . . - é I . com a Assembléia Legislativa de São Paulo, com al-
t N t ercelrlza~ao ~ go que nos p;.eocupa, e mUI- guns Deputados que oficiaram ao Dr. Tuma Júnior,
o. ~~ e ~omen o, maIs uma vez, a ,rmamos q~e a que nos recebeu com mais quatro ou cinco Deputa-

terCelrlZaçaO, e~ todo os se~ore~, deve ser. r~vls~a. dos numa tarde. Mas evidentemente de 18 mil pági-
Esta Casa precIsa p.a~sar a fIscalizar a tercelrlzaçao nas'de investigação, ~Ie nos mostrou 5mil, porque as
nos aeroportos braSileiros, o que pode estar compro- demais eram investigações em andamento e, portan-
metendo a segurança. to, sigilosas. Depois de dois anos do acidente, o Dr.

Como disse o nobre Deputado, somos usuários Tuma Júnior pediu transferência de delegacia e mu-
do setor - e o nosso País é continental. A maioriados dou. Fiquei sabendo disso há cerca um mês. E fui lá
Deputados são usuários assíduos dos vôos. Quando ver, porque queria saber como andavam as investiga-
utilizarmos esse meio transporte, não sabemos se va- ções. Tinham parado. Ele mudou de delegacia, e o
mos vonar às nossas cidades, às nossas residências, processo parou. Um assunto desse tamanho, nessa
esta é a grande realidade. proporção, a gente brigando para saber as causas,'

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - para cobrar, e tinha parado. O que faço? Ir à Procura-
Pessoalmente, acredito que esse é o meio de trans- doria Geral de Justiça? O Sr. Luiz Antônio Guimarães
porte mais seguro, porém, quando há um acidente, Marrey, mais uma vez, assim como foi quando do
não sabemos qual se~á o resuttado. mandado de segurança para o Ministro da Aeronáuti-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- ca~ foi lá, t~r~u ~~ in~e~tigaçõe~ e a.s .en.tr~go~ ~as
chezan) - Não é tão dramático assim não é? maos do .Mlmst~no P~bhc~. E fOI o .Mlnlsteno Pubh~o

, _ que terminou a Investlgaçao do aCidente, do contra-
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Nao rio não teria terminado.

é tão dramático. Prefiro andar de avião a andardeôni- 'li d' f' 'd b - í
bus em algumas estradas brasileiras. Mas sei que a dl'a' u

t
o ISSO OhIeconsegul o sco ~ressao'DcoAmC a m -

- . Jun o, para c garmos ao empa, ao e ao
questao da segurança, neste caso particularmente, M' . t d A á t' t t- 't'

• • A • Inls ro a eron u Ica - es e, en ao, eml lU umas
tem de ser mUito ngor~sa. No caso do ombus, quando três negações antes de aceitar nos receber. Depois,
fura u":l pne_u, o motorista quase sempre,?ode cont~o- enfim, porque já tínhamos estado em outros órgãos e
lar a sltuaçao; enq~ant? no caso do aVia0, na maior já havíamos sido chamados no 4° GOMAR, resolveu
parte das vezes, nao ha retorno. nos receber, certamente com a esperança de que já

Pergunto à Ora. Sandra como avalia a influência estivéssemos mais calmas. Por que essa atitude?
exercida no processo do Vôo 402 da TAM em relação Ainda mais por parte de mulheres, "as viúvas da
à estrutura militarizada, do ponto de vista da pressão TAM". Na verdade, os militares parecem ter preconce-
sobre as famílias das vítimas e da relação hierarqui- ito contra mulheres.
z~da, característi<:a da estrutura milita!, quan.t0 ao si- De qualquer maneira, não ia ter jeito. Tínhamos
g~o, à preocupa98~ ex~gerada. em nao ~ar Informa- essa coisa da sensibilização e não havia como negar.
çoes, negando direItos as famílIas das vftlmas. Agora, nunca foi receptivo, nunca foi claro, nunca foi

A SRA. SANDRA ASSALI - Quando somos transparente, nunca tivemos respostas objetivas tam-
usuários da aviação e, de repente, a coisa acontece, pouco.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado, Sra. Sandra Assali.

Como o Sr. Deputado Alberto Goldman pediu
para retirar sua inscrição, com a palavra o Deputado
Herculano Anghinetti.

O SR. DEPUTADO HERCULANO
ANGHINETTI- Sr. Presidente, Srs. convidados, que·
ro, primeiro, fazer uma,pergunta ao Sr. Rui Aquino. Vi
no folder da ABAG que sua missão é "defender e pro
mover os interesses dos seus associados de forma
integra e profissional, angariando o reconhecimento
da sociedade e do Governo como seu legitimo interlo
cutor com a aviação geral".

Sabendo que os organismos governamentais
encarregados da fiscalização ainda são deficientes e
carentes, à ABAG, no meu entender, só interessa ter
nos seus quadros associados empresas sérias, pro
prietários sérios. Pergunto, então, se a associação
tem feito algum controle no tocante à qualidade da
manutenção das aeronaves das empresas a ela as
sociadas?

O SR. RUI AQUINO - Deputado, isso não é fun
ção da associação. O que a associação tem feito é
acompanhar os casos no DAC. No final de janeiro, por
exemplo, quando aconteceram alguns casos, fomos
lá e fizemos algumas reuniões. Estamos juntos com o
DAC promovendo seminários sobre segurança. Sá
bado que vem, dia 2, estaremos fazendo um seminá
rio no interior de São Paulo para mais de cem empre
sários. Estamos promovendo um encontro de segu
rança aérea para os proprietários, não para os tripu
lantes.

É função da associação defender os interesses
dos seus associados, pressionando as autoridades e
promovendo a conscientização de todos.

O SR. DEPUTADO HERCULANO
ANGHINETTI- A minha pergunta, Sr. Rui, baseia-se
na seguinte premissa: sabemos que boa parte das
empresas não dão a atenção necessária e séria à
manutenção dos seus equipamentos, que os organis
mos responsáveis pela fiscalização também não têm
condições de fiscalizar cada uma dessas empresas
no tocante à manutenção e que cada acidente ocorri
do denigre a imagem da empresa. Eu mesmo sou víti
ma de dois acidentes. A Sra. Sandra conhece bem os
casos que vivi. Um dos pilotos depois veio a falecer
em outro acidente, numa aeronave sem a mínima
condição de vôo. Também ele, reconhecemos depois,
não tinha a capacidade necessária.

Se é para obter o reconhecimento da socieda
de, a associação deveria, sim, prestar esse serviço,
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denunciando aos organismos responsáveis, ao DAC,
a negligência de algumas empresas. Temos de lutar.
Não nos interessa ter pessoas não-sérias trabalhan
do nisso. Chegou a hora de passarmos essa página.

No tocante à exposição da Sra. Sandra Assali,
que acompanhamos muito durante todo esse calvário
- e choramos muitas vezes, juntos, em nosso gabine
te, com outras pessoas que também perderam entes
queridos naquele fatfdico 31 de outubro -, gostaria de
perguntar se aquela situação do acidente com o Cita~

tion da Riana já teve uma solução?

A SRA. SANDRA ASSALI - Da Riana?

O SR. DEPUTADO HERCULANO
ANGHINETTI - Aquele que perdeu a turbina sobre
Santa Catarina.

A SRA. SANDRA ASSALI - Aquele ainda não
foi concluido.

O SR. DEPUTADO HERCULANO
ANGHINETTI- Tenho outra pergunta à Sra. Sandra,
que andou por todos esses gabinetes. A Convenção
de Chicago, de 1944, diz que o único objetivo da in
vestigação de um acidente ou incidente deverá ser a
prevenção dos mesmos. Não faz parte dos objetivos
da investigação a identificação de culpa ou responsa
bilidade.

Particularmente, não consigo entender o porquê
da não-divulgação dos laudos. Nos Estados Unidos, o
n(vel de respeito ao cidadão se dá a tal ponto que,
quando desce uma equipe para investigar um aciden
te aéreo, esta é proibida de se hospedar no hotel
onde, porventura, haja algum parente de vitima da
quele avião. A conscientização e a seriedade são mui
to grandes.

Há algum tempo recebi correspondência do
chete do Estado Maior da Aeronáutica que dizia que
os acidentes aeronáuticos que não tiveram seus re
sultados finais divulgados são, de acordo com as in
vestigações realizadas, situações repetitivas que não
trazem novos ensinamentos para a segurança de vôo.
A senhora concorda com essa afirmativa?

A SRA. SANDRA ASSALI - Em alguns dos
nossos casos, também já tive essa manifestação
como resposta, mas, do nosso ponto de vista, em que
abraçamos essa família que nos procura, não aceita
mos isso como resposta. É como dizer que o caso
TAM foi fatalidade. Dizer para mim que aquilo é fatali
dade é fora de qualquer cogitação. Dizer que o aci
dente com esse Aerocomander, colado com espara
drapo, foi uma fatalidade, não dá. Não concordo, em
bora seja evidente que o acidente aéreo pode aconte-



O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Mandei publicar o requerimento para que
decidamos na próxima oportunidade.

O SR. DEPUTADO HERCULANO
ANGHINETTI - Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - O próximo orador seria o nobre Deputado
Ricardo Fiúza, mas S. Ex" está ausente.

Quero solicitar ao Dr. Rui que, por gentileza, nos
mande um pequeno estudo sobre a origem social dos
pilotos que freqüentam os aeroc/ubes, caracterizando
os segmentos sociais de onde eles vêm. Porque, num
projeto que se debate aqui sobre estímulo aos aero
clubes, o representante de um órgão do Governo nos
passou a informação de que os aeroclubes se dedi
cam, de modo geral, à elite. Então, peço que o Presi
dente da Associação Brasileira da Aviação Geral nos
diga algo sobre isso num documento posterior. Não
tenho esse dado concretamente, e talvez se pudesse
fazer um levantamento a respeito.

O SR. RUI AQUINO - Será atendido, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Gostaria de ter mais essa contribuição.

O SR. RUI AQUINO - Sr. Presidente, comple
mentando a resposta à pergunta do nobre Deputado,
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cer. É lógico que ele acontece. Até fatalidade existe - Amazônia Legal, por exemplo, onde há denúncias até
até hoje existe esse problema dos pássaros. de desrespeito à carga horária. Às vezes, o trabalha-

O SR. DEPUTADO HERCULANO dor fica até vinte dias consecutivos em atividade, por-
ANGHINEITI - Até porque, quando dá defeito, o pro- q~e não há outro profissional para substitui-lo durante
blema está lá em cima, e o mecânico está aqui em ba- a Jornada. O trabalhador não tem sequer as folgas re-
ixo. gulamentares. Chegam inúmeras denúncias nesse

sentido.

Dessa forma, preocupa-nos muito a questão re
lativa à segurança de vôo. Logo, é importante que a
sociedade fiscalize o tráfego aéreo.

O SR. DEPUTADO HERCULANO
ANGHINETII- Sr. Presidente, só para encerrar, que
ro falar de requerimento de nossa autoria, o de núme
ro 41. Gostaria de que V. Ex" permitisse a sua divulga
ção nos meios de comunicação da Casa, para que, na
próxima reunião, possamos submetê-lo à apreciação
do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - A publicidade se dá pela publicação, e já o
mandei publicar. Se V. Exa quiser anunciar o requeri
mento, pode fazê-lo, pois não tenho cópias aqui.

O SR. DEPUTADO HERCULANO
ANGHINETTI - O requerimento tem como objetivo
convidar o Presidente da Nacional Transportes Aé
reo.

A SRA. SANDRA ASSALI- Isso. Mas, de qual
quer maneira, as respostas devem ser fornecidas a
quem está envolvido e devem ser muito claras. Um re
presentante civil tem de participar da investigação e
ficar encarregado de informar as famflias. No nosso
caso, tivemos de solicitar até a ajuda de Deputados
para a investigação policial. As famílias, que eram
quase uma centena, queriam saber como andava o
caso e não tinham as informações requeridas. Não tf
nhamos acesso a elas. Então, é preciso haver uma re
presentação para auxiliar no dia-a-dia.

Realmente, tem de haver transparência. Se não
dão as informações, algo não está certo, tem coisa er
rada. Por que esconder? É uma coisa horrível, uma
tragédia, as pessoas morrem e não temos retorno?
Temos de ter resposta, não é?

O SR. DEPUTADO HERCULANO
ANGHINETTI-Tenho uma última pergunta, Sr. Presi
dente, ao Sr. José Gomes de Alencar.

V. Sa disse que um controlador de tráfego aéreo
tem uma remuneração em torno de mil reais. Gostaria
que nos informasse quantos equipamentos simulta
neamente ficam sob seus cuidados para controle e
observação, num grande aeroporto como o de São
Paulo ou o do Rio de Janeiro?

O SR. JOSÉ GOMES DE ALENCAR - Existe
um regulamento do Ministério da Aeronáutica que es
tabelece, por exemplo, para uma torre de controle
como a de Campinas, do Aeroporto de Viracopos, cin
co operadores trabalhando simultaneamente, cada
um com a sua função específica. Hoje, trabalha-se
com três, mas o regulamento estabelece a necessi
dade de, no mínimo, cinco profissionais. A grande ma
ioria dos aeroportos brasileiros está trabalhando com
três. Esta Casa tem condições fazer a fiscalização, e
deve ser feito um trabalho para que não ocorram aci
dentes graves, e, depois, termos de correr atrás do
prejuízo, como se diz.

Então, é o momento de esta Casa, ou qualquer
outro órgão competente, fazer a fiscalização neces
sária do número de controladores e dos profissionais
que exercem atividade nas torres de controle neste
Brasil afora. E estou falando de grandes centros. O
Aeroporto de Campinas está entre os dez maiores do
Brasil. Imaginem o que acontece Brasil afora, na
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quero dizer que a ABAG hoje participa de trabalho in
ternacional. Somos membros do IBAC, que atua junto
à ICAO, e estamos desenvolvendo um trabalho mun
dial de normas, a padronização da aviação executiva
e geral para o mundo. As empresas sérias, que que
rem ter um trabalho nesse sentido, terão uma padro
nização.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Registro que o Relator, Deputado Leur Lo
manto, teve de se retirar por alguns instantes, ficando
de voltar imediatamente, mas certamente foi impedi
do de fazê-lo. S. Exa , porém, já havia feito suas per
guntas assim como os demais Srs. Deputados.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem, antes de V.
Exa dar por encerrada a reunião.

Seria interessante termos - e talvez a Consulto
ria Técnica da Casa possa produzi-lo, ou eventual
mente a própria Junta de Representantes das Com
panhias Aéreas nos ajude nisso - um comparativo de
legislações de diversos pafses em relação ao assun
to. Creio que por se tratar de setor que tem um aspec
to importante de competição internacional, seria bom
conhecermos a legislação de pelo menos meia dúzia
dos países mais representativos desse mercado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Peço a V. Exa que faça o requerimento.

V. Exa se referiu ao Dr. Alfredo Rodriguez, Presi
dente da JURCAIB, não é?

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Se V. Exa requerer os dados, remeterei ao...

O SR. ALFREDO RODRIGUEZ - Com prazer.
Minha sugestão é no sentido de pegarmos um país
europeu, um país sul-americano, os Estados Unidos
e algum país da Ásia, fazendo uma comparação glo
bal do sistema.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Da
ria um bom painel.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Gostaria de ter, então, isso por escrito. Se
ria importantíssimo, e remeteria ao Dr. Alfredo Rodri
Quez, que acaba de assumir o compromisso de nos
prestar essas informações.

Quero agradecer mais uma vez ao Dr. Alfredo
Rodriguez, Presidente da Junta de Representantes
das Companhias Aéreas Internacionais - JURCAIB;
ao Sr. Rui Aquino, Presidente da Associação Brasilei
ra de Aviação Geral - ABAG; ao Sr. José Gomes de
Alencar, Presidente do Sindicato Nacional de Aero-

viários, e à Sra. Sandra Assali, Presidenta da Associ
ação Brasileira de Vítimas de Acidentes Aéreos.

Quero, em especial, felicitar a Sra. Sandra Assa·
li pelo trabalho que realiza e expressar, em nome da
Comissão, a nossa solidariedade por todas as vicissi
tudes por que passou depois daquele acidente. Creio
que V. Sa, de maneira muito digna e elogiável, está
tentando ajudar as famflias das vítimas daquele aci
dente e outras. Espero que seu trabalho não seja em
vão perante esta Comissão.

Evidentemente, foram muito úteis os depoimen
tos de todos os senhores.

Ao declarar encerrados os trabalhos desta au
diência pública, convoco reunião para o dia 5 de ju
nho, terça-feira, para ouvirmos o Sr. Mário Bittencourt
Sampaio, Presidente da Multiplan Projetos, e o Sr.
Cláudio loledo, consultor-econômico da Federação
Nacional dos Aeroviários e Aeronautas. A Ordem do
Dia pode sofrer alguma alteração, mas, de qualquer
forma, iniciaremos nossa reunião, às 14h.

Agradeço novamente aos Srs. Deputados, con
vidados e a todos os que acompanharam os nossos
trabalhos a presença.

Declaro encerrada a presente reunião.
Ata da 12Q Reunião, Realizada em 5 de Junho

de 2001
Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois

mil e um, às quatorze horas e quinze minutos, no ple
nário sete, anexo 11, da Câmara dos Deputados, reuni
ram-se,

ordinariamente, os membros da Comissão
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de
Lei n° 3.846, de 2000, do Poder Executivo, que "dis
põe sobre a Ordenação da Aviação Civil, cria a Agên
cia Nacional de Aviação Civil- ANAC, e dá outras pro
vidências." Compareceram os Deputados Airton Dipp,
Albérico Filho, Alberto Goldman, Chico da Princesa,
Eduardo Seabra, Eliseu Resende, Feu Rosa, João
Herrmann Neto, Leur Lomanto, Nelson Marchezan,
Nelson Trad, Paulo Magalhães, Pedro Valadares, Ri
cardo Berzoini, Teima de Souza e Wagner Rossi, titu
lares; Antonio Feijão, Or. Hélio, Gonzaga Patriota, Iris
Simões, Léo Alcântara, Luiz Barbosa, Luiz Carlos Ha
uly, Luiz Piauhylino, Orlando Fantazzini, Ricardo Fiú
za, Roland Lavigne e Ronaldo Vasconcellos, suplen
tes. Deixaram de comparecer os Deputados Anivaldo
Vale, Chiquinho Feitosa, Cunha Bueno, Eunício Olive
ira, Francisco Rodrigues, Heráclito Fortes, Herculano
Anghinetti, Iberê Ferreira, Jair Meneguelli, Jandira
Feghali, João Henrique, José de Abreu, José Men
donça Bezerra, Luciano Bivar, Olavo Calheiros e Rob
som Tuma. O Senhor Presidente, Deputado Nelson
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Marchezan, declarou abertos os trabalhos da Comis
são. ATA - O Deputado Leur Lomanto solicitou dis
pensa da ata da reunião anterior cujas cópias haviam
sido distribuídas antecipadamente. Em votação a ata
foi aprovada sem restrições. EXPEDIENTE - O Se
nhor Presidente comunicou o recebimento da seguin
te correspondência: do Deputado João Herrmann
Neto, justificando sua ausência na reunião de 23 de
maio por motivo de viagem em missão oficial da Câ
mara dos Deputados; da Liderança do Bloco
PSB/PCdoB, indicando a Deputada Jandira Feghali
para membro titular da Comissão; Fax da Assessoria
do Senhor Ozires Silva, com a justificativa da impossi
bilidade de comparecer à Comissão no próximo dia 6,
por motivo de saúde do Senhor Jan Stenberg, Presi
dente da Scandinavian Airlines; fax do Senhor Geor
ge Ermakoft, com a justificativa da impossibilidade de
comparecer à Comissão, também no próximo dia 6,
do Senhor David Neleman, Presidente da Blue Jet,
por compromissos assumidos anteriormente; requeri
mento do Deputado Herculano Anghinetti propondo
realização de audiência pública para ouvir o Senhor
Aramis Maia Pratti, Presidente da Nacional Transpor
tes Aéreos; o Senhor Presidente comunicou também,
que, devido a um remanejamento nas datas de au
diências públicas da comissão, os Senhores Wagner
Canhedo, Presidente da Vasp e Ozires Silva, Presi
dente da Varig, comparecerão amanhã para audiên
cia pública e o Senhor Rolim Adolfo Amaro, Presiden
te da TAM, comparecerá no próximo dia 26. ORDEM
DO DIA - a reunião fora convocada para audiência
pública com os Senhores Mário Bittencourt Sampaio,
Presidente da Multiplan Projetos Técnicos ltda.; Jor
ge Carlos Botelho, Presidente do Sindicato Nacional
dos Trabalhadores na Proteção ao Vôo, e Cláudio To
Ieda, Consuhor Econômico da Federação Nacional de
Aeroviários e Aeronautas. O Senhor Presidente con
vidou os expositores a comporem a Mesa, prestou os
esclarecimentos referentes ao procedimento regi
mental de audiências públicas e concedeu a palavra,
por vinte minutos, aos Senhores Mário Sampaio, Jor
ge Carlos Botelho e Cláudio Toledo, respectivamente.
Ao término das exposições, interpelaram os convida
dos os Deputados Leur Lomanto, Relator, Ricardo
Berzoini, Albérico Filho, Ricardo Fiúza e Pedro Vala
dares. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerrou a reunião, às dezesseis horas e vinte
minutos, agradecendo a presença e a participação
dos expositores e parlamentares, antes convocando
outra para amanhã, quarta-feira, às quatorze horas,
para audiência pública com a presença dos Senhores
Wagner Canhedo, Presidente da Vasp e Ozires Silva,

Presidente da Varig. A presente reunião foi gravada e
suas notas taquigrafadas, após decodificadas farão
parte integrante desta Ata, e para constar, eu, ,Cily
Montenegro, secretária, lavrei a presente Ata que de
pois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e encaminhada à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Declaro abertos os trabalhos da presente
Comissão Especial destinada a apreciar e proferir pa
recer ao Projeto de Lei n° 3.846, de 2000, que dispõe
sobre a ordenação da aviação civil e cria a Agência
Nacional de Aviação Civil- ANAC.

Informo aos Srs. Deputados que foi distribuída
cópia da ata da reunião anterior ao Plenário e pergun
to se há necessidade de sua leitura.

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Sr. Pre
sidente, peço a V. Exa dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Dispensada a leitura da ata, por solicitação
do Deputado Leur Lomanto.

Em discussão.{Pausa.)
Como não há quem queira discuti-la, declaro

encerrada a discussão.

Em votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam

como se acham. (Pausa.)

Aprovada.
Comunico o recebimento das seguintes corres

pondências: ofício do Deputado João Herrmann Neto,
membro titular da Comissão, justificando sua ausên
cia na reunião de 23 de maio por motivo de viagem
em missão oficial da Câmara dos Deputados; ofício
da Liderança do Bloco PSB/PCdoB, indicando a De
putada Jandira Feghali para membro titular da Comis
são; fax encaminhado pela Assessoria do Sr. Ozires
Silva, com a justificativa da impossibilidade de com
parecer à Comissão no próximo dia 6, por motivo de
saúde; do Sr. Jan Stenberg, Presidente da Scandina
vian Airlines, e do Sr. George Ermakoff, com a justifi
cativa da impossibilidade de comparecerem à Comis
são também no próximo dia 6; e do Sr. David Nele
man, Presidente da Blue Jet, por compromissos as
sumidos anteriormente.

Comunico que o Deputado Herculano Anghinet
ti apresentou requerimento de sua autoria, em 30 de
maio, propondo a realização de audiência pública
para ouvir o Sr. Aramis Maia Pratti, Presidente da Na
cional Transportes Aéreos. E, devido a um remaneja
mento nas datas de audiências públicas da Comis
são, os Srs. Wagner Canhedo, Presidente da VASP, e
Ozires Silva, Presidente da Varig, comparecerão
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amanhã para audiência pública. O Sr. Rolim Adolfo
Amaro, Presidente da TAM, comparecerá a esta Co
missão no próximo dia 26.

Ordem do dia.
Esta reunião foi convocada para ouvirmos, em

audiência pública, os Srs. Mário Bittencourt Sampaio,
Presidente da Multiplan - Projetos Técnicos Ltda.;
Jorge Carlos Botelho, Presidente do Sindicato Nacio
nal dos Trabalhadores na Proteção ao Vôo; e Cláudio
Toledo, Consultor Econômico da Federação Nacional
de Aeroviários e Aeronautas (FNAA), os quais, com
muito prazer, convido a comporem a Mesa. (Pausa.)

Antes de passar a palavra aos senhores convi
dados, esclareço que, para ordenamento dos traba
lhos, adotaremos os seguintes critérios estabelecidos
no Regimento Interno da Casa: os convidados dispo
rão de vinte minutos para sua exposição, não poden
do ser aparteados - poderão encerrar antes do tempo
ou, se necessário, prorrogaremos por dez minutos;
terminada a exposição, iniciaremos os debates; os
Srs. Deputados interessados em interpelar os convi
dados deverão inscrever-se previamente junto à Se
cretaria; cada interpelando deverá dar sua informa
ção por, no máximo, três minutos; serão permitidas
réplicas e tréplicas, pelo prazo improrrogável de três
minutos.

Dando início à exposição, concedo a palavra ao
Sr. Mário Bittencourt Sampaio, Presidente da Multi
plan - Projetos Técnicos Ltda., pelo prazo de vinte mi
nutos.

O SR. MÁRIO BITIENCOURT SAMPAIO - Ini
cialmente, agradeço a esta Casa a convocação, atra
vés da Comissão de criação da Agência Nacional de
Aviação Civil, na pessoa do seu Presidente, o Exmo

Sr. Deputado Nelson Marchezan.
Sou economista, tenho curso de pós-graduação

em Engenharia Econômica e Administração Finance
ira. Em agosto de 1972, fundei, juntamente com meu
irmão, o escritório denominado Multiplan Projetos
Técnicos, dedicado à consultoria de transportes aére
os, onde temos trabalhado, desde então, para empre
sas nacionais e estrangeiras.

Estive presente na primeira apresentação desta
Comissão. Verifiquei, na oportunidade, que alguns
dos problemas que estão sendo discutidos hoje já fo
ram tratados no passado e são, de certa forma, recor
rentes. Então, farei um rápido retrospecto histórico da
aviação, para localizarmos alguns desses fatos no
passado.

A aviação comercial no Brasil, como todos sa
bem, começou em 1927, com a criação de duas em
presas aéreas: a Condor e a Varig. Na década de 30,

foram criadas mais algumas empresas e surgiu o Cor
reio Aéreo Militar, do Exército, que criou linhas para o
interior, adicionando-as às linhas já existentes. Foram
fundados novos aeródromos e um núcleo de apoio à
navegação aérea.

Em 1941, ano em que foi criado o Ministério da
Aeronáutica e em que os Estados Unidos entraram na
2a Guerra Mundial, existiam cinco empresas aéreas
no Pafs, sendo que duas eram de controle estrangei
ro, duas privadas nacionais e uma estatal. Nesse pe
rfodo, as duas maiores empresas eram de controle
estrangeiro e a maioria de seu pessoal, tanto de vôo
quanto de administração, era formada por cidadãos
não-brasileiros. Foi fundado o Ministério da Aeronáu
tica e criado o Controle de Aviação Civil, que natural
mente tinha de ser militar, porque ainda não havia
mão-de-obra civil que se dedicasse a esse assunto.

Durante a 2a Guerra Mundial, o Brasil uniu-se a
seus aliados e alguns equipamentos de vôo alemães
foram nacionalizados. Foram registradas novas em
presas, a maioria das quais só funcionou depois da
guerra.

Após a 2a Guerra Mundial, surgiu um ambiente
muitíssimo favorável ao transporte aéreo, porque a
navegação de cabotagem estava praticamente des
truída pelo torpedeamento de navios de passageiros,
eram poucas as estradas pavimentadas e as ferrovi
as, obsoletas e de diferentes bitolas, o que impedia o
intercâmbio de transporte. Além disso, existia
mão-de-obra altamente qualificada: oficiais da reser
va formados durante o perfodo de hostilidade. Diante
desse quadro favorável, desenvolveram-se dezenas
de novas empresas e, em 1951, cerca de 34 estavam
operando. Começou a haver excesso de concorrência
e, conseqüentemente, um ciclo de fusões e acordos
operacionais.

Ainda na década de 50, iniciou-se um período
de reequipamento das empresas, com a necessidade
de grandes investimentos, porque elas tinham sido
formadas ou reequipadas logo após a 2a Guerra Mun
dial com aviões muito baratos, excedentes de guerra.
Um DC-3 custava 10 mil dólares. Em 1954, para se
comprar um Convair, avião substituto do DC-3, as em
presas gastaram mais ou menos 700 mil dólares. Tal
situação criou um endividamento elevado.

Na segunda parte da década de 50, como todos
sabem, o Brasil passou por um período de grande de
senvolvimento econômico e as linhas-tronco sofreram
crescimento muito forte. A partir de 1957, as linhas se
cundárias passaram, pela primeira vez, a sofrer concor
rência. O Brasil construiu milhares de quilômetros de
estradas pavimentadas para o interior e os passageiros
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passaram a ter uma alternativa mais barata de transpor
te, representada pelos ônibus e automóveis.

Em 1961, findos mais dez anos do ciclo da avia
ção, o Brasil já estava iniciando a era do jato, mas ha
via problemas: existia número excessivo de empresas
e uma crise econômico-financeira entre elas. Foi con
vocada, pelo DAC, a 1a Conferência de Aviação Co
merciai, em Petrópolis, denominada Conferência do
Castelo. Na ocasião, entre as conclusões, foi determi
nado que o número de empresas deveria diminuir,
surgindo um novo ciclo de fusões. Além disso, deveria
ser fornecida uma suplementação para linhas inter
nacionais e não seriam criadas novas empresas. A
partir daí, surgiu um novo ciclo, que deveria ter melho
rado a situação da aviação, em função exatamente
das medidas tomadas.

Os anos de 1962 e 1963 foram de muita dificul
dade política e econômica para o País. Sendo a avia
ção sempre dependente da situação econômica do
País, apesar de todas as medidas tomadas a situação
das empresas piorou. Em 1964, com um novo regime
político e econômico, foi implantado o que se chamou
de realidade tarifária, que consistia em elevar os pre
ços das passagens a patamares de acordo com os
custos de operação daquela época, o que provocou
uma certa retração na demanda.

Em 1966 e 1967, já com o País retomando o
crescimento, a aviação voltou a crescer. Em 1967,
fez-se nova conferência de aviação, quando foi deter
minado que a rede de integração nacional criada em
1961, que objetivava servir o interior e era subsidiada,
não deveria ter linhas sobrepostas, porque concorren
tes entre si. Além disso, duas empresas que serviam a
uma mesma linha recebiam subsidios do Governo.

Veio o final da década de 60. Com o aumento da
demanda, as empresas começaram a apresentar
crescimento e fortalecimento econômico. Em 1971,
as empresas voltaram a ser rentáveis. O crescimento
da demanda, na década de 70, foi da ordem de 20%
ao ano, praticamente durante toda a década.

Em 1974, as empresas de grande porte esta
vam se desinteressando pelas linhas do interior, ante
riormente servidas por OC-3 e, a partir de 1967 e
1968, servidas por turboélices de quarenta a sessen
ta lugares. As linhas haviam se tornado muito deficitá
rias. A Embraer, em 1974, já produzia avião turboélice
com dezesseis lugares, perfeitamente adequado para
servir linhas do interior.

Nessa ocasião, eu e meu sócio fomos convida
dos a conhecer a Embraer. Depois da visita, um de
seus diretores, Or. Dorival Schultz, hoje Vi
ce-Presidente da Varig, perguntou-nos o que acháva-

mos das perspectivas de mercado doméstico da
Embraer. Ela havia vendido oitenta unidades do Ban
deirante para a Força Aérea e dezesseis unidades
para a Vasp e a TransbrasiJ. Mas, a partir daí, as ven
das ficaram paradas. Explicamos que nos Estados
Unidos havia um sistema de terceiro nível, assim de
nominado, que poderia ser adaptado ao Brasil, claro
que de acordo com as necessidades e peculiaridades
locais. Ele nos pediu várias explicações sobre o as
sunto e inclusive que fizéssemos uma proposta. Pos
teriormente, contratou-nos para fazer um estudo so
bre o porquê de criarmos uma aviação regional no
Brasil.

O engenheiro Ozires Silva, Presidente da
Embraer, levou o projeto já pronto ao Brigadeiro Arari
pe Macedo, então Ministro da Aeronáutica, que o exa
minou e se mostrou favorável a ele. No entanto, disse
que o problema mais imediato para o Ministério da
Aeronáutica, naquele momento, era a situação eco
nômica da Cruzeiro. Apesar de a aviação estar pas
sando por um período de crescimento de mais de
20% ao ano, havia uma dissensão entre acionistas na
Cruzeiro do Sul, o que tinha causado problemas ad
ministrativos muito sérios. A empresa foi oferecida a
diferentes grupos econômicos, a fim de se encontrar
solução de mercado para ela. Nenhum se interessou.
Finalmente, a Varig interessou-se e o problema foi re·
solvido rapidamente.

Logo em seguida à venda da Cruzeiro do Sul, o
Diretor-Geral do DAC, Brigadeiro Deoclécio lima de
Siqueira, chamou-nos, juntamente com o Diretor de
Planejamento, Brigadeiro Lima de Vasconcelos, e
mostrou-nos o projeto que havíamos feito vários me
ses antes. Disse-nos que aquilo era mais ou menos o
porquê da criação de uma aviação regional no Brasil,
-mas que queriam saber como implantar esse sistema.
Explicamos mais ou menos quais seriam as medidas
necessárias e eles nos contrataram novamente para
trabalhar no sistema de implantação da aviação regi
onal no Brasil.

Para dar uma idéia a V. Exa , em 1927, apenas
oito cidades brasileiras eram servidas pela aviação;
em 1957, eram 354. Já no início de 1975, eram ape
nas 66 cidades, porque os turboélices de quarenta a
sessenta lugares estavam sendo parados e as linhas
do interior eram deficitárias para esse tipo de avião.

Fizemos um projeto, em que dividiríamos o Bra
sil em cinco áreas de igual potencial de demanda,
porque, dessa maneira, todas as empresas teriam
iguais oportunidades para começar suas atividades.
Iniciamos também um modelo econômico tendo as
cinco empresas operando, cada uma, com oito aviões
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do tipo Bandeirante, aeronave nacional da época.
Chegamos a um volume de receitas e despesas.

Após estudarmos os níveis tarifários brasileiros,
chegamos à conclusão que mesmo com uma tarifa
30% mais alta do que a aplicada aos jatos na ocasião,
o Bandeirante ou qualquer outro avião da categoria
teria um nível de equilíbrio econômico da ordem de
110%. Significa dizer que, mesmo lotado, o avião da
ria 10% de prejuízo. Então, dimensionamos o que se
ria aquele prejuízo anual até atingir o nível de mais ou
menos 60% de ocupação dos aviões, e aquele mon
tante encontrado, que seria um déficit total, foi compa
rado à receita das empresas de aviação doméstica.
Chegamos, assim, à conclusão que aquilo correspon
dia a exatamente 3% da receita. Daí surgiu o recolhi
mento de 3% para as empresas domésticas. Quer di
zer, não foi um número mágico que apareceu, mas o
dimensionamento de um déficit, a necessidade de cri
ar um mercado novo e servir às cidades brasileiras do
interior, além de deslanchar as vendas do Bandeiran
te.

Mas a aviação brasileira não parou no Bandei
rante nem na aviação regional. Durante a década de
70, a VARIG - à ép'Jca empresa principalmente inter
nacional - recebeu aviões de grande porte, do tipo
wideboarding, e continuou a se desenvolver. Apesar
das duas crises do petróleo, a década de 80 terminou
com uma posição muito boa para as empresas brasi
leiras, em termos de sua participação no mercado in
ternacional.

A década de 80 foi ainda mais complicada, por
que houve o problema econômico do Brasil em 1982.
Em 1986, houve o Plano Cruzado, que no início se
mostrou bastante favorável às empresas aéreas, mas
no fim mostrou-se muito ruim. Foi favorável porque
deslanchou a demanda; foi desfavorável porque as ta
rifas foram congeladas em 30% abaixo do nível em
que deveriam estar. O Plano foi implantado exata
mente no momento em que ia ser dado um aumento
de 30% às tarifas.

A partir de 1986, criou-se um hiato, digamos as
sim, um buraco dentro das receitas da empresa, que
perdurou até o final da década. Em 1986 ainda, foi fei
ta uma nova conferência de aviação comercial e, na
realidade, não mudou muito.

Em 1991 houve uma nova conferência, que trou
xe as primeiras sementes do liberalismo ao Brasil. Foi
autorizada a criação de novas empresas e também foi
feito um novo acordo bilateral entre Brasil e Estados
Unidos, bastante liberal, em termos de freqüência.

Um fator interessante dentro dessa evolução da
aviação comercial brasileira é que, quando a econo-

mia vai bem, a aviação vai bem. Quando a economia
começa a ir mal, é possível manter uma situação rela
tivamente estável, mas a longo prazo existem prejuí
zos.

De 1978 para cá, talvez o fato mais significativo
verificado na aviação mundial tenha sido a chamada
desregulamentação americana. Nos Estados Unidos,
em 1978, foi extinto o CAB, que era a Agência Civil de
Aviação, mais ou menos semelhante à que estamos
criando hoje. A concorrência doméstica e as tarifas fo
ram totalmente liberadas. Num primeiro momento, to
das as empresas foram contra esse excesso de libe
ralização. Hoje, passados 23 anos, a maioria das em
presas declara que qualquer tipo de regulamentação
nova poderia ser nefasta para o sistema, embora de
tempos em tempos se discuta a possibilidade da volta
de uma regra aqui, outra ali.

Estamos discutindo hoje a criação da ANAC,
nossa Agência Nacional de Aviação Civil, e acho es
ses exemplos muito importantes. A Agência, na mi
nha opinião, deveria ser muito rígida na defesa dos in
teresses do consumidor e na segurança do transporte
aéreo, mas liberal nos prazos de concessão das em
presas, nas tarifas, nos horários, nas freqüências e na
liberdade de acesso ao mercado. Acho que, dessa
forma, ela pode se formar de maneira positiva, que
construa uma nova situação para a aviação brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Muito obrigado, Dr. Mário Bittencourt Sam
paio. Certamente poderemos ampliar sua exposição
nos debates que teremos a seguir, após ouvirmos os
outros dois convidados.

Tenho a honra de conceder a palavra ao Sr. Jor
ge Carlos Botelho, Presidente do Sindicato Nacional
dos Trabalhadores na Proteção ao Vôo.

O SR. JORGE CARLOS BOTELHO - Exmo Sr.
Presidente, Deputado Nelson Marchezan, Exmos Srs.
Deputados presentes a esta audiência pública, sin
to-me honrado por estar aqui para prestar esclareci
mentos e também contribuir para a discussão do futu
ro da nossa aviação.

Primeiramente, quero dizer que nós, que traba
lhamos em controle de tráfego aéreo, há alguns anos
temos um posicionamento sobre a questão da desmi
litarização da aviação. Esse ponto compartilhamos
junto com outros trabalhadores da aviação, como os
aeronautas e os aeroviários.

Quando surgiu o debate em torno de se trans
formar o DAC numa agência, ou seja, tirá-lo do Minis
tério da Aeronáutica, manifestamos a necessidade de
se fazer uma reformulação total, ou seja, toda a avia-



Afirma o Comando da Aeronáutica, na ICA
100/12 - nosso manual, Instrução do Comando da
Aeronáutica -, logo no início:

o controlador de tráfego aéreo, em
serviço num órgão de controle, tem normal
mente uma elevada carga de atribuições e
responsabilidades, principalmente se le
var-se em conta que um erro por ele cometí
do pode dar origem a incidentes de conse
qüências inimagináveis. Contudo, como a
seleção do pessoal destinado ao serviço de
controle de tráfego aéreo deve ser mais ri
gorosa, tem-se por certo que o controlador,
ao guarnecer uma posição de órgão de con
trole, está física, mental e intelectualmente
capacitado, não sendo de se esperar, por
conseguinte, que ele venha a falhar.

Junto ao documento, que foi entregue a essas
autoridades, relacionei cinco trabalhos a nível de
pós-graduação, feitos recentemente, que mostram
que nada disso está acontecendo. O controlador vai
paraseu posto sem condições psicológicas para ope
rar. Essas pesquisas foram realizadas pelo programa
de pós-graduação da UFRJ, no Rio de Janeiro; pela
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São
Paulo - é a mais recente; e pela Ora. Alice Itani; da
Universidade Estadual Paulista. Tais pesquisas forne
cem um quadro totalmente degradante desses traba
lhadores.

Em termos salariais, a situação é mais vergo
nhosa ainda. Temos, no controle de tráfego aéreo,
dentro de um mesmo comando: o controlador militar,
o controlador de tráfego aéreo Dacta, o controlador
de tráfego aéreo da Asta - foram os pioneiros do trá
fego aéreo no Brasil- e o controlador da /nfraero, to
dos com salários totalmente diferentes. Isso causa
um mal-estar tremendo. No CINDACTA, por exemplo,
no radar de São Paulo e no do Rio de Janeiro, traba
lham equipes mistas de civis e militares. Um controla
dor com 25 anos de trabalho ganha menos do que um
sargento que acabou de sair da escola. Essa situação
é inconcebivel e causa grande constrangimento.

Há outras situações também relativas a esse pro
blema. Na audiência passada, foi citado o caso de um
acidente que aconteceu em Santa Catarina, quando
um avião perdeu a turbina. Um dos pilotos daquele
avião era controlador de tráfego aéreo e também du
blê. Muitas vezes o vi voar a noite toda e, no outro dia,
trabalhar como controlador de tráfego aéreo.
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ção, inclusive a parte que lida com passageiros, talmente desfavoráveis e inadequadas para o traba-
transporte aéreo, deveria ser desmilitarizada. lho.

No entanto, o desenrolar dos d~bates e dos
acontecimentos levou a outra situação. O projeto que
cria a aviação civil diz respeito apenas à parte de
transporte aéreo, não engloba o setor de segurança,
ou seja, o controle de tráfego aéreo.

Para nós, cria-se um paradoxo entre aquilo que
se propõe e a maneira como vai ficar o controle de trá
fego aéreo e a aviação civil. O setor está defasado.
Não existe, em país nenhum, o modo que temos no
Brasil de estar tudo concentrado sob a égide militar.

Nos debates que se desenvolveram nesta Co
missão, foi comentada a situação do pessoal de con
trole de tráfego aéreo. Vou falar aqui dessa situação.
As críticas que farei à estrutura de controle de tráfego
aéreo são o motivo pelo qual entendemos que deva
ser desmilitarizada toda essa atividade, como ocorreu
nos grandes países.

Dias atrás, manifestou-se aqui, como justificati-
va para a privatização, que a situação dos controlado
res de tráfego aéreo iria melhorar. Não é essa a visão
que temos. E não entendemos que a transformação
prevista para a aviação civil deva ocorrer somente
para melhorar a situação de nós, trabalhadores.
Entendemos que a transformação deve ser total. Ela
deve ser desmilitarizada, em função dos benefícios
que isso vai trazer para a Nação, em termos de eco
nomia de transparência. A sociedade vai saber exata
mente o que está acontecendo, como é feita a segu
rança do seu vôo. Não simplesmente vai dar oportuni
dade para que os passageiros e os usuários do trans
porte aéreo tenham condições de não ficar totalmen
te subjugados, digamos, pelo poder econômico das
empresas, mas que ele possa realmente ter plena
consciência do que o Poder Público lhe está ofere
cendo em termos de segurança aérea.

A situação dos controladores de tráfego aéreo,
apresentada no programa Fantástico dia 6 de maio
passado, foi objeto de documento que encaminha
mos ao Presidente da Câmara, Deputado Aécio Ne
ves, assim como aos Ministros da Defesa e do Plane
jamento, Orçamento e Gestão. Mostramos toda a situ
ação degradante em que se encontra esse pessoal,
em função dos desarranjos nas estruturas salariais,
que já vêm de anos. Isso obriga os controladores de
tráfego aéreo a ter duas atividades, sendo uma no
momento de folga. Ou seja, eles não se dedicam total
mente à profissão. Em muitos casos, são obrigados a
sair da outra atividade e vir diretamente para o cargo
público. Portanto, essa pessoa vem em condições to-
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Senhores, como não há muito tempo, vou pas
sar para outro problema que enfrentamos e que já
vem se arrastando há muítos anos. Trata-se dos equi
pamentos. Temos hoje falhas terríveis em nossos
equipamentos nos locais de maior volume de tráfego,
como São Paulo e Rio de Janeiro, isto é, na área do
CINDACTA I, que fica em Brasília. Fez-se uma refor
mulação, a partir de 1994, quando se instalou um
novo equipamento. Na verdade, não se trata de um
novo equipamento, mas de um software, um progra
ma de informática que utiliza equipamentos (radares
e antenas de transmissão), comprado pelo Brasil tan
to da França quanto dos Estados Unidos.

Esse software, denominado Esca 4000, foi o
primeiro a ser implantado no Rio de Janeiro. Passada
a fase de testes, fizemos um amplo relatório - consta
aqui - e o encaminhamos à Diretoria de Eletrônica e
Proteção ao Vôo, narrando todos os problemas que
detectamos. Algumas questões ergonométricas, de
melhor manuseio do equipamento não foram obser
vadas. Apontamos todos esses erros, como também
alguns problemas técnicos de apresentação de alvos
que entendíamos perigosos para a aviação.

Hoje, temos a mesma situação. Os problemas
com o radar vêm desde aquela época. Tivemos mo
mentos críticos. No ano de 1996, em São Paulo, au
mentou o número de riscos de acidentes e de inciden
tes. Embora tenhamos sempre cobrado das autorida
des, o militar não entende que todo o mundo é respon
sável pela segurança, não entende que a sociedade
tem o direito de saber e de cobrar um bom serviço. O mi
litar não entende que eu, embora civil, funcionário públi
co, tenho obrigação, por lei, de informar se determinado
equipamento, se determinada talha pode trazer proble
mas, pode colocar em risco a vida de outros.

Distribuí a alguns Deputados laudo técnico que
me foi entregue recentemente, em que o engenheiro
responsável aponta todas as falhas do equipamento,
corroborando tudo aquilo que temos dito. E, segundo
ele manifesta, a situação é mais grave. Tecnicamente,
em 1999, por deficiência de pessoal qualificado e de
qualidade no CINDACTA I, o controle de tráfego aéreo
entre Rio de Janeiro e São Paulo passou a ser feito
pelos operadores do Galeão e de São Paulo. A única
mudança foi que a cobertura radar passa a ser de
uma antena colocada no Pico do Couto, em Petrópo
lis, e outra em São Roque, em São Paulo.

Vimos, por esse laudo, que não há cobertura ra
dar de determinado espaço entre Rio de Janeiro e
São Paulo. O equipamento apresenta uma série de
falhas em termos de multiplicidade de alvo, congela
mento de imagens, degenerescência de antenas e fi-

ação. Diz também que o aparelho não serve para tra
balhar em 109 milhas, conforme precisamos. Ele só
está homologado para 64 milhas. Nós, operadores,
não sabíamos disso, não fomos informados. Ficamos
sabendo agora.

Explicando tecnicamente, o sistema do Galeão
é de três antenas: uma em Santa Cruz, uma no Ga
leão e outra em Petrópolis. Acontece que, quando são
ligadas as três antenas, degringola todo o sistema
todo. Há duplicidade de alvo, surgem alvos falsos ou,
às vezes, há eliminação de alvo. Quando vê dois alvos
próximos, o computador simplesmente elimina um,
não reconhece que ali realmente são dois aviões.

Há problemas sérios, estamos preocupados.
Quando aparecem três alvos, um no meio, o controla
dor tem de esperar um tempo para definir qual dos
três é verdadeiro. Se ele vetorar o avião errado, pode
pegar o avião certo e jogar para cima de outro tam
bém certo. Ele não sabe, afina', qual é o verdadeiro
ali. Esse problema é muito sério, estamos preocupa
dos com isso - repito.

Outro relatório feito engloba os meses de feve
reiro a maio. Não houve um dia em que esse equipa
mento não desse problema.

Voltando à questão das escalas de serviço, as
equipes são mistas, compostas de civis e militares.
Estes, além de terem de cumprir a escala de serviço,
são obrigados a cumprir a escala militar.

Aparentemente, poder-se-ia dizer que essa é
função deles. Mas isso causa problemas para os que
estão na equipe, porque há um documento que diz
claramente que a escala de patrulha na Vila Militar
pretere a escala de controle de tráfego aéreo.

Então, se já temos problemas com o pessoal,
porque nem todos estão qualificados para executar a
tarefa - já que nos últimos anos houve enorme saída
de pessoa', tanto militar, quanto civil, e não houve a
transferência de conhecimento -, a escala dos milita
res agrava a situação. Um problema que se enfrenta
agora é o fato de que, com essa safda muito rápida,
não se passou o conhecimento para os demais, cau
sando uma defasagem. Muitas vezes, numa equipe
de dez, há quatro ou cinco que são realmente experi
entes e que podem enfrentar qualquer situação de
movimento intenso de tráfego. Outros não teriam
essa capacidade.

No momento em que é tirado um funcionário mi
litar que pode colaborar com a operação, o serviço já
fica deficiente. E muitas vezes toda a responsabilida
de recai para o grupo de civis, porque eles, por não te
rem de cumprir patrulha na Vila, estão sempre execu
tando a mesma tarefa. Além disso, o pessoal civil fica
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durante toda sua carreira numa mesma localidade. um equipamento que não ofereça segurança ou en-
Por isso, tem muita experiência na área em que atua. tão que se dê prioridade a determinada aeronave, em
Assim, acaba sendo sobrecarregado e nem sempre detrimento de outra, fugindo-se ao regulamento.
está em condições de fazer uma boa operação. Em 1993, em reunião feita na Secretaria de

Esses problemas relativos a equipamentos não Administração Federal, um Coronel do Comando da
ocorrem somente no Rio de Janeiro nem em São Pa- Aeronáutica, em conversa informal, acabou declaran-
ulo, mas também em Brasília, na área do CINDACTA do que realmente, para a Nação, o custo de um militar
I, e em Belém. Recebi informações de que somente é muito maior que o de um civil. Ouvi o mesmo recen-
no mês de fevereiro houve três casos de quase coli- temente de outra pessoa dentro do Ministério do
sões na área de Belém. Não consegui ainda saber de- Orçamento e Gestão. Ele não entendia por que, tendo
talhes desse problema. Mas a atitude que o Comando a necessidade de pessoal declarada nesta Casa, no
tomou em relação ao que lá estava acontecendo pre- final do ano passado, pelo próprio Comando da Aero-
ocupa-nos mais ainda, porque o pessoal está agora náutica, não se abria concurso para a entrada de pes-
mais estressado, pois a reação foi punitiva, ou seja, soaI civil. Logo, deduz-se: se desejam militarizar todo
no sentido de atribuir mais responsabilidades milita- o sistema, para que colocar um civil, se este tem outra
res, sem atacar exatamente o problema que estava mentalidade, se não obedece a ordens, mas a leis? É
acontecendo. Problemas de equipamento também preferível deixar um militar. Se lhe dizem "faça assim",
ocorrem lá. ele vai fazer, não vai questionar nada.

Tenho aqui a seqüência de uma situação em Outro ponto questionado por nós é que no con-
que o controlador passou um grande susto, justamen- trole de tráfego aéreo é importante haver experiência.
te por aparecer um alvo falso. Acredito que as pesso- Acredito que aqui existam representantes das empre-
as que entendem de aviação aqui saibam muito bem sas aéreas. Duvido que a Varig vá pegar um coman-
o que é o alvo falso do qual estou falando. dante de MD-11 e colocar para pilotar um Bandeiran-

No sistema de radar, há o radar primário e o ra- te; não acredito que a TAM vá tirar um comandante de
dar secundário: O radar primário é um sinalzinho, Airbus para pilotar um Cessna Caravan. O mesmo
como um grãozinho de arroz, que aparece na tela, e não acontece no tráfego aéreo. O militar que fica por
aquele grãozinho branco é produzido pelo reflexo do dez ou vinte anos numa localidade, quando se torna
feixes de elétrons que é enviado pela antena. Refleti- experiente para fazer uma boa operação, é transferi-
do, ele joga na tela. Já no radar secundário, acoplado do, por interesse dele ou da administração. Vai traba-
a um computador, há outro equipamento, o transpon- Ihar em Porto Velho, com, digamos, tráfego de qua-
der, que emite um sinal, recebe outro do avião, coloca renta aviões por dia, no máximo. Enquanto isso, che-
na tela, e na tela aparece, junto àquele grãozinho, di- ga para trabalhar no local de onde ele saiu alguém
gitalizada, uma sarjeta indicando um código, a altitu- inexperiente, que vai começar um novo treinamento.
de e a velocidade desse avião. É uma preocupação para aquele experiente que está

Vejam bem, o problema técnico no Galeão é o ao lado, que tem de controlar o tráfego, ficar atento ao
seguinte: em alguns momentos, se se trabalha 50- que está acon!ecendo e ao que o aprendiz ao lado
mente na área terminal e apenas com a antena do está fazendo. E primordial que ele passe as informa-
Galeão, é satisfatório, porque tem-se o radar primário. ções detalhadas do que está acontecendo para o ou-
Mas, quando se liga a do Pico do Couto, degringola tro. Se ele errar, o controlador também vai errar.
tudo, porque é preciso desligar o primário, ficando-se O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
só com o secundário. No secundário aparecem mui- chezan) - Tempo esgotado. Se V. sa precisa de mais
tas imagens. ~ como se ocorresse uma diarréia cere- tempo para terminar, concedo-lhe três minutos.
bral no computador do ESCA. O SR. JORGE CARLOS BOTELHO - Concluin-

Há outros problemas relativos a isso, e nós os do, temos a dizer que, nesse projeto de criação da
expusemos também. Agência Nacional de Aviação Civil está claro, tanto na

Com relação ao fato de apontarmos que não exposição de motivos quanto num de seus artigos,
convém a atividade de controle de tráfego aéreo mili- que há preocupação muito grande em se garantir os
tarizado, tenho a dizer que aprendi uma coisa depois direitos constitucionais do consumidor, mas sob a égi-
de dois anos de trabalho - e já trabalho há 26 anos: de das empresas aéreas, ou seja, do transporte, da-
militar cumpre ordens, civil cumpre lei. Essa máxima quele que faz a prestação comercial. Não se mencio-
temos empregado até hoje, porque não admitimos na que o passageiro terá transparência ou vai poder
que, por determinada ordem, tenha de ser operado cobrar do Governo uma boa segurança aérea.
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No ano de 1999 volta-se a ter prejuízo, por conta
do retorno à realidade cambial. Ou seja, durante toda
a década de 90, quando o prejuízo acumulado che
gou a 1,2 bilhão de dólares - algo em torno de 2,8 bi
lhões de reais hoje -, somente no período de 1994 a
1997 houve lucro, por conta de fatores como a super
valorização cambial, a irrealidade cambial. Quando
voltamos ao patamar do câmbio real - eu não digo
que seja 2 reais e 40 centavos; os especialistas no se
tor falam em torno de 2 reais e 15 centavos ou 2 reais
e 20 centavos -, desnudou-se a crise estrutural do se
tor.

O que está por trás dessa história? Até a déca
da de 80 havia um setor extremamente regulado e
protegido, um DAC controlando tarifas, freqÜências,
linhas, ofertas de assentos e uma única empresa de
bandeira fazendo os vôos internacionais. Ao final de
1989, no mercado internacional brasileiro - o mais
importante é o dos Estados Unidos -, a empresa de
bandeira brasileira detinha cerca de 60% dele e a
americana, 35%.

Em 1991 , foi realizada a V Conferência Nacional
da Aviação Comercial, quando se adotou um proces
so de flexibilização das normas que regem o setor. Foi
instituído um sistema de bandas tarifárias, a partir de
uma tarifa básica, em torno da qual as tarifas das em
presas poderiam oscilar. Tem-se um processo de
abertura do mercado, flexibilização dos parâmetros
para concessão de linhas, freqüências e oferta; e par-

Estou à disposição para Parece-me que foi dito aqui ter havido 1 milhão
de novos passageiros em 1998. Deixando-se de lado
esse 1 milhão de novos passageiros, segundo os da
dos do DAC, houve um salto de 26 para 38 milhões de
passageiros transportados. Esse ano vai desmistifi
car, vai jogar por terra urna tese do DAC e das empre
sas aéreas, que insistiam em dizer que o setor era to
talmente inelástico. Dada a distribuição de renda no
Brasil, somente com descontos na faixa de 80% con
seguir-se-ia atingir uma camada da população que,
em condições normais,' não teria como utilizar esse
meio de transporte. O ano de 1998 mostra, portando,
que isso não era verdadeiro.

Mas o que importa é que as empresas perderam
dinheiro. Em compensação, toda a cadeia produtiva
que orbita em torno da aviação ganhou dinheiro. To
dos ganharam dinheiro! Só quem deu desconto foram
as empresas aéreas; as outras mantiveram seus pre
ços vigentes e ganharam o que já vinham ganhando,
o que já vinha sendo uma prática no setor. E ganha
ram muito mais, por conta desse aumento no movi
mento.

Obrigado, senhores.
qualquer pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Muito obrigado. Acho que foi uma bela con
tribuição. Depois, nos debates, vamos tratar da ques
tão de militares cumprirem ordens e civis cumprirem
leis. Depois vamos explicar a"diarréia cerebral". Obri
gado. Foi uma bela exposição.

Concedo a palavra ao Sr. Cláudio Toledo, Con
sultor Econômico da Federação Nacional de Aeroviá
rios e Aeronautas.

O SR. CLÁUDIO TOLEDO - Sr. Presidente, Sr.
Relator, Srs. Deputados, senhoras e senhores, coinci
dentemente, vou iniciar minha exposição a partir do
período que o primeiro expositor interrompeu a sua.

Gostaria de mostrar inicialmente o que foi a dé
cada de 90 em termos de resultado financeiro para as
empresas e o que esteve por trás disso.

No período de 1990 a 1993, houve um prejuízo
acumulado de 2,1 bilhões de dólares. No período de
1994 a 1997, houve um lucro de 1 bilhão de dólares.
Foi o período da sobrevalorização do real, em que se
teve impacto extremamente positivo na distribuição
de renda, também por conta do Plano Real, e em que
começaram a aparecer os resultados de um desem
penho excepcional da produtividade do trabalho me
dida por setor. Repetindo: de 1990 a 1993, houve um
prejuízo acumulado de 2,1 bilhões de dólares; de
1994 a 1997, houve um lucro de 1 bilhão de dólares.

Em 1998, ano em que teoricamente ainda está
vamos no período de sobrevalorização do real, as
empresas deixam de ganhar dinheiro, porque, em
função de pressão do Governo, da mídia e da socie
dade para que se baixasse o preço das tarifas pratica
das no Brasil, as empresas aéreas iniciaram um pro
cesso de guerra tarifária. Insisto em que o ano de
1998, na minha visão, é paradigmático para a aviação
e deveria ser utilizado como referência, ao se pensar
no que se vai fazer.

Em função da guerra tarifária, chegou-se a ter
um desconto médio nas tarifas praticadas no Brasil
em torno de 30%. Essa redução acabou acarretando
um crescimento na demanda de cerca de 30% tam
bém. Como resultado, as empresas faturaram o mes
mo que no ano anterior, ou seja, redução de 30% nos
preços com aumento de 30% na demanda. Porém, o
setor acabou empatando - algumas empresas che
garam a ter muito preju ízo - exatamente porque, para
se atender a essa demanda maior de 30%, foi neces
sário ofertar-se 30% a mais em termos de aeronaves,
assentos, quilômetros, etc.
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te-se para um processo de multidesignação do trans- Como conseqüência disso tudo, o custo de pes-
porte aéreo internacional. soai, como proporção do custo total do setor, caiu nas

Inicialmente havia a VARIG voando no mercado empresas maiores, nas empresas de âmbito nacio-
internacional. Logo a seguir, a Transbrasil começa a na~, de ~1 %, em

o
1990, par: 19%, em 1999. Nas regio-

operar, depois a VASP e, mais recentemente, aTAM, nalS, ca~u de 38 ~ para 14 Vo nesses d~Z anos. Cham?
logicamente gerando, como contrapartida, a vinda de a atençao para ~ fato de que nas congeneres eu!opél-
mais empresas estrangeiras ao mercado brasileiro. O as e norte-aomencanas o pe~ com pessoal oscila em
resultado disso já é conhecido, o próprio sindicato das torno de 40 ~o dos custos tOt~IS...
empresas já apresentou: inverteu-se a situação. Se O que ~mporta nessa hlstona é que, apesar d~
no final da década de 80 o Brasil detinha 60% do mer- reestruturaçao que as empresas promoveram na pn-
cado internacional, que é o mais importante para o meira meta~e da década com T?Cs, terceirizaçõ~~,

Brasil- 54% dele é para os Estados Unidos -, hoje reengenhana, e apesar do crescimento da ~rodutJVI-
ele detém, com as quatro empresas juntas, 35%. dade, o setor continua estruturalmente em crise. Res-

. . salto que as empresas de alguma forma fizeram a
É Imp~es~lonante acompanharmos esse pro- parte delas, assim como os trabalhadores, e muito,

cesso. Os sindicatos dos trabalhadores alertaram as mas o setor continua derrapando em uma crise
autoridades para a deterioração das condições de G t . d f I b' -
competitividade do mercado internacional e para a b os ana de atzedr agpo~a a.gumas

t
o servaçoes

. so re esse qua ro o o. nmelramen e, parece-me
Vinda da~ megaempresas para cá, mas o p!ocesso que o problema principal do transporte aéreo brasilei-
pro~segUlu natural":lente, dando-se concessoes par~ ro não se encontra, em prindpio, no mercado domés-
mais empresas. HOJe temos.quatro empresas auton- tico e sim no mercado internacional.
zadas somente duas efetivamente operando. No ' " ..
caso ~mericano as uatro maiores em resas do Dentre as cinco maiores empre~as braSileiras,
mundo vieram ~ra cáqdestruindo nosso ~ercado. aquelas que .operam. ou op:raram ate recentemente

p , . .. no mercado internacional sao as que atravessam os
_ Como resposta a ~sse processo de f1exlblllza- maiores problemas financeiros. VARIG, VASP e

çao das normas que regiam o setor, com o aumento Transbrasil são as grandes perdedoras da década 90.
da concorrência no mercado internacional e também Não tenho dúvida de que a TAM, que chegou no mer-
no mercado doméstico, as empresas partiram para cado internacional recentemente, vai sentir breve-
um processo pesado de reestruturação, que teve mente os efeitos de disputá-lo.
co~o resulta?o, para os trabalhad?res, a per?a ?e Aliás, a TAM foi uma empresa alavancada, jun-
maIs de 16 mIl postos de trabalhos diretos na pn~elra tamente com a Rio Sul, por uma espécie de privilégio
metade da década de 90. O resultado conc.r~to diSSO: determinado pelas autoridades concessionárias - os
houve um aum~nto ~stupendo ~a produtividade de chamados Vôos Diretos ao Centro _, que permitia
trabalho, como Já haVia dito antenormente. que essas empresas operassem a partir de aeropor-

Deixarei para os senhores um trabalho sobre tos centrais para Brasília, por exemplo. Ou seja, no
este tema. Vou apenas adiantar alguns números. A eixo Belo Horizonte-Ria-São Paulo-Brasília, essas
receiia por funcionário, por exemplo - trabalhando empresas poderiam operar; as maiores empresas,
com reais de dezembro de 1999, infelizmente, porque não. Lógico que aí temos o filé mignon da aviação.
o DAC ainda não publicou o anuário de 2000 -, em Isso foi fundamental, por exemplo, para que a TAM se
1990, era de 74 mil reais. Em 1999, salta para 241 mil tornasse o que é hoje, comparado com o que era há
reais. O número de funcionários por aeronave, para dez anos.
as empresas chamadas de nacionais, era de 271, em Dadas as desvantagens comparativas que já fo-
1990; cai para 169. Juntando-se as empresas nacio- ram levantadas aqui em termos de escala, custo e
nais e as chamadas regionais, tínhamos, em 1990, distribuição de renda, diria aos senhores que não vejo
190 funcionários por aeronave. Chegamos ao final da condição de em médio prazo as empresas aéreas
década com 95, exatamente a metade. Assento/quilô- brasileiras continuarem competindo no mercado in-
metro pago por funcionário - esse um medidor de ternacional.
produtividade fundamental utilizado no Brasil e no Disse que o problema no setor doméstico em
mundo todo: havia 702 mil assentos/quilômetros pa- principio não existe, porque existem custos que valem
gos por funcionário no início da década e fechamos a para todas, diferentemente do que é a realidade no
década com 1,1 milhão de assentos/quilômetros pa- mercado internacional. Então, teríamos passagens
gos por funcionário. mais caras ou mais baratas, mercado mais restrito ou
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mais amplo, em função da capacidade dessas empre- O SR. CLÁUDIO TOLEDO - Dou agora. A em-
sas, dada a estrutura de custos, que é a mesma para presa TAM conseguiu a concessão para operar o vôo
todos, de concorrer nesse mercado. para Paris e fez acordo de code sharing com a Air

Se eu pudesse deixar algumas recomendações France para concorrer com R VARIG. Os bois têm no-
a esta Comissão, aproveitando que o Ministro das Re- mes. Isso é um absurdo!
lações Exteriores estará presente, acho de funda- Até o início da década de 60 - não quero voltar
mental importância a revisão dos acordos bilaterais muito na história, mas é importante chamarmos a
vigentes, de modo a evitar que empresas aéreas bra- atenção para isso _, tínhamos a multidesignação de
sileiras venham a concorrer entre si no mercado inter- empresas aéreas brasileiras operando no mercado
nacional, o que propiciaria a vinda de megaempresas internacional. O importante é que essas empresas
estrangeiras para nosso mercado. não concorriam entre si. A PANAIR voava para o Chi-

Não sei se já foi passado aos senhores, mas as le, o Peru, a Europa e o Oriente Médio; a Real voava
quatro empresas que estão vindo dos Estados Uni- para os Estados Unidos - basicamente Miami e Los
dos para o Brasil (American Airlines, Delta Airlines, Angeles _, o Japão, Assunção, Bogotá, Caracas, Mé-
Continental e United Airlines) detinham - suponho xico e outras localidades do Pacífico; a Cruzeiro voa-
que seja mais do que isso _, em 1999, 2 mil e 300 ae- va basicamente para os países vizinhos ao longo da
ronaves. As quatro empresas brasileiras, em 1999, fronteira brasileira; e a VARIG, na época, operava ba-
detinham 210 aeronaves. Portanto, menos de 10%. sicamente para Nova Iorque.
Das quatro, duas saíram do mercado. Só que as qua- Portanto, havia multidesignação, mas as empre-
tro americanas continuam vindo para cá. sas não concorriam nas mesmas linhas.

O mercado brasileiro representa para as empre- Seria algo a se pensar, em termos de explora-
sas americanas algo em torno de 1% sobre o merca- ção do mercado internacional brasileiro, evitar que as
do. O mercado americano representa para o mercado empresas brasileiras concorram entre si e possibili-
internacional brasileiro cerca de 54% sobre o merca- tem a vinda de mais uma empresa estrangeira do
do. As empresas americanas têm condições de vir mesmo país para o Brasil.
para o País, e estão fazendo isso. Operam no prejuízo
para quebrar a empresa brasileira e garantir esse Outra alternativa que também não poderia ser
mercado que, potencialmente, não é nada desprezí- desprezada é a possibilidade da exploração do mer

cado internaCional ser feita no sistema de pool. Mais
vel. uma vez, darei nomes aos bois. Se hoje a VASP e a

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- TRANSBRASIL praticamente saíram do mercado,
chezan) - Isso é comprovado? por que não considerar a possibilidade de a VARIG e

O SR. CLAUDIO TOLEDO - É comprovado. a TAM operarem em sistema de pool no mercado in-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- ternacional?

chezan) - Por que as empresas e as autoridades bra- É importante que esta Comissão considere a
sileiras não reagiram? necessidade de assegurar a igualdade de condições

Estou infringindo o Regimento Interno. Por favor, de competitividade das empresas brasileiras
responda depois. vis-à-vis a situação vigente entre as principais con-

O SR. CLÁUDIO TOLEDO - Outro fato interes- correntes estrangeiras, como já foi falado aqui.
sante é que o Brasil acaba de conceder a uma empre- Eu disse que o mercado doméstico, em princí-
sa aérea brasileira a exploração do vôo para Paris. pio, não era problema. Entretanto, se fosse possível

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- trabalhar com a hipótese de estender a ele as condi-
chezan) - Frankfurt, ouvi esses dias. ções para que as empresas operassem no mercado

O SR. CLÁUDIO TOLEDO - Mas é importante internacional, teríamos capacidade de caminhar para
chamar a atenção para o seguinte: a empresa briga a massificação do transporte aéreo doméstico, por-
para conseguir a concessão para explorar o vôo a Paris. tanto, para a democratização desse meio de transpor-
Quando consegue a exploração, vai à Air France e faz te, e, dentro da racionalidade econômica, garantir a
um acordo de cooperação para concorrer com a outra escala necessária para que essas empresas possam
brasileira, que já opera nesse mercado. É complicado. concorrer em melhores condições no mercado inter-
A Air France é uma empresa estatal. nacional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- Em contrapartida, deveria haver um compromis-
chezan) - Depois o senhor dará nome aos bois? so por parte das empresas aéreas brasileiras no sen-
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tido de as tarifas aéreas virem a ser reduzidas no Bra- Bem, Sr. Presidente, por enquanto é só. Talvez
sil. mais à frente possa dizer mais alguma coisa.

Passemos à análise das emendas. Obrigado.
Quanto ao art. 31 , § 10, que trata da onerosidade O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marche-

das concessões, não tenho conhecimento de expe- zan) - Obrigado, Sr. Cláudio ToIedo, pela contribuição.
riência no mundo de onerosidade na concessão de Vamos, desde logo, passar aos debates. Como
transporte aéreo. Vejo essa possibilidade como mais de tradição, concedo a palavra ao Sr. Relator, Deputa-
um custo para o setor, que tem problemas estruturais, do Leur Lomanto.
com reflexos obviamente negativos sobre as tarifas
aéreas, que subiriam, e, conseqüentemente, também O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Sr. Pre-
sobre a demanda, que gostaríamos de ver crescer. sidente, Srs. Deputados integrantes desta Comissão,

Quanto à questão do processo Iicitatório, tam- senhores expositores, agradeço a contribuição de
bém não vejo sentido na possibilidade de se fazer a li- cada um para o bom êxito dos nossos trabalhos.
citação por linha - inclusive essa questão já foi muito Ao Sr. Mário Sampaio, Presidente da Multiplan
bem exposta. Projetos Técnicos Uda., dada sua experiência na

Diz o art. 37 que a concessão ou permissão po- área de consultoria internacional, pergunto como fun-
derá ser transferida após a aprovação da ANAC. Cha- ciona o sistema aeroviário nos países mais avança-
mo a atenção dos Srs. Deputados. Se a concessão dos e desenvolvidos, principalmente no que diz res-
não for onerosa, também a transferência não poderá peito ao sistema de outorga e concessão de linhas
ser feita com lucro. No caso de transferência de con- bem como ao sistema de concessão de in-
cessão, é preciso devolvê-Ia ao poder concedente, já fra-estrutura aeroportuária.
que a linha não estava sendo paga. Acho razoável Gostaria que V.Sa. nos desse uma visão· de
que se trabalhe sob esse ponto de vista. como funciona nos Estados Unidos, nos países do

Quanto ao prazo máximo de concessão de dez Mercado Comum Europeu e nos dissesse se o siste-
anos, também acho que resulta de um pouco de falta ma é viável para o Brasil.
de conhecimento do setor. Por exemplo, quanto maior O SR. MÁRIO BITTENCOURT SAMPAIO -
o prazo do contrato de leasing, menor é o preço que Bem, quanto à concessão de linhas de empresas aé-
se paga mensal ou anualmente pelo contrato. Para reas, não conheço as concessões onerosas de que
um prazo de concessão de dez anos, no limite, os falou o outro expositor. Examinei os casos da Austrá-
contratos de leasing terão prazos de dez anos, o que, lia, dos Estados Unidos, do Canadá, da França e da
sem dúvida alguma, encarecerá esses contratos, que Alemanha. Em nenhum deles há concessão onerosa.
são fator importante nos custos das empresas. Em alguns casos, há exigências mínimas de capital,

Propomos que esse prazo seja de 25 anos, sem condições técnicas e operacionais para que a empre-
direito a renovação automática. sa demonstre habilidade para operar os serviços. Nos

Quanto à questão da liberdade tarifária, acho Estados Unidos, atualmente, com a liberalização to-
que, havendo concorrência, é um fator importante de- tal, há uma abertura praticamente irrestrita para a ins-
vido à possibilidade de as empresas trabalharem com talação de novas empresas, quer dizer, entrada e saf-
gerenciamento de assentos etc. da livre de empresas. Então, não conheço conces-

O § 6° do art. 51, sobre a concessão de uso das sões onerosas.
áreas dos aeroportos, permite que seja transferido Quanto à concessão relativa a aeroportos, elas
para terceiros pelo outorgado. Acho que em caso de variam muito de caso a caso. Entretanto, existe, em
transferência a valorização do ponto deveria ser da vários países do mundo, a tendência à privatização
Agência ou do poder concedente. As empresas deve- dos serviços aeroportuários. Há dois casos: aqueles
riam receber, sim, pelas benfeitorias que fizessem na em que empresas englobam vários aeroportos con-
área, a menos que se modificasse o § 7° do mesmo juntamente e os que o aeroporto é vendido como uma
artigo, segundo o qual o valor da remuneração da unidade separada.
concessão é de no mínimo 2% ao ano, valor que con- Essa é uma decisão a ser tomada pelos senho-
sidero muito baixo. As empresas estão pedindo 0,5% res legisladores no Brasil. Mas a tendência à privati-
ao ano. O mercado, grosso modo, trabalha com uma zação de aeroportos é algo que vem ocorrendo em to-
referência de 6%. Se se trabalhar com essa referência dos os países do mundo e é provável que possa ocor-
de 6% ao ano, é razoável que quem tiver feito o ponto rer no Brasil no futuro. Essa privatização poderia ser
receba pela transferência. com um conjunto de aeroportos, porque aí se poderia
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unir aeroportos superavitários com outros até mesmo ça à ANAC, mas sim a outros órgãos. Gostaria de saber
deficitários, formando um conjunto equilibrado; ou, do senhor exatamente em relação à infra-estrutura por-
então, unitariamente. Neste caso se avaliaria o poten- tuária, à qual estão vinculados. Como a ANAC poderia
cial daquele aeroporto, da localidade, do volume de contribuir com relação aos trabalhadores aeroviários e à
passageiros etc. garantia e proteção ao vôo.

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Em re- O SR. JORGE CARLOS BOTELHO - Bem, no
lação ao prazo, qual seria, no seu entender, o prazo momento o projeto não contempla esse aspecto. Qu-
ideal para concessão? ando da elaboração da Lei Complementar nO 97, devi-

O SR. MÁRIO BITTENCOURT SAMPAIO - Vou do à grande discussão e talvez até por força maior do
voltar um pouco ao passado. Acho que o prazo tem segmento militar, a questão da segurança da navega-
muito a ver com o financiamento que as empresas re- ção aérea foi retirada e ficou sem possibilidade de ir
cebem. Nenhum avião, hoje em dia, é comprado à vis- para uma agência de aviação civil.
ta. Os aviões são financiados e a amortização do No momento, determinados aeroportos estão
avião é de longo prazo. Só para dar a V.Exa. uma idéia sob a responsabilidade da INFAAERO. Ela administra
da evolução desses prazos, em 1970, um 737 custa- e faz também o controle de tráfego apenas do aeró-
va, mais ou menos, 5 milhões de dólares e era depre- dromo, ou seja, cinco quilômetros em volta do aero-
ciado em dez anos. Hoje em dia, o modelo mais avan- porto, na área terminal. Os dois maiores aeroportos
çado de 737 custa cerca de 55 milhões de dólares e é são o de Guarulhos e o de Campinas. Com a privati-
depreciado em 25 anos, em razão do crescimento ge- zação dos aeroportos, entendo que esse serviço
ométrico do valor dos aviões. E os financiadores que- prestado pela INFRAERO deverá retornar ao coman-
rem saber se a empresa continuará concessionária do da Aeronáutica. Não sabemos até que ponto se
do serviço no longo do prazo em que serão pagos os desenvolvem essas tratativas, mas acredito que o
aviões. serviço deva retornar. Se for feita outorga de conces-

Além do mais, as frotas não são todas implanta- são para determinado grupo operar o controle de trá-
das de uma vez. Por exemplo, se uma empresa com- fego aéreo em áreas terminais, haverá maior degra-
pra trinta aviões, o fabricante não pode entregá-los de dação da qualidade do serviço prestado. Temos visto
uma vez. Entrega cinco, e a própria empresa já faz o que todas as vezes em que acontece essa terceiriza-
planejamento do aumento de frota para compatibili- ção - digamos assim - cai o nível de qualidade. Essas
zá-Io com o aumento de demanda. Então ela recebe, empresas serão fatalmente compostas pelas próprias
por exemplo, cinco aviões por ano. Se estamos falan- pessoas oriundas da Aeronáutica. E sabemos que o
do de trinta aviões, o período seria de seis anos. Qu- militar sempre tem certa influência, mesmo depois
ando o primeiro avião estivesse acabando de ser que sai da corporação. Então, quem fiscalizará essas
amortizado, o último ainda estaria com cercade vinte empresas na prestação desse serviço? Quem cobra-
anos de amortização. rá dessas empresas concessionárias boa qualidade

Assim, se V.Exas. têm por objetivo criar um lei do serviço?
para o futuro, hoje em dia, 25 anos já seria um prazo Tenho minhas dúvidas no sentido de que real-
normal. Se a ANAC vai ser criada para durar trinta, mente haverá exigência para que a qualidade de ser-
quarenta, cinqüenta anos, enfim, o período que for viço prestado por ela seja compatível com o Primeiro
necessário, acho que o prazo deveria ser superior a Mundo. Por outro lado, vemos que essas empresas
25 anos, para se compatibilizar com os valores futu- poderão, em determinados momentos, prover a for-
ros dos aviões e prazos futuros, até porque, pelo que mação do seu pessoal.
li do projeto de lei da ANAC, se a empresa tiver qual- É tudo muito amplo, e nos preocupa. Por exem-
quer problema que infrinja a regulamentação da pio, o Canadá privatizou os aeroportos. Lá houve que-
Agência, poderá ser cassada. Portanto, o fato de ela da na qualidade da prestação dos serviços de segu-
ter prazo muito longo de concessão não é problema rança no controle de tráfego aéreo. Esta é nossa preo-
para a ANAC. cupação.

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Sr. Presi- No caso do projeto que estamos discutindo, no
dente, agora dirijo a pergunta ao Sr. Jorge Carlos Bote- nosso entendimento, não devem ser permitidas con-
lho, Presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhado- cessões, embora exista, eu acredito, uma emenda
res na Proteção ao Vôo. Aquestão de segurança do vÔO para esse fim, que lança a possibilidade de outorgar
tem sido terna bastante debatido nesta Comissão. Pelo concessões para as empresas operarem o controle
projeto, não haverá vinculação do sistema de seguran- de tráfego aéreo em áreas pequenas. Nesse caso so-



o SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Parlamentares,
cumprimento os expositores pela contribuição. Farei
algumas indagações ao Sr. Jorge Carlos Botelho,
Presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores
na Proteção ao Vôo.

Minha primeira preocupação diz respeito aos
aspectos levantados na sua intervenção: a remunera
ção dos trabalhadores, a jornada de trabalho que
cumprem e o fato de que a maioria dos trabalhadores,
por causa da remuneração precária, é obrigada a
exercer outras atividades.

No oflcio dirigido ao Ministro da Defesa, mencio
na-se uma remuneração em torno de 1.450 reais, em
final de carreira, com mais de 28 anos de serviço.
Esta remuneração, em inicio de carreira, estaria por
volta de quanto? Ou há muito tempo não há concurso,
portanto, não há referência?

O SR. JORGE CARLOS BOTELHO - Há muito
tempo não se realiza concurso para o ingresso de
pessoas civis. Esta remuneração realmente é paga
ao controlador melhor capacitado: o que já fez todos
os cursos na sua área e possui 28 anos de experiên
cia - reitere-se que esta é a remuneração bruta que
ele percebe, ainda há os descontos referentes à Se
guridade Social. A remuneração inicial ficaria, hoje,
entre 750 e 800 reais. O problemas é que há muito
tempo não se realiza concurso.

Outro fato é que, nos últimos anos, houve uma
evasão muito grande de servidores, tanto militares
quanto civis. Por causa da política implementada pelo
Governo em diminuir o número de funcionários públi
cos, reduziu-se, também, a possibilidade de concur
so. Não houve, entretanto, nenhuma manifestação
das autoridades aeronáuticas para se aumentar o nú
mero de servidores civis ou voltar a ele.

No inicio da implantação do controle de tráfego
aéreo, Unhamos grande número de servidores - a
maioria composta de civis. Houve um recrudescimen
to da militarização do setor; os pioneiros, que inicia
ram o tráfego aéreo no Brasil, aprenderam o ofício
com os americanos e recebem atualmente a remune
ração de 980 reais ou, no máximo, 1.100 reais. Vejam
bem: estou falando dos que iniciaram o controle de
tráfego aéreo anos atrás.

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Com
mercado livre?

O SR. CLAUDIO TOLEDO - O mercado do
méstico, sim, em principio livre. As empresas poderi
am voar para onde quiserem, no mercado doméstico.
Quanto ao mercado internacional, acho que alertei os
senhores.

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Agrade
ço, Sr. Presidente.
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mos contra. Reafirmamos posição contrária a essa O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar·
emenda. chezan) - Com a palavra o nobre Deputado Ronaldo

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Dr. Vasconcellos. (Pausa.) Ausente.
Cláudio Toledo, Consultor Econômico.da Federação Com a palavra o nobre Deputado Ricardo Ber-
Nacional dos Aeronautas e Aeroviários, sabemos que zoini.
as nações mais desenvolvidas promoveram a desre
gulamentação da aviação civil nos seus palses.

V.Sa. acha que o Brasil também deveria proce
der da mesma forma? Como e quais deveriam ser os
objetos dessa regulamentação?

O SR. CLAUDIO TOLEDO - É preciso qualifi
car-se melhor esta prática. Quem procedeu à desre
gulamentação, efetivamente, foram os Estados Uni
dos. A própria Europa manifesta certo cuidado com o
trato desta questão.

A desregulamentação feita pelos Estados Uni
dos dá pano para manga. Foi manifestado claramente
que as empresas, no inicio, eram contrárias e atual
mente são favoráveis. É importante, porém, chamar a
atenção para o fato de que as que são favoráveis são
as que sobraram. Quando se iniciou o processo de
desregulamentação nos Estados Unidos, entraram
300 empresas no mercado. Houve sérias discussões
e muito risco de segurança em vôo. Não é minha
área, mas isso aconteceu efetivamente.

O que se alertava que tenderia a acontecer hoje
está de fato ocorrendo. Há, sim, o processo de con
centração no mercado dos Estados Unidos. Não é
que haja poucas empresas no mercado; há muitas
empresas operando no mercado americano, mas há
poucas empresas que detêm quase 90% do mercado
americano. Há um processo de concentração muito
grande.

No caso do Brasil, acho que temos de trabalhar,
sim, visando a perspectiva de flexibilização do merca
do doméstico, para garantir a concorrência, derrubar
qualquer tipo de barreira à entrada e para que a con
corrência seja fator não só da melhoria da eficiência
do transporte aéreo, mas também do barateamento
dos custos no setor.
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No caso da remuneração de 1.470 reais, fri
se-se, eu estou me referindo ao pessoal do grupo
DACTA, que entrou na década de 70 - eu sou da pri
meira turma, de 1974. A última turma é de 1986, a
partir da qual não ingressaram mais servidores civis
no quadro de controladores. Recrudesceu, aumen
tou, portanto, a militarização do sistema.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Atu
almente, quantos são os civis e os militares no siste
ma?

O SR. JORGE CARLOS BOTELHO - Segundo
o que foi mencionado aqui, no ano passado, seriam,
mais ou menos, 1.260 militares; da INFRAERO, em
torno de 600; e civis do Comando da Aeronáutica, em
torno de 400. Ressalte-se que desses 400 civis envol
vidos na proteção ao vôo, os controladores seriam em
torno de 150.

O SR. DEPUTADO RiCARDO BERZOINI- O
senhor falou da relação, digamos, militarizada. De
que forma ela se reflete na convivência entre civis e
militares? Eu estou vendo, por exemplo, uma escala
de turmas. Constam seis turmas compostas por mili
tares e civis. Como se dá essa convivência? Há confli
to, por exemplo, no cumprimento das ordens quando
alguém tenta determinar que, em dadas circunstânci
as, mesmo contra normas ou regulamentos, as or
dens vêm dos militares para os civis?

O SR. JORGE CARLOS BOTELHO - Há gran
de harmonia entre os operadores. Não há desavença
ou constrangimento. As equipes são unidas; é co
mum, depois do serviço ou em momentos de come
morações, todos se unirem. Não há conflito entre civis
e militares. O que há é uma insatisfação dos civis com
a remuneração, mas nunca com os colegas, que tra
balham do lado.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- O
que eu estou falando vai além da relação interpesso
ai; a minha pergunta centra-se na relação institucio
nal. Trata-se de pessoas que trabalham num ambien
te de natureza militar, portanto, obedecem ordens de
caráter militar, convivem na mesma função e traba
lham em equipe com servidores públicos civis, que
têm outro tipo de relação, como o senhor mesmo dis
se.

O SR. JORGE CARLOS BOTELHO - Existem
regulamentos. O Controle de Tráfego Aéreo é regido
por normas internacionais, segUidas tanto por civis
quanto por militares. O problema é que, em determi
nados momentos, ocorrem complicações. Por exem
plo, para se solucionar um problema, alguém quer ti
rar vantagem ou satisfazer o seu ego, e, para isso, im
põe a forma que deseja. Mas vem outra pessoa e con-

testa, diz que não pode ser daquele jeito porque con
traria o regulamento. No caso dos civis, eles não se
valem dessa prerrogativa; mas no caso dos militares,
se vier uma ordem expressa, eles se valem.

Um exemplo claro. No Rio de Janeiro, ocorre um
conflito muito grande, em potencial, há vários anos, e
até hoje não se chegou a uma solução. Imaginem
uma aeronave que vai pousar no Galeão e outra que
vai pousar no Santos Dumont. Se houver uma arre
metida, uma decolagem da aeronave do Galeão, ela
vai entrar em conflito com a que está se aproximando
do Santos Dumont.

No dia 21 de fevereiro, ocorreu um incidente re
almente assustador com um MD-11 e um Airbus
A-320. Alguns dias depois, saiu uma nova instrução
para se operar conjuntamente a aproximação para o
Galeão e a aproximação para o Santos Dumont. O
pessoal, tanto militar quanto civil, contestou perante
sua chefia, dizendo que aquilo não daria certo, mas
houve imposição: fica assim. O pessoal civil alertou
que não daria certo, que não estava correto, que com
plicaria mais ainda. No dia seguinte, o chefe foi obri
gado a pegar o papel e escrever embaixo: revogo a
presente norma.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Pessoa sensivel.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - É
uma norma interna?

O SR. JORGE CARLOS BOTELHO - Sim.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Para
funcionários da equipe?

O SR. JORGE CARLOS BOTELHO - Correto.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Está
certo.

Dr. Cláudio Toledo - a exposição já foi bastante
ampla em relação à questão econômica do setor -,
hoje operam no mercado maior, digamos, o da avia
ção interna, considerando as empresas que têm liga
ção entre si, cerca de cinco empresas: VARIG, VASp'
TRANSBRASIL, TAM e a recente Gol, que está ainda
em processo de implantação. A Nordeste e a Rio-Sul
pertencem ao grupo VARIG; é praticamente um con
glomerado só. Do ponto de vista de uma análise do
setor, pelo acompanhamento desse desempenho de
passagens vendidas, evolução da receita, o próprio
endividamento, que foi agravado com a questão cam
biai e continua sendo agravado, já que o câmbio este
ano continua pressionando os custos, o mecanismo
de coordenação por parte do Governo, com uma vi
são econômica do setor e ao mesmo tempo visando
garantir a eficiência e a segurança, não seria a melhor
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maneira de induzir um processo que garanta a con- Na explanação também ficou patenteado que
corrência, mas que evite uma concorrência predatória estão em uso equipamentos não condizentes com as
em termos tarifários, que possa, mesmo que benefici- necessidades de segurança de vôo. Então, de um
ando eventualmente o público com o crescimento do lado, corremos risco por falta de material humano
número de pessoas que podem andar de avião, de- adequado para o setor e, por outro, por utilizarmos
preciar os custos a ponto de haver risco até para a se- equipamento obsoleto, tecnologicamente falando.
gurança dos passageiros? Sem pôr em dúvida nenhum dado de V.Sa. nem

Qual é o papel que V.Sa. vê para o Estado, não dos que já por aqui passaram, pergunto: o nível de
apenas no âmbito de agência, mas como estrutura de acidentes registrados atualmente no espaço aéreo
gestão do País, do ponto de vista da coordenação brasileiro vai ou não de encontro às informações
econômica do setor? prestadas agora por V.Sa.?

O SR. CLÁUDIO TOLEDO - Essa questão tal- O SR. JORGE CARLOS BOTELHO - A per-
vez exija uma resposta bastante ampla, por exemplo, gunta de V.Exa. diz respeito a acidentes ou inciden-
discutir planejamento, assunto que anda um pouco tes?
esquecido na agenda governamental, haja vista a ex- O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Tecni-
periência que estamos vivendo com a questão ener- camente eu não saberia dizer. Incidentes e acidentes,
gética. no caso. Acidentes, se for o mais adequado.

A aviação enfrenta o problema, digamos, de o O SR. JORGE CARLOS BOTELHO - Resumi-
pessoal, num processo de concorrência muito acirra- damente, incidente é um acontecimento em que duas
da, começar a cortar demais os custos e correr o risco ou uma aeronave faz uma manobra que coloca em
de segurança de vôo. Os sindicatos que atuam no se- risco os passageiros, correto?
tor têm procurado estar vigilantes o tempo todo, fa- No caso de acidentes, podemos acreditar nos
zendo denúncias etc., mas às vezes não funciona. números divulgados. Não os tenho aqui. O Brasil é um

Digo a S.Exa. e aos demais presentes que a dos países que tem o menor número de acidentes,
não resta a menor dúvida.

Agência, o Governo tem de ter o papel de acompa-
nhar a saúde financeira dessas empresas. Isso é fun- O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Propor-
damental. Recentemente vivemos algumas situações cionalmente?
de risco, quando determinada empresa andou suca- O SR. JORGE CARLOS BOTELHO - Proporei-
teando avião: um pedaço daqui, um pedaço de lá. onalmente...

Então, para mim, desempenho econômico e fi- O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Eu
nanceiro das empresas de transporte aéreo saudável digo proporcionalmente.
é pressuposto para que essas empresas atuem no O SR. JORGE CARLOS BOTELHO - A ques-
mercado, exatamente por causa da questão da segu- tão dos incidentes, por exemplo, fatos que n6s, con-
rança. troladores, identificamos, como o de uma manobra

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- em que um avião passou perto do outro e houve risco,
chezan) _Obrigado. muitas vezes não entram na estatística. Porquê? Por

que o piloto, ou o controlador, não registrou a ocorrên-
Com a palavra o nobre Deputado Albérico Filho. cia. Então, aquilo é desconhecido. Por isso, sempre
O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Sr. Pre- dizemos que o número de incidentes, risco de colisão,

sidente, faço primeiramente algumas indagações ao é muito maior do que o divulgado oficialmente.
Sr. Jorge Carlos Botelho. Alguém poderia até dizer que temos essa de-

Na palavra de S.Sa. ficaram patenteados os gran- gradação do sistema, temos esses vários problemas,
des problemas que nós, principalmente os usuários, es- mas em compensação não ocorrem aqui casos de
tamos sofrendo na questão específica da segurança do acidente grave que tenha sido cometido por falha do
vôo em si no aspecto pessoal, a questão de antecipa- controlador. Graças a Deus não temos.
ção de aposentadoria de grande parcela do contingente O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Então,
de controladores de vôo que saíram do mercado por um Deus é brasileiro?
ou outro motivo e do ingresso de outros, que os substi- O SR. JORGE CARLOS BOTELHO - Deus é
tuíram, sem a mesma experiência, conhecimento tec- brasileiro, posso dizer sim.
nológico ou coisa parecida, o que certamente também Isso aí acontece com custo. Qual é o custo dis-
põe em risco a aviação brasileira. so? O custo é justamente a degradação do homem,
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porque pessoas com 40,42,45 anos não têm mais O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Os ae-
condições de ser controladores de tráfico aéreo, por- roviários têm uma legislação específica.
que ele segurou naqueles anos toda essa tensão. O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Eu fa-

Alie-se a isso também outro fator, objeto desse ria uma pergunta ao Sr. Toledo. Há um fato verídico. A
documento que nós colocamos para as autoridades, questão do espaço aéreo livre, ou seja, os céus aber-
uma luta nossa há vários anos. O controlador civil não tos, é algo que vem sendo defendido pelos Estados
tem direito a uma assistência médica de qualidade. Unidos. E a partir do momento em que um assunto
Ele tem, obrigatoríamente, igual ao piloto, de fazer o desse parte de uma nação da importância dos Esta-
exame médico anual para renovar sua carteirinha, dos Unidos, mais cedo ou mais tarde será uma dis-
seu certificado de capacidade física. Porém, se ele ti- cussão no âmbito internacional.
ver algum problema, a autoridade lhe diz para resol- Como as empresas aéreas brasileiras estão-se
ver seu problema no SUS ou em qualquer outro lugar. preparando para esse advento? Que tempo seria ne-
Ora, no SUS, sabemos que muitas vezes demora seis cessário para que nossas empresas se preparassem
meses, um ano e não resolve o problema. Ele tem de para enfrentar essa situação - dentro do possível,
arcar com aquele custo. Então, há cinco anos, desde com uma legislação protecionista? Vejo como uma
1995, estamos tentando, junto às autoridades, que se necessidade para o setor. Essa, sim, é uma função
faça um plano de saúde para os controladores, a fim atual da criação da própria ANAC.
de que eles possam atender às suas deficiências. Há O SR. CLÁUDIO TOLEDO - Deputado, dentro
cinco anos tentamos isso. Há poucos dias consegui- da realidade do mercado internacional eu diria que
mos uma liminar da Justiça que obriga o Comando da não existe nenhum país no mundo preparado para
Aeronáutica a implantar esse plano de saúde dentro céus abertos, a não ser os Estados Unidos. A Europa
de 60 dias. Isso porque o problema levado ao Ministé- não permite céus abertos com os Estados Unidos,
rio Público fez com que eles entrassem como uma não tem capacidade de concorrência. O tamanho das
ação civil pública. empresas é muito díspar. Não se trata somente do ta-

Esse problema da assistência médica está sen- manho das empresas, mas também a vantagem que
do solucionado aos trancas e barrancos e através da os Estados Unidos têm de ter um imenso mercado in-
Justiça, e não por dedicação por parte da autoridade. terno, riquíssimo, que lhe dá uma capacidade de
O fato de hoje não haver acidentes em que o controla- competição no mercado internacional que somente
dor seja culpado advém da sua dedicação, tanto de ele tem. Temos outros mercados potenciais imensos
civis, quanto de militares, que se acabam realmente. no mundo. O Brasil seria um deles; a [ndia, a China. A
Nós sentimos que muitas das vezes o operador sai do China tem um mercado até bastante pujante. Mas
seu posto arrebentado, emocionalmente estressado, com as características americanas, ninguém tem.
mas chega no outro dia para trabalhar sempre com a Eu diria o seguinte: não existe prazo. Eu procurei
mesma preocupação: tenho que dar o melhor de mim sugerir algumas medidas no sentido de garantir a iso-
para que não aconteçam acidentes. nomia nas condições de concorrência com essas em-

. O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Eu te- presas estrangeiras, não só para o mercado internaci-
nho a impressão de que nesse caso nós precisaría- onal, mas para o mercado doméstico, no sentido de
mos de uma legislação específica para os trabalhado- conseguirmos caminhar para a massificação desse
res da proteção do vôo, assunto esse que logicamen- transporte. Nós sabemos que não vamos resolver o
te não caberia a nós, desta Comissão Especial da problema de distribuição de renda no Brasil em cinco
ANAC. anos. Em cinco anos nós estamos com a ALCA, se

O SR. JORGE CARLOS BOTELHO - Correto. não for antes. E a ALCA talvez venha com uma faca
O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Neste no pescoço. Não tenho dúvida de que a aviação será

caso, seria de grande valia para o setor se fosse enca- um dos pontos principais. Diante disso, eu não vejo
minhado um documento com todas essas preocupa- prazo.
ções, que são muito válidas, porque naturalmente vai O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
atingir o consumidor, para que, dentro do projeto da chezan) - Eu estou achando que esse é um dos pon-
ANAC - o Relator e todos nós somos sensíveis a isso tos fundamentais do problema brasileiro. Nós apenas
-, estejamos propiciando uma legislação futura espe- temos passado perfunctoriamente até aqui no sentido
cífica para a proteção ao vôo. Seria de grande valia de qual será a política brasileira de aviação em comu-
para a Comissão um documento específico com es- nicação com o mundo. Existe outro problema, o inter-
ses aspectos da segurança do vôo. no. Tenho até conversado com o Relator a respeito.



O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado. A pergunta que eu iria fazer e
que deixo para exame do Relator é a seguinte: tendo
sido feito um acordo com uma empresa e se ela dei
xou de operar essas linhas no Brasil, não daria direito
a uma revisão? Mas isso é com o Relator.

Com a palavra o nobre Deputado Ricardo Fiuza.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Sr. Pre
sidente, pela atipicidade do assunto, obviamente va
mos sempre repetir algumas perguntas, porque vari
am os expositores mas o tema é o mesmo. Vou fazer
umas perguntas rapidamente.

Quero fazer um comentário a propósito da posi
ção do Sr. Jorge Carlos Botelho. As concessões para
exploração de serviço público de transporte aéreo co
letivo são onerosas em alguns países, isto é, as em
presas pagam para explorar o serviço? Em caso posi
tivo, esses ônus são transferidos obviamente para as
tarifas, com o aumento do valor das mesmas, ou não?
Essa onerosidade, se existente, contribui para au
mentar a competitividade das empresas? Essa even
tual onerosidade interessa aos usuários de aviação
civil? É aquela velha história do Custo Brasil. A per
gunta é um pouco truncada.

Os Estados Unidos e os países da União Euro
péia desregulamentaram a aviação civil. No entendi
mento de V.Sas., é necessário proceder da mesma
forma no Brasil? Até que limite? Quais os aspectos
mais relevantes que deveriam constar na regulamen
tação?

Terceira e última pergunta. Há um consenso ge
neralizado de que boa parte dos problemas da avia
ção civil brasileira decorre do excesso de tributos. As
perguntas são as mesmas. A eliminação do adicional
tarifário, pelo brutal lucro que deu à INFRAERO, a re
vogação da suplementação tarifária e a diminuição
das tarifas aeroportuárias e aeronáuticas ensejariam
uma maior competitividade das empresas brasileiras
e a diminuição do preço das passagens aéreas, bene
ficiando os usuários de aviação civil?
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O senhor gostaria de aduzir algo? O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Será
O SR. MÁRIO BITTENCOURT SAMPAIO _ que o Sr. Cláudio Toledo poderia dizer alguma coisa?

Exatamente. Sobre essa questão de política de céus O SR. CLÁUDIO TOLEDO - O projeto fala basi-
abertos. camente em garantir condições de competitividade,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- que será um dos papéis da Agência. Mas não fala em
chezan) - Tem V.Sa. a palavra. revisão de acordo bilateral. E, não tenham dúvida, por

O SR. MÁRIO BITTENCOURT SAMPAIO _ So- mais que haja vontade política, não vai ser fácil rever
esses acordos bilaterais com os Estados Unidos.

bre essa questão de céus abertos, os Estados Unidos O SR. MÁRIO BITTENCOURT SAMPAIO _ Eu
tiveram receptividade somente com países que não
têm tráfego próprio importante: Cingapura, Holanda e acho que o máximo que se consegue é manter. Rever,

nunca mais.a própria Suíça. Países que têm um tráfego doméstico
importante, como o Brasil e outros da nossa dimen
são, têm que proteger seu tráfego. O tráfego aéreo de
passageiros é a parcela mais importante da popula
ção, é a que decide, como os Srs. Deputados que via
jam e que formam a opinião pública.

Quando os Estados Unidos fizeram a liberaliza
ção, não aceitaram que as empresas estrangeiras ou
qualquer estrangeiro tivesse mais de 25% das ações
com direito a voto das companhias americanas. E não
aceitaram os vôos de cabotagem também. Exportam
a política de céus abertos, que é uma política inteira
mente desigual. É, como disse o companheiro, expor
tar megaempresas para competir com empresas mui
to menores. No caso do Brasil temos um bem nacio
nal, que é o nosso tráfego aéreo. Oitenta por cento
dos passageiros que viajam entre o Brasil e os Esta
dos Unidos são brasileiros. E as companhias ameri
canas não vêm aqui para trazer americanos, mas
para transportar brasileiros para os Estados Unidos.
Elas vêm para roubar tráfego que poderia ser das em
presas brasileiras. Então, nós temos muito que nos
defender em relação aos céus abertos. Temos que
tentar, através de acordos bilaterais, defender em um
prazo mais extenso possível a posição das empresas
brasileiras. Infelizmente, os Estados Unidos exerce
pressão sobre o mundo inteiro. Na minha opinião, a
longo prazo é inevitável. Mas o quanto mais puder
mos postergar esse problema, melhor será para as
empresas brasileiras.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Nesse
caso, como anda o projeto apresentado ao Poder Le
gislativo?

O SR. MÁRIO BITTENCOURT SAMPAIO 
Desculpe, V.Exa. poderia repetir?

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Em
que ponto V.Sa. classificaria o nível de proteção que
está hoje posto no projeto apresentado?

O SR. MÁRIO BITTENCOURT SAMPAIO - Eu
não vi referência grande a acordos bilaterais.
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As perguntas podem ser respondidas pelo Sr.
Cláudio ou pelo Sr. Mário. Se o Presidente me permi
tir, encerrarei de uma vez e depois ouvirei os comen
tários gerais. Como disse, as perguntas se repetem.
São no sentido de ajudar um pouco o Relator e ter
uma idéia exata.

Eu estou complemente apavorado com esse
projeto de criação dessa Agência. Ele tem uma ampli
tude maior do que a criação de uma simples agência,
muito maior. Esse projeto deveria ter o nome mudado.
Em vez de agência deveria ser Comissão de Moderni
zação de Aviação Brasileira.

É um absurdo, por exemplo, não haver plano de
saúde para os funcionários!

Eu concordo integralmente.
Em segundo lugar, houve diminuição do número

de funcionários públicos em lugares onde isso não
poderia acontecer, o que foi uma estupidez. Se um
militar disser que controlador de vôo não trabalha es
tressado estará mentindo. Ele trabalha estressado.

Com relação ao controle militar, sou contrário.
Influi muito no problema das licitações. Toda concor
rência pública, de licitação internacional, é rolo _ eu
sou advogada mil~ante. Nada mais fácil do que im
pugnar, atrasar uma licitação. Na minha opinião _
desde o primeiro dia _, o civil deve ficar de um lado e o
militar de outro. O que for militar tem de ficar com mili
tar; o que for divil tem de ficar com civil.

Discordo um pouco _ porém posso estar equivo
cado _ da informação que o senhor me deu sobre o
Canadá, pois eu tenho lido sobre o assunto. O Cana
dá, achamos que devemos, e não ficar atados a proje
tos feitos em gabinetes de quem quer que seja, mui
tas vezes completamente dissociados da realidade.

Essas perguntas são muito simples. Estou a fa
vor dos controladores sem limite. Isso é o maior ab
surdo que pode acontecer. Eu sei porque tenho ouvi
do muitas vezes problemas de controladores. Eu ouço
quando eu venho decolando - eu tenho um teco-teco.
Um dia desses eu até fiz uma brincadeira, que vou
contar, só para distrair, Sr. Presidente. Um piloto da
TAP disse: "TAP, vôo tal, pede autorização para arran
car os motores". Eu disse: Por favor, não arranque os
motores, senão o avião não sai. O comandante disse:
"Quem falou?" E eu, calado estava, calado fiquei. (Ri
sos.)

As perguntas estão feitas. Estou muito preocu
pado. Acha que o básico é termos coragem de dizer:
senhores militares, os senhores estão ganhando pou
co, é uma vergonha. Vamos modernizar a Aeronáuti
ca brasileira, que vive humilhada; dar todas as condi
ções para a Força Aérea, que tanta glória e honra nos

dá. Lugar de civil é de civil, lugar de militar é de militar.
Isso tem de ficar bem claro. Temos de ter a coragem
de definir isso. Se é cabide de emprego ou não é cabi
de de emprego, vamos acabar com essa novela de
uma vez por todas.

Era essa minha participação, por enquanto. Vou
reunir-me com o Relator para trocarmos idéias com
os colegas da Comissão. Esta Comissão é serilssima.
Não é a Comissão de criação dessa Agência, mas
uma Comissão de modernização da aviação brasilei
ra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Vou conceder a palavra aos expositores.
Cada um disporá de três minutos, no máximo.

O SR. MÁRIO BITIENCOURT SAMPAIO· Pois
não. O senhor não se referiu ao problema de taxas de
ATAERO, mas está também prevista uma suplantação
tarifária, que seria de 1% sobre as tarifas. A aviação
comercial, no mundo inteiro, normalmente tem baixís
simas taxas de rentabilidade - 3 ou 4% é um sucesso.
No ano passado, nas empresas da lATA a margem de
lucro foi de 2,6%. Se acrescentarmos 2% de ATAERO
e 1% de suplementação tarifária, já significa prejulzo.

No ano passado, na realidade, as empresas de
ram 860 milhões de reais de prejuízo. Em qualquer
setor de baixa rentabilidade, qualquer taxa adicional é
a diferença entre o lucro e o prejuízo. E quando a em
presa está equilibrada pode significar só prejulzo.
Então, taxas que podem parecer diminutas são muito
sérias num setor de baixíssima margem de rentabili
dade.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Veja o
PIS e o PASEP, por exemplo, que não entram nesse
caso, mais 3,65... As empresas estão ganhando mais
de 50%. Nenhuma empresa do Brasil está ganhando
7% líqüidos. Ou seja, não há sociedade civil no Brasil;
existe um Estado leviano.

O SR. CLÁUDIO TOLEDO - Sobre a questão de
desregulamentação no Brasil, vis-à-vis o que se fez
nos Estados Unidos - na Europa foi ou tem sido um
pouco diferente -, eu defendo claramente a necessi
dade de haver concorrência no mercado doméstico.
Há de se ter cuidado com) mercado internacional.
Com relação ao mercado doméstico, eu já havia co
mentado com o Deputado Ricardo Berzoini, conside
ro que deve existir preocupação com a saúde finance·
ira das empresas, ou seja, Agência e Governo têm de
acompanhar quotidianamente as condições financei
ras das empresas, principalmente por causa da ques
tão da segurança de vôo.

No que diz respeito a adicional tarifário e a ta
xas, gostaria de dizer que essa é uma preocupação



O SR. DEPUTADO PEDRO VALADARES 
Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Relator e os de
mais Srs. Deputados. Senhores depoentes, quero,
em primeiro lugar, saudá-los pela exposição. Acho
que é engrandecedor para esta Comissão conhecer
de perto todos os aspectos relacionados à aviação ci
vil.

Consultei os dados do Sr. Cláudio Toledo e vi que,
de 1990 até 2000, com o último dado do Dr. Mário, exis
te um déficit de 184 milhões. Parece que as empresas
aéreas estão trocando dinheiro e, na verdade, com défi
cit. Creio que V.Sa., como Consunor, e o Presidente da
Multiplan Projetos podem oferecer a esta Comissão da
dos de como se pode sair do vermelho, porque acho
que estamos trocando dinheiro. E se não defendermos
nossas empresas, nossos empregados e a aviação bra
sileira, quem vai defendê-los?

Temos que acabar com essa história de subser
viência ao Governo americano. Esse negócio de acor
do tem que acabar. Acordo só se for bom para o Bra
sil; depois podemos pensar em cumpri-lo. Não tem
essa de dizer: "Olha, o acordo que fizemos não pode
ser revisto". Pode ser revisto, sim.
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que os trabalhadores têm desde o início dos anos 90. interessa à sociedade do jeito que está. Não interessa
Essa crise que está estourando agora apareceu em aos senhores porque não têm condições de ver o que
1992 e os sindicatos conseguiram, com muito esfor- está dentro daquela caixa blindada. Antigamente cha-
ço, viabilizar uma primeira câmara setorial para discu- mava-se caixa preta. Agora chama-se caixa blindada
tir o setor, que, infelizmente, foi esvaziada pelas em- - depois da Lei Complementar n° 97, acho que ela fi-
presas e pelo DAC, que não tinha interesse em discu- cou blindada.

tir abertamente esse setor. E aí vem o aspecto da militarização. Militar tem
Em 1994, o quadro se repetiu. Conseguimos tra- que cuidar da parte militar, e cuida muito bem. Ativida-

balhar durante seis meses e trazer praticamente toda de civil tem que ficar com civis, ou seja, uma adminis-
a cadeia produtiva para discutir esse setor. Todos os tração civil, para que toda a sociedade tenha real-
membros da cadeia concordavam com a necessida- mente condições de cobrar, de ver se é transparente.
de de reduzir suas taxas, para que todos ganhassem E se compararmos, por exemplo, com outros países?
na massa. Essa era a minha defesa o tempo todo. Só Que país do Primeiro Mundo poderíamos citar que
que na hora que dizíamos: "Vamos discutir a adota a aviação toda militarizada como há aqui? Não
INFRAERO?" "Não. Meu lado, não. Quem tem que ti- teríamos nenhum. E com o Segundo Mundo? Não há
rar é a agência etc." E não conseguimos fechar. nada igual à aviação do Brasil. De Terceiro Mundo,

Para concluir, Sr. Presidente, o ano de 1998 foi apenas o Brasil. Quarto, quinto, oitavo... Vamos en-
um ano importantíssimo, apesar de as empresas não contrar mais uns três na África.
terem ganhado dinheiro, mas a guerra tarifária mos- O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Só pro-
trou qual é o caminho para massificar esse transporte testo contra esse negócio de Terceiro Mundo, porque
no Brasil. Chamei atenção para o fato de que toda a não mais pertencemos a ele.
cadeia produtiva de certos setores, incluindo a O SR. JORGE CARLOS BOTELHO _ O.k. É
INFRAERO, em 1998, ganhou dinheiro, menos o
transporte aéreo. apenas uma analogia.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Que é a O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
base de tudo. chezan) - Obrigado.

O SR. CLÁUDIO TOLEDO - Exatamente. Tem a palavra o nobre Deputado Pedro Valada-

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Tudo re- res.
side em torno do transporte aéreo. Agora. a
INFRAERO está fazendo aeroportos fantásticos, mas
não está fazendo duplicação de pista nem importan
do equipamentos. Essas coisas precisam ser vistas,
Presidente. Esta Comissão é de uma importância
enorme. Temos uma oportunidade de ouro para tentar
organizar a viação do Brasil, principalmente com a
manifestação de todos os expositores que têm vindo
aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado a V.Exa., Deputado Ricardo Fiu
za.

Os documentos foram requeridos. Aqueles que
me foram entregues serão democratizados com os
Deputados da Comissão.

O depoente do Sindicato, Jorge Carlos Botelho,
deseja fazer uma intervenção. Tem V.Exa. um minuto.

O SR. JORGE CARLOS BOTELHO - Concor
do plenamente com o que foi dito pelo Deputado Ri
cardo Fiuza.

Finalizo dizendo o seguinte: a situação atual do
controle de tráfico aéreo, ou seja, da aviação civil no
Brasil, só interessa a um determinado grupo. Ela não
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o Deputado Leur Lomanto, que acompanha
muito a Comissão de Relações Exteriores, sabe que
temos tido uma preocupação muito grande em rela
ção a acordos internacionais. Este Parlamento tem
sido omisso em relação aos acordos internacionais
feitos. A dificuldade que temos para apresentar nos
sas reservas, para emendar ou para rejeitar algum
acordo é dificflima. Só um acordo internacional foi re
jeitado no Pafs até hoje na história do Parlamento bra
sileiro, porque foi solicitado pelo nosso Governo a re
jeição de um acordo, salvo engano, com o Paraguai.
Como disse, nosso Parlamento tem sido omisso em
relação a esses acordos internacionais. Essa prática
tem que ser revista. Se não for bom para as nossas
empresas, não pode ser bom para o Brasil, porque
são elas que dão empregos aos brasileiros.

Quanto às empresas brasileiras que operam lá
fora, elas empregam mais estrangeiros. Fui a uma
empresa aérea nos Estados Unidos e só havia portu
guês; não havia um brasileiro. É preciso acabar com
essa história. Temos que garantir emprego para os
brasileiros

O Dr. Jorge Carlos Botelho fez referência - o De
putado Ricardo Fiuza já falou sobre esse assunto - ao
Canadá. Concordo com S.Sa. em relação à privatiza
ção. Sou contra as privatizações da forma como estão
sendo feitas, da forma como o dinheiro arrecadado
desaparece. Agora, sobre o Canadá, parece-me que
sua informação está errada. Soube que o Canadá re
cebeu prêmios porque melhorou a qualidade dos ser
viços.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Deputado Pedro Valadares, peço a V.Exa.
que sintetize o máximo, porque estou recebendo uma
ordem para encerrar a reunião.

Tem a palavra V.Exa.

O SR. DEPUTADO PEDRO VALADARES 
Gostaria que o Dr. Botelho falasse sobre esse assun
to sobre o qual o Deputado Ricardo Fiuza fez algumas
observações, para não ficarmos com informações de
sencontradas.

Sr. Presidente, respondi antecipadamente o que
eles iriam responder, ou seja, a garantia de que temos
que defender...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - E com o brilho que lhe é caracterrstico.

O SR. DEPUTADO PEDRO VALADARES 
Exato. Era essa a minha intervenção.

Gostaria que o Dr. Cláudio Toledo falasse sobre
o déficit de 184 milhões em dez anos.

O SR. CLAUDIO TOLEDO - Sr. Deputado, os
prejurzos acumulados em dez anos somam 1 bilhão,
300 milhões de dólares. Estou trabalhando de 90 a 99.
Isso dá quase 2 bilhões, 880 milhões de reais. E há
um carregamento ar que vem do final dos anos 80 por
conta do congelamento tarifário, já citado aqui, na
época do Plano Cruzado, que vem, inclusive, gerando
ações das empresas aéreas. Parece-me que a
TRANSBRASIL já ganhou e fez até um acerto com o
Governo. As outras empresas estão correndo atrás
disso. Essa é uma parte.

A outra parte tem a ver, se trabalharmos com as
maiores empresas brasileiras, com a multidesignação
das empresas brasileiras no mercado internacional;
ou seja, a partir do momento em que se deixou de ha
ver uma empresa brasileira voando para fora, passou
a haver duas, depois, três, e, mais à frente, quatro em
presas. Isso deteriorou totalmente a capacidade com
petitiva das empresas brasileiras. Este assunto já foi
abordado aqui. Nesse mercado mais importante, a
empresa de bandeira brasileira detinha, no final dos
anos 80,60% do mercado Brasil e Estados Unidos. A
americana detinha - só vinha uma para cá - 35%.
Dez anos depois inverteu-se a situação.

É por isso que insisto: o acordo bilateral tem que
ser revisto. Hoje, pelo acordo bilateral, se tem autori
zado no eixo Brasil/Estados Unidos 108 freqüências
por semana. As empresas americanas operam 108
vôos semanais. E estão pressionando porque querem
mais. As brasileiras operam 57 vôos. Insisto: não im
porta o grau de ocupação dessas aeronaves america
nas. O Brasil é um mercado que interessa a eles en
quanto potencial futuro. Eles disputam esse mercado
sem preocupação de obter resultados financeiros po
sitivos.

O SR. DEPUTADO PEDRO VALADARES - Sr.
Presidente, gostaria de dizer que cabe ao Relator ou
viros Deputados, porque S.Exa. tem uma responsabi
lidade muito grande em defender o usuário e as em
presas brasileiras.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Sr. Presi
dente, peço a V. Exa. um segundo. Acabo de receber a
notícia de que o ex-Deputado Wilson Campos faleceu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Não tenho essa informação.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Recebi
essa informação agora mesmo de um colega. Isso é
lamentável.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Se é verdade, só temos a lamentar.
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Iria até fazer uma brincadeira, dizendo que, de diência pública com os Senhores Wagner Canhedo
todo esse drama do Serviço de Proteção ao Vôo, re- Azevedo, Presidente da Viação Aérea São Paulo,
sulta uma qualidade excepcional. O único defeito que VASP e Ozires Silva, Presidente da Viação Aérea Rio
eu iria detectar é se o Serviço de Proteção havia auto- Grandense, VARIG. O Senhor Presidente convidou
rizado a sacar os aviões aqui, a arrancar os aviões da os expositores a comporem a Mesa, prestou os escla-
aeronave e voar sem eles. Não pude fazê-lo. Vou recimentos referentes ao procedimento regimental de
mandar verificar isso. audiências públicas e concedeu a palavra, por vinte

Agradeço ao Sr. Mário Bittencourt Machado, ao minutos, aos Senhores Wagner Canhedo Azevedo e
Sr. Jorge Carlos Botelho e ao Sr. Cláudio Toledo a Ozires Silva, respectivamente. Ao término das exposi-
contribuição valiosa que nos deram, Agradeço a pre- ções, interpelaram, inicialmente o Senhor Wagner
sença aos Srs. Deputados e a todos aqueles que nos Canhedo, os Deputados Leur Lomanto, Relator, Her-
acompanharam nesta reunião. culano Anghinetti, Albérico Filho, Chico da Princesa,

Não havendo mais nada a tratar vou encerrar os Ricardo Fiúza, Teima de Souza e Paulo Octávio; e,
trabalhos, antes convocando uma re~nião para ama- em seguida, o Senhor Ozires Silva, ~s D.ep~ados
nhã, dia 6 de junho, quarta-feira, para ouvirmos aqui L~~r Lomanto, Relator, Herculano A~ghlnettl, Rlca~do

os Srs. Ozires Silva, Presidente da VARIG, e Wagner FIuza, TeIma de Souza, Paulo Octávlo~ Pae~ Landl~,
Canhedo Presidente da VASP. Feu Rosa, Nelson Marchezan e Albérico Filho. Apos

Está encerrada a reunião. os deba!~s, o Senhor. Presidente deu conhecimento
a ._. ao plenariO de requerimento apresentado pelos De-

Ata da 13 Reum8o, Realizada em 6 de Junho putados Ricardo Berzoini, Teima de Souza e Orlando
de 2001 " ,. ,Fantazini solicitando a constituição de Grupo de Tra-

. Aos seis dias do mes de.lunho do an~ de dOIs balho para realizar visitas e estabelecer contatos com
mil e u~, às quatorze horas: vinte e sete minutos, no autoridades relacionadas com os aeroportos de Con-
pl~náno sete, ~ne~o li, da Camara dos Deputad~s, r_e- gonhas, Santos Dumont, Guarulhos, Salgado Filho,
unlra~-se, or~lnanamente, o.s membros da Co~ussao Guararapes, Viracopos, Pampulha, Hercllio Luz, Ga-
Especial destinada a profenr parecer ao Projeto de leão e Confins. Nada mais havendo a tratar o Senhor
Lei n° 3846, de 2000, do Poder Executivo, que "dispõe Presidente encerrou a reunião às dezessete horas e
sob~e a Orden~çã.? da. ~viação Civil, c,ria a Agênci~ vinte e cinco minutos, agrad~endo a presença e a
N?cl~na~, de AVlaçao Clvll_ ANAC, e da o~tras pr?vl- participação dos expositores e parlamentares, antes
dencl~s. ~mpareceram os Deput~dosAirton DI~p, convocando outra para, terça-feira, às quatorze ho-
Albér~co Filho, Alberto Goldman, Anlvaldo Vale, C~I~O ras, para audiência pública com a presença dos Se-
da. Pr.lncesa, Cunha Bueno" E~uardo Seabra, EUnlclo nhores Antônio Celso Cipriani, Presidente da Trans-
Ollvel,ra, .Feu Rosa, Heracl~o F~rtes, Herculano brasil, Constantino Júnior, Presidente da Gol e Percy
Anghlnettl, Leur Lomanto, LucIano B!var, ~elson Mar- Lourenço, Presidente da Rio-Sul. A presente reunião
ch~~an, Nelson Trad, Paulo Magalhae~, ~Icardo B~r- foi gravada e suas notas taquigrafadas, após decodifi-
ZOlnl, Teima de Souza e Wa~ner R?SSI, tl!ulares; AI~- cadas farão parte integrante desta Ata, e para cons-
ton Cascave,l Gonzaga Patnota~ Le? Alc~ntara, Lu~z tar, eu, Cily Montenegro, secretária, lavrei a presente
Barbosa, LUIz Carlos H~~ly, LUIz Pla~hyllno, MárCIO Ata que depois de lida e aprovada, será assinada pelo
~orte~, Orland? FantazzlnI, Pae~ Landim, Paulo Octá- Senhor Presidente e encaminhada à publicação,
VIO, RIcardo Fiuza, Roland Lavlgne e R?naldo Vas- O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
concellos, suplentes. Compareceu, tambem, o Depu- h ) O I b rt t b Ih d t C ., c ezan - ec aro a e os os ra a os es a omls-
tado Carlos Rosado. Deixaram de comparecer os De- - E 'I d t' d . f '

.' F " . sao specla es Ina a a apreciar e pro em parecer
putados Chiquinho eltosa, Ellseu Resende, Francls- P 't d L' ° 3 846/2000 d' - b

R d . Ib A F . J' M 11' J d' ao rOJe o e el n. , que Ispoe 50 re aco o ngues, ere errelra, alr enegue I, an Ira d - d . - "I . A' . N . I
Feghali João Henrique João Herrmann Neto José or en~ç~o ~ ~vlaçaoCIVI e cna a gencla aCiona
de Abr~u, José Mendon'ça Bezerra, Olavo Calheiros, de AVlaçao Clvll- ANAC. . , ,
Pedro Valadares e Robson Tuma. O Senhor Presiden- Informo aos Srs. Parlamentares que fOI dlstnbuí-
te, Deputado Nelson Marchezan, declarou abertos os da c~pia da ata .da reunião anterior. Indago se há ne-
trabalhos da Comissão, ATA _ O Deputado Wagner cessldade de leitura.
Rossi solicitou dispensa da ata da reunião anterior O SR. DEPUTADO WAGNER ROSSI- Sr. Pre-
cujas cópias haviam sido distribuídas antecipada- sidente, solicito dispensa da leitura da ata.
mente. Em votação a ata foi aprovada sem restrições. O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
ORDEM DO DIA _ a reunião fora convocada para au- chezan) -Solicitada a dispensa da leitura da ata pelo



31056 Sábado 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2001

submeto-a à discussão. aviação civil saudável, com mobilidade suficiente
para atender às necessidades do nosso usuário.

Nossa opinião a respeito da concessão onerosa
é que não podemos, em hipótese alguma, aprová-Ia.
Essa palavra onerosa é muito relativa, e temos certe
za de que esta Casa saberá aprovar aquilo que for de
interesse do nosso País e dos nossos usuários.

Em nossa opinião, já muito bem exposta pelo
Presidente do nosso sindicato, o Sr. George Erma
koff, cuja atuação tem sido muito importante para a
nossa indústria, a concessão deverá ser para todo o
território nacional, não por linha, por trecho ou por
Estado. Essa divisão das operações dificultaria a li
berdade de concorrência entre as empresas.

Defendemos, portanto, que a concessão seja
para todo o território nacional, com renovação automá
tica para as empresas que estão atuando há pelo me
nos dez anos, até porque temos problemas com prazo
de financiamento especialmente de aeronaves. Não
podemos permitir que empresas como a VASP, há 64
anos no mercado, a VARIG, operando há 67 anos, e a
TRANSBRASIL, também há muitos anos nesse setor,
após terem construído toda essa infra-estrutura, fi
quem inibidas de utilizá-Ia em sua totalidade.

As empresas da América do Sul têm grandes di
ficuldades de financiamento no mercado internacio
nal, com prazo máximo de doze anos, enquanto as
empresas americanas conseguem financiamentos de
25 anos. Em razão disso, estamos defendendo que
todos os financiamentos tenham o mesmo prazo, es
pecialmente os apoiados pelo Eximbank americano.

Se as concessões fossem por prazo menor do
que o que defendemos, ou seja, inferior a 35 anos,
com certeza os organismos internacionais de financi
amento iriam dificultar os empréstimos para as em
presas brasileiras, especialmente quando se tratasse
de uma empresa com prazo de concessão menor do
que o prazo máximo de financiamento.

A VASP, a VARIG, a TRANSBRASIL e outras
companhias aéreas estão lutando para conseguir no
mercado internacional prazos de financiamento com
patíveis com a nossa indústria, mas para isso neces
sitamos de um prazo de concessão maior do que trin
ta anos, que dê segurança ao mercado.

Defendemos, portanto, para as empresas que já
operam há mais de dez anos, que a concessão tenha
prazo de pelo menos 35 anos. Ao longo dos anos de
atuação, essas empresas construiram a in
fra-estrutura necessária para seu funcionamento, de
forma que pudessem diminuir custos e ser cada vez
mais competitivas. É indispensável que possamos
agora, especialmente as empresas que operam há

Deputado Wagner Rossi,
(Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-Ia, coloco-a
em votação.

Os Deputados que estiverem de acordo perma
neçam como estão. (Pausa.)

Aprovada.

Esta reunião foi convocada para ouvirmos em
audiência pública os Srs. Wagner Canhedo Azevedo,
Presidente da Viação Aérea São Paulo - VASP, e Ozi
res Silva, Presidente da Viação Aérea Rio-Grandense
- VARIG, a quem, com muito prazer, convido para
compor a Mesa.

Antes de passar a palavra aos convidados, es
clareço que, para ordenamento dos trabalhos, adota
remos os seguintes critérios estabelecidos no Regi
mento Interno da Casa.

Os Srs. Convidados disporão de vinte minutos
para sua exposição, não podendo nesse período ser
aparteados. Se for necessário, poderá haver prorro
gação desse prazo por dez minutos, ouvido o Plená
rio. Terminada a exposição, iniciaremos os debates.
Os Srs. Deputados interessados em interpelar os
convidados deverão inscrever-se previamente junto à
Secretaria. Cada interpelante deverá fazer sua formu
lação em, no máximo, três minutos. Serão permitidas
a réplica e a tréplica pelo prazo de três minutos, im
prorrogável.

Dando início aos trabalhos, tenho a honra de
conceder a palavra ao Sr. Wagner Canhedo de Aze
vedo, Presidente da Viação Aérea São Paulo.

O SR. WAGNER CANHEDO DE AZEVEDO
Muito obrigado. Srs. Deputados, é um honra poder
aqui prestar alguns esclarecimentos sobre a criação
da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. Aliás,
aguardamos há mais de dois anos a criação dessa
agência, indispensável para a indústria de transporte
aéreo.

O Ministério da Aeronáutica, por intermédio do
Departamento de Aviação Civil- DAC, tem prestado
um grande trabalho ao País no controle do transporte
aéreo comercial, mas temos de caminhar para a fren
te, daí a necessidade de criação desse órgão.

Estamos felizes em poder falar um pouco dos
nossos anseios relativos à criação da Agência.

Pelo que temos acompanhado dos trabalhos
desta Comissão, podemos ter a certeza de que ela tri
lhará um grande caminho sob a Presidência do Depu
tado Nelson Marchezan. Estamos seguros de que en
contraremos a melhor forma de dotar o País de uma
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mais de dez anos, ter nossas concessões renovadas
automaticamente. É essa a nossa solicitação.

Com relação ao adicional tarifário, como já foi
explicado pelo nosso Diretor de Aviação Civil, briga
deiro Grossi, as empresas têm criado alguma dificul
dade para o cumprimento dessa tarifa, mas temos tra
balhado para que, mesmo que não haja total isenção,
pelo menos se chegue a uma alíquota que não invia
bilize nossas atividades. O adicional tarifário é de im
portância fundamental, mas faz parte de um plano do
Governo para desenvolvimento do País. Se vamos
dar apoio à aviação regional, indispensável para o
País, especialmente no que diz respeito aos vôos de
integração nacional, esse subsídio deveria ser banca
do em primeiro lugar pelos Municípios, em segundo
lugar pelos Estados, em terceiro lugar pelo Tesouro
Nacional. Fazer o usuário do transporte aéreo pagar
essa tarifa significa tornar cada dia mais inviável o va
lor das tarifas aéreas.

Sabemos que existe hoje no mercado uma con
corrência bastante acirrada entre as companhias aé
reas, eu não diria uma briga, nem uma concorrência
predatória, mas todas usam a criatividade para ofere
cer tarifas promocionais, cada vez melhores. Isso be
neficia o usuário. Se fôssemos somar ao custo tarifá
rio todos os adicionais necessários ao desenvolvi
mento do nosso transporte aéreo, iríamos realmente
prejudicar determinadas classes de usuário. Por isso,
defendemos que esse subsídio tão importante para a
aviação regional, especialmente para os vôos de inte
gração nacional, como eu disse, seja bancado pelos
Municípios, pelos Estados e pelo Tesouro Nacional.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos
aqui representados pelo nosso sindicato, o SNEA,
presidido pelo Sr. George Ermakoff. Se fazemos uma
defesa mais veemente do setor, é justamente para
que a nossa indústria possa oferecer um transporte
que nos dê a todos orgulho de ser brasileiros.

Muito obrigado, Deputados e demais presentes.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Muito obrigado, Dr. Wagner Canhedo, Pre
sidente da Viação Aérea São Paulo - VASp, pela con
tribuição que acaba de nos dar.

Tenho a honra de conceder desde logo a pala
vra ao Dr. Ozires Silva, Presidente da Viação Aérea
Rio-Grandense - VARIG. Digo Viação Aérea
Rio-Grandense com muito orgulho de ser um gaúcho.
Já prestei homenagem a São Paulo, agora o faço aos
gaúchos.

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. OZIRES SILVA - Muito obrigado, Presi

dente, e bem-vindo a bordo. (Risos.)

Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputa
dos, senhoras e senhores, desejo agradecer a aten
ção e o apreço desta Comissão por ter-me convocado
para apresentar nossa visão sobre o projeto de lei do
Governo que propõe a criação da Agência Nacional
de Aviação Civil, que terá a fundamental incumbência
de conduzir o sistema brasileiro de transporte aéreo
para o futuro, abrindo oportunidades para o seu de
senvolvimento e crescimento, em acordo com as ne
cessidades do Pais.

O transporte aéreo brasileiro iniciou-se de forma
regular com a criação da VARIG, em maio de 1927,
portanto há 74 anos. Durante todo esse período, o sis
tema cresceu e se desenvolveu, enfrentando os vari
ados regimes de governo que caracterizaram a nossa
história, os diferentes planos econômicos, alguns tra
umáticos, e as alterações políticas, que, de forma
mais ou menos intensa, afetaram o setor, tanto no
mercado doméstico como no internacional.

No momento em que o Governo decide modifi
car a regulamentação e a fiscalização sobre as con
cessões de transporte aéreo outorgadas para diferen
tes empresas, parece-nos importante tomar um pou
co do nosso tempo para tentar compreender alguns
aspectos que têm sido amplamente debatidos, em di
ferentes plenários, governamentais e privados, em
todo o mundo.

Estamos tratando, Sras. e Srs. Deputados, de
um setor que opera segundo regras e disposições
claramente internacionais. Devido às caracterfsticas
básicas das aeronaves modernas e das futuras que
possam ser projetadas e desenvolvidas, o transporte
aéreo é e será sempre um modal diferenciado de ve
locidade, dimensões, escala e operação. Para tanto,
aquilo que imaginamos satisfazer o pensamento, a
cultura, as disposições e as visões domésticas locais
pode não ser suficiente para fazer com que as empre
sas nacionais logrem um poder competitivo adequa
do, tornando-se incapazes de impor sobre os naturais
concorrentes internacionais nossas posições de cres
cimento e desenvolvimento.

A aviação, Srs. Deputados, é um grande negó
cio, um dos maiores negócios do mundo.

- Todos os países da terra têm hoje sua econo
mia dependente de um sistema de transporte aéreo
confiável e eficiente.

- Esse sistema saltou de 9 milhões de passagei
ros transportados em 1945 para 1 bilhão e 600 mi
lhões de passageiros no ano passado.

- O volume de carga transportada por via aérea
ultrapassa os 25 milhões de toneladas por ano, cor
respondendo ao expressivo número de 40% de todas
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as exportações de manufaturados. E, o que é melhor,
ainda vai crescer.

- As atividades conectadas com a aviação, os
aeroportos - hoje reais centros de negócios -, as
agências de viagens e os serviços complementares
superam um volume anual de atividades correspon
dente a mais de 1 trilhão de dólares, com uma corres
pondente atividade positiva de geração de empregos
de muito boa remuneração.

- A lATA, que é a Associação Internacional do
Transporte Aéreo, insiste em afirmar que o transporte
aéreo é um catalisador da economia e que qualquer
região do mundo, países grandes ou pequenos, de
penderá da aviação para estimular o crescimento
econômico de sua estrutura comercial, técnica e fi
nanceira.

- Dados de 1999 indicam que somente as em
presas associadas à lATA geraram 28 milhões de em
pregos e um faturamento superior a 1,36 trilhão de
dólares.

- O setor é um dos que apresenta as melhores
taxas de desenvolvimento, gerando conhecimento e
tecnologias competitivas que se espraiam por amplos
segmentos das atividades econômicas mundiais, es
perando-se que continue a crescer, segundo taxas
médias de 4% a 4,5% ao ano, entre os anos 2000 e
2010, excedendo as médias mundiais de crescimento
econômico.

- Estimativas indicam que 2,3 bilhões de passa
geiros poderão estar sendo transportados em 2010,
ou seja, da ordem de 30% da atual população mundi
al. As mesmas previsões dão conta de que acima de
31 milhões de empregos poderão ser gerados e de
que o faturamento global deve atingir a expressiva ci
fra de 2 trilhões de dólares.

Ainda sobre a Associação Internacional do
Transporte Aéreo, desejo mencionar recente publica
ção sua, editada em meados de 2000 e denominada
"Asas para o Futuro", cujo resumo está disponível
para todos os membros da Comissão. Trata-se de
uma revisão da história e do crescimento do sistema
internacional de transporte aéreo, que, entre outras
considerações, acentua:

Na fronteira econõmica, observa-se
uma evolução e ênfase dos países de se
afastarem do antigo sistema de forte contro
le, por parte dos governos, na direção de re
gulamentos mais voltados para o livre aces
so aos mercados, para o aumento da capa
cidade operativa e com preços liberalizados,
variando em diferentes graus.

Por outro lado, os governos introduzi
ram novas medidas regulamentares que ti
veram significativos impactos nas atividades
do transporte aéreo. As autoridades passa
ram a estimular as práticas de competitivi
dade comercial, embora preservando os es
paços das agências de proteção dos consu
midores, de monitoração do meio ambiente,
em particular das emissões de ruído e de
efluentes da combustão interna dos moto
res.Muitas pessoas e especialistas, dentro
ou fora dos governos, da indústria e do co
mércio em geral, estão preconizando modi
ficações nos regulamentos e na forma pela
qual as empresas de transporte aéreo são
gerenciadas. Claramente, há pressões para
processos e legislações de liberalização e
de desregulamentação, para melhor alinhar
o setor com as práticas comuns de merca
do, em fase com seu processo evolutivo.

Um dos grandes triunfos do transporte
aéreo nacional ou internacional - por vezes
pouco percebido pelos usuários - tem sido
o desenvolvimento de sistemas de rede,
networks, através de padronização de pro
cedimentos operacionais e comerciais que
garantem, mediante ampla cooperação, que
passageiros ou cargas possam ser transpor
tados em diferentes vôos e transferidos de
aviões ou de empresas numa simples tran
sação e num único pagamento.

Isso foi tornado possível graças a uma conecti
vidade aberta que foi estabelecida, passando por
procedimentos gerenciais e administrativos dentro
das empresas, admitidos por legislações nacionais e
acordos internacionais construídos laboriosamente
em negociações diplomáticas e apoiados por regula
mentos internos dos países contratantes da Organi
zação da Aviação Civil Internacional.

Assim, a operação em rede conectiva é um dos
componentes essenciais ao transporte aéreo nacio
nal e internacional. Admite-se que isso seja assegura
do pelos seguintes cinco princípios fundamentais,
mundialmente aceitos e acordados:

- Consistente supervisão da segurança do vôo e
proteção contra agressões externas a pessoas e pro
dutos.

- Infra-estrutura adequada e disponfvel interna
cionalmente, em bases não-discriminatórias, constru
ida para atender ao público em geral.
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- Disponibilidade contínua de sistemas multila
terais de conexão entre empresas e governos.

- Mecanismos de cooperação entre as empre
sas para assegurar um continuado clima de aperfei
çoamento e de melhoria da eficiência internacional.

- Livre acesso, dando a todos os operadores a
possibilidade de participar, sem restrições, do cresci
mento sustentado do sistema mundial de transporte
aéreo.

Já que se realiza nesta Casa o debate a respeito
de uma nova regulamentação sobre como operará no
futuro a indústria brasileira do transporte aéreo, creio
ser o momento - e proponho isso aos Srs. Deputados
- de se trabalhar sobre reflexões, para que se possa
responder à seguinte pergunta: por que as empresas
estrangeiras que operam no Brasil (hoje em número
de dezesseis) parecem fazê-lo saudavelmente, com
eficiência, conquistando crescente número de clien
tes brasileiros?

Reluto em aceitar a tese de que sejam melhor
operadas e que o gerenciamento brasileiro seja reali
zado por dirigentes mais fracos do que os seus cor
respondentes empresariais estrangeiros. Muitas em
presas brasileiras têm dado exemplo de capacidade,
competindo e vencendo no mercado internacional.
Para ficarmos somente nos exemplos aeronáuticos,
temos a própria EMBRAER, que, a partir do ponto em
que passou por regulamentos menos restritivos, en
controu o caminho do sucesso e se consolidou.

Recordando o informativo relato do Presidente
George Ermakoff, do Sindicato Nacional das Empre
sas Aeroviárias, realizado perante esta Comissão
Especial no dia 23 de maio passado, e de outros de
poimentos, foi possível relacionar uma quantidade de
restrições regulamentares e encargos gerenciais/tri
butários que incidem sobre os serviços aéreos no
Brasil, que não encontram paralelo fora de nossas
fronteiras.

O resultado, já o conhecemos. A impressão (ou
constatação) generalizada é a de que as empresas
brasileiras não seriam capazes de acompanhar as
estrangeiras na qualidade dos serviços que prestam
aos usuários do País, em que pesem os dados claros
e demonstráveis de que, hoje, o Brasil tem posição
destacada no mercado mundial. Temos a segunda
frota de aviões em utilização. Os índices de seguran
ça com os quais nossa aviação normalmente opera
são equivalentes aos melhores. Os parâmetros eco
nométricos são muito próximos aos nor
te-americanos, que, de forma comprovada, oferecem
os menores custos de operação e o ambiente de re-

gulamentação mais amplo, livre e competitivo do
mundo. E assim por diante.

A Associação Internacional do Transporte Aé
reo, em documento cuja cópia vamos distribuir logo
em seguida aos membros da Comissão, procura es
clarecer em sua argumentação o quanto seria neces
sário trabalhar para se conseguir a convergência das
legislações nacionais.

Diz o documento:

o peso da legislação sobre a indústria
do transporte aéreo está crescendo, em que
pesem as iniciativas de liberalização. Este
peso cresce em particular nas áreas da
competição, do consumismo e do meio am
biente. A natureza global do transporte aé
reo requer regras comuns entre os diferen
tes países onde a operação ocorre.

Logo mais à frente a Associação insiste:

Os requisitos para as empresas aére
as cumprirem com as diferentes legislações
e políticas nos diferentes países podem le
var a inconsistências, incertezas e aumen
tos de custos. O ponto fundamental é que,
mesmo nos países onde a legislação local
seja mais flexível, a natureza global do
transporte aéreo requer legislações mundia
is compativeis com as típicas práticas dos
negócios.

E finaliza a Associação Internacional de Trans
porte Aéreo:

o transporte aéreo mundial deve sem
pre encorajar a competição e a oferta de
serviços eficientes e confiáveis para os
usuários. Para que isto seja assegurado e
possa continuar funcionando adequadamen
te, qualquer novo regime regulamentar de
veria ser encorajado a envolver vários Esta
dos, de modo que as legislações locais, na
cionais e internacionais convirjam.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, em conclusão,
gostaria de lhes apresentar a mensagem que o Presi
dente BiII Clinton, dos Estados Unidos da América
enviou ao Congresso Nacional no dia 19 de agosto d~
1993, portanto há oito anos, acentuando os proble
mas que a indústria de transporte aéreo estava viven
do naquele país:

Nos últimos três anos, o setor havia
perdido 10 bilhões de dólares, além das per
das que havia registrado na década de 80,
da ordem de 35 bilhões de dólares.



BiII Clinton.

Oito anos depois, podemos constatar o que
aconteceu com as empresas norte-americanas de
1993 até agora. Os números indicam o quanto um
governo pode determinar o sucesso ou o insucesso
das empresas do setor. Nesse período de tempo, as
empresas dos Estados Unidos, antes literalmente
quebradas, passaram a desenvolver um trabalho in
tensamente competitivo e se situam agora entre as
de maior sucesso no mundo.

O Brasil não escapou dessa competição agres
siva. Em 1993, as empresas de transporte aéreo bra
sileiras detinham 65% do tráfego entre o Brasil e os
Estados Unidos. Hoje, simplesmente a equação se in
verteu e são elas que dominam agora os mesmos
65% que anteriormente nos pertenciam.

Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores, o
trabalho que temos pela frente é realmente árduo.
Nosso País tem enfrentado problemas difíceis e, na
atualidade, mais um nos preocupa: o da escassez de
energia elétrica. Nosso objetivo em particular, das
empresas de transporte aéreo, é continuar a prestar
serviços de qualidade e alto nível de segurança num
mundo cada vez mais global e competitivo.

Por outro lado, os senhores têm responsabilida
des imensas com a Nação. Surge agora uma oportu
nidade para romper com o passado e escrever o futu
ro, através de uma legislação competente, construin
do condições competitivas para a indústria nacional
de transporte aéreo. Se me permitem uma sugestão,
a direção deveria ser no sentido de encontrar os cami
nhos para o seu fortalecimento, gerando uma capaci
dade intrínseca de crescer no País, atravessarfrontei
ras e conquistar mais mercados no exterior.

Como já acentuei anteriormente, a aviação é um
grande negócio de bilhões de dólares por ano, de
mão-de-obra intensiva e de alto valor agregado. A avi
ação trabalha permanentemente com esses dois in
gredientes fundamentais, que já caracterizam as so
ciedades humanas e se acentuarão intensamente
nos anos à frente. A globalização e a liberalização dos
mercados mundiais, difíceis de serem contidas, lan
çam-nos num intenso ambiente competitivo, que está,
de um lado, permitindo o vertiginoso progresso das
nações do Primeiro Mundo e, de outro, determinando
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Na curta, densa e rápida mensagem que o Pre- da indústria de uma forma consistente com
sidente Clinton enviou ao Congresso nor- o nosso programa de redução de custos e
te-americano, ele escreveu: metas econômicas. Pretendo reunir-me com

Com grande interesse e entusiasmo, o ~o,!er~ador Baliles e os me"!bros da co-
acabo de receber do Presidente da Comis- mlssao tao logo retorne a Washmgton.
são Nacional de Empresas Aéreas o relató
rio que se destina a assegurar uma forte e
competitiva indústria de empresas de trans
porte aéreo.

Nos últimos três meses, o Governador
Baliles - Baliles foi Governador do Estado
da Pensilvânia, nos Estados Unidos - e
seus colegas trabalharam incansavelmente
para identificar caminhos para ressuscitar
esta crítica indústria. A comissão fez bem
esse trabalho. Agora, minha administração
e o Congresso precisam iniciar os próximos
passos para assegurar que a política gover
namental promova uma próspera indústria
aérea.

A aviação utiliza mão-de-obra altamen
te qualificada e é líder em exportação de
produtos e serviços norte-americanos. No
passado, essa indústria proporcionou bons
empregos para milhões de americanos,
tempo em que superávamos a competição
internacional. Nos anos mais recentes, en
tretanto, ambas, empresas aéreas e fabri
cantes aeroespaciais, têm sofrido perdas fi
nanceiras e despedido alguns dos mais ex
perientes e produtivos trabalhadores.

Nós já demos o primeiro e mais impor
tante passo em favor da indústria aérea.
Esses problemas do setor são vistos como
um desafio econômico para a nação, redu
zindo o déficit e promovendo incentivos para
a expansão econômica. O recente orçamen
to aprovado criou o clima necessário para o
crescimento econômico, que é condição bá
sica para ressuscitar a aviação.

O relatório da comissão recomenda
muitos passos adicionais para alcançarmos
um sistema de transporte aéreo eficiente,
tecnologicamente superior e forte financeira
mente. Sob a liderança do Secretário dos
Transportes, Frederico Pena, e da Conse
lheira de Assuntos Econômicos, Laura
Tyson, minha administração irá considerar
essas propostas e desenvolver um plano de
ação administrativa. Eu irei trabalhar com o
Congresso para responder aos problemas



O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Concedo a palavra, como de praxe, ao De
putado Leur Lomanto, nosso Relator. Vamos fazer
este primeiro debate em trinta minutos, tendo em vis
ta o pleito do Or. Wagner. Se houver necessidade, ele
voltará oportunamente.

O SR. WAGNER CANHEDO AZEVEDO - Obri
gado, Presidente.

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Sr. Pre
sidente, Srs. Deputados, senhores expositores, inici
almente, gostaria de cumprimentar o Dr. Ozires Silva
e o Dr. Wagner Canhedo pelas exposições iniciais,
que, assim como outras tantas, irão contribuir muito
para os nossos trabalhos.

As perguntas que tenho a formular são dirigidas a
ambos os expositores, mas, se o Dr. Canhedo quiser
responder de pronto, não haverá nenhum problema.

Umas das maiores preocupações que têm se
apresentado nesta Comissão refere-se à construção
de um novo modelo nacional de aviação civil, que res
peite profundamente as seguintes premissas: qualida
de no atendimento aos passageiros e preservação das
empresas nacionais, o que, por conseqüência, impul
sionaria o desenvolvimento do País nesse setor.

Dois aspectos são importantes nesse contexto.
Primeiro, o sistema de outorgas, que o Or. Canhedo e
o Dr. Ozires já abordaram. Gostaria que os senhores
detalhassem um pouco mais esse sistema, da manei- .
ra como está proposto no projeto. Segundo, o proble
ma das linhas aéreas, se serão ponto a ponto. Enfim,
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a estagnação dos países periféricos, infelizmente, oferecer toda a colaboração, assim como a da nossa
como o nosso. empresa, para que possamos construir uma legisla-

Desde 1996, os Estados Unidos lançaram uma ção competitiva e encorajadora a novos empreendi-
polltica internacional denominada Céus Abertos, isto mentos, na extensão em que seja autorizado.
é, um sistema pelo qual qualquer empresa aérea dos Com sinceridade, formulo os melhores votos
países signatários de um acordo, ainda bilateral, teria para que possamos ter êxito nessa tarefa, que não
direito de partir de qualquer cidade, nos respectivos será nada fácil, mas, sem dúvida, de enorme valor
territórios, com destino a outra, com direito de reco- para o Pais.
Iher passageiros ou carga. Isso representa o final do Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
atual conceito de direito de reciprocidade bilateral. O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
Dos 150 países contratantes da Organização da Avia- chezan) - Muito obrigado ao Dr. Ozires Silva pela
ção Civil Internacional, 46 já firmaram o referido acor- contribuição que acaba de nos trazer.
do - entre eles, doze países da América Latina. Passo aos debates.

~~vido às no~sas peculia~idades e dimensõ~s O Dr. Wagner Canhedo disse que precisa deco-
~eograflc~s, poderl~mos conclUir qu.e tal acordo nao lar às 16h. Consulto o Dr. Ozires se concorda que ini-
interessaria ao BrasIl. A pergunta seria: quanto tempo clemos os debates com o Dr. Canhedo.
p?demos r~si~tir a ele? ~erá que nã~ ~eríamos indu- O SR. OZIRES SILVA _ Claro.
zldos a assina-lo por razoes comerciais outras? Num
momento como este, precisamos ter uma aviação co- O SR. PRES~D~NTE (Deputado Nelson Marche-
mercial forte e competitiva, protegendo nossos inves- zan) - O senhor dlspoe de meia hora, Dr. Canhedo?
timentos e empregos. É nessa direção que teremos O SR. WAGNER CANHEDO AZEVEDO - Posi-
de trabalhar para construir um futuro que já é possível tivo.
delinear.

Cada passo que damos hoje e que daremos no
futuro precisa estar pautado naquilo que possa trazer
para o nosso povo melhores condições de vida, forne
cendo a cada cidadão a melhor contribuição social
que se pode oferecer: um bom emprego. A aviação é
um dos pilares para que isso ocorra.

Expositores anteriores já assinalaram pontual
mente perante esta Comissão o que precisa ser feito
para que o projeto de lei objeto de análise desta Co
missão responda aos requisitos de modernidade, de
competitividade e de eficiência, para que possamos
contar com um transporte aéreo de nível mundial. O
Sr. Relator está de posse desses dados, e não pre
tendo repeti-los, porque já se encontram contidos em
emendas, as quais, tenho certeza, merecerão dos se
nhores membros da Comissão a melhordas conside
rações.

Volto a agradecer por ter sido incluído entre os
expositores para lhes falar sobre este tema. Espero
que possa ter contribuído para acentuar o quanto esta
atividade sofre os efeitos do mercado internacional,
não podendo, portanto, ficar circunscrita aos limites
convencionais de assuntos mais domésticos e com
menor conexões externas.

Ao longo dos últimos 54 anos, eu, pessoalmen
te, tenho vivido os desafios do campo da aeronáutica
brasileira. Pelo respeito que tenho a esta Casa, a esta
Comissão e aos Srs. Deputados, com muitos dos
quais tive a honra de trabalhar no passado, procurarei
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como funciona esse sistema nos outros países, prin- O SR. WAGNER CANHEDO AZEVEDO - Sr.
cipalmente nos Estados Unidos? Relator, o prazo ideal é de 35 anos, exatamente por-

O SR. WAGNER CANHEDO AZEVEDO - No que, para comprar novos equipamentos, precisamos
que se refere à concessão, quero reafirmar nosso po- obter financiamentos no exterior com o mesmo prazo
sicionamento. D.efendemos, para as empresas que que conseguem as empresas americanas, ou seja,
operam no setor há mais de dez anos, que a renova- 25 anos.
ção da concessão seja automática, uma vez que, ao O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - O prazo
longo da nossa vida, sempre trabalhamos para cons- para as empresas americanas é de 25 anos.
truir uma infra-estrutura cada vez melhor, capaz de O SR. WAGNER CANHEDO AZEVEDO -Isso,
propiciar custos mais competitivos. Necessitamos e para as sul-americanas somente de até doze anos,
desse encorajamento para continuar investindo em com possibilidade de chegar aos quinze anos. Essa
infra-estrutura, melhorando-a cada vez mais. Tam- desigualdade prejudica a competitividade. Se temos
bém defendemos que a concessão seja para todo o um financiamento de doze anos, com possibilidade
território nacional, e, quando designada, sirva a mes- de ser prorrogado até quinze anos, já ficamos em
ma concessão para o âmbito nacional e para opera- grande desvantagem. Dal a necessidade de a con-
ções em rotas internacionais, naturalmente respeita- cessão ser por um período superior aos 25 anos de fi-
dos os acordos bilaterais existentes e a designação nanciamento para equipamentos novos.
feita pelo poder concedente. O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO-O Custo

Defendemos um modelo nacional de conces- Brasil, levantado por vários expositores, tem sido mo-
sões. Somente assim poderemos operar com integra- tivo de preocupação dos integrantes desta Comissão.
ção total não só da nossa malha, mas também da ma- O motivo é óbvio, está contido no grande interesse
lha de outras empresas, podendo fazer transferência que temos de que sejam oferecidas chances às em-
de passageiros em todos os aeroportos onde houver presas brasileiras de competir no mercado, sobretudo
necessidade de conexão. no mercado internacional.

É indispensável que a concessão seja nacional Considerando o que existe no projeto em ques-
e não linha por linha ou ponto a ponto, porque nem tão, qual a opinião do senhor com referência aos valo-
sempre uma rota ponto a ponto, um vôo non-stop ba- res das taxas e preços públicos praticados no Brasil?
rateia o custo da passagem. É necessário que haja a O SR. WAGNER CANHEDO AZEVEDO - Real-
integração da malha como um todo, não só da empre- mente, é incrivel o quanto estamos sendo punidos por
sa operadora, como também das outras empresas, esse Custo Brasil. Hoje, pagamos de ICMS sobre o
para que o passageiro possa fazer conexões com mu- combustlve/25%. Isso é uma afronta, um absurdo!
dança de empresa, de itinerário, de equipamento. O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Como

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Em re- se comportam as tarifas lá fora, o similar desse im-
lação às novas empresas, Or. Canhedo, o prazo seria posto?
o mesmo das empresas que já estão operando há O SR. WAGNER CANHEDO AZEVEDO - Não
mais de dez anos? existe esse imposto. Lá fora existe o IVA, mas ele não

O SR. WAGNER CANHEDO AZEVEDO - Com incide sobre um produto que já está sendo taxado. Se
certeza, Sr. Relator. Como eu disse, temos uma difi- ele é taxado na entrada do País e na comercialização,
culdade incrlvel de alongar os prazos de financiamen- depois de ser refinado não pode ser sobretaxado.
to, especialmente para novas aeronaves. Necessita- Isso seria uma bitributação.
mos de um prazo que nos dê condições de competir Uma das coisas que reivindicamos é que
com as empresas estrangeiras. O prazo serviria tanto V. Exas. examinem com carinho a questão do ICMS
para as empresas que já operam há mais de dez anos sobre combustíveis. As companhias aéreas nunca
como para aquelas recém-chegadas ao setor. A reno- concordaram com o ICMS estabelecido para a passa-
vação automática é que seria para as empresas que gem aérea, porque ele castiga diretamente o usuário.
já operam há mais de dez anos, para dar segurança Nós nunca concordamos com ele, tanto é que nunca
ao conjunto de bancos financiadores. o colocamos nas nossas planilhas de custo. Em ne-

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - O proje- nhuma das p/anilhas aprovadas pelo Departamento
to fala em dez anos. Ouvimos expositores sugerirem de Aviação Civil consta ICMS sobre passagens aére-
diferentes prazos, de 50 anos, de 35 anos, de 25 as. Por isso as companhias aéreas, como um todo,
anos. Qual é o prazo ideal para as concessões? sempre tiveram necessidade de impetrar ações dire-
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tas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Fe- Fico muito feliz de ouvir nesta tarde esses dois
deral, para que fosse decretada definitivamente a in- homens. De todas as audiências que já fizemos, sem
constitucionalidade da cobrança do ICMS sobre a demérito das demais, esta é, na minha avaliação pes-
passagem aérea. soai, a mais enriquecedora, juntamente com a do dia

Para termos condições de crescer e competir 2~, quando foi ouvido o Comandant~ Rolim. Ouvimos
com as empresas estrangeiras, é preciso que sejam tres.homens ac:ostumados, como dlg~" a esfregar ~
revistas todas as tributações sobre insumos e direta- barriga no ~al~~. Sem nenhum demento para as 11:
mente sobre a passagem. Temos de crescer com nos- deranças ~Indlcals e para os buroc~atas, quem esta
sos próprios recursos e lucros, para competir no mer- na pon~a e que ~be onde o calo ~ól.. .
cado internacional em igualdade de condições. Nao acredito que o empresáno nacional seja so-

. negador. Ele é, no máximo, inadimplente. Ninguém
Quan~~ ~ Presidente John Kennedy tomou pos- deixa de pagar compromissos voluntariamente. O

se, logo no IniCIO de seu mandato ,estabeleceu que to- que acontece é que às vezes chega o dia 30 e a em-
das as em~resas aéreas que ~stlvess~m ~umentan- presa é premida pela folha de pagamentos, ou preci-
do seu capital com lucro própno estan~m Isentas de sa recolher as taxas da INFRAERO, as contribuições
pagamento do Imposto de Renda. Vejam o quanto sociais e sindicais etc.
uma única lei ajudou .as empresas americanas, que Estou muito feliz de estar participando deste de-
aumentaram seu capItal c?m

A
o~ lucr~s do ano e se bate. Como vamos ter de dividi-lo em dois, quero fazer

fortaleceram, com um pa~nmonlo IfqUldo sempre p~- algumas perguntas ao Dr. Canhedo.
sitivo.. de forma a encorajar os bancos a lhes dar f~- Do meu ponto de vista um dos graves proble-
nanclamentos com cus~o~ ~ada vez menores. Precl- mas que vocês têm para ope~ar as empresas é a limi-
samos acompanhar a hlstorla e fortalecer nossas em- _ ..

. I t d' d' t' d t rt taçao de prazo do leaslng operacional em 59 meses.
Presas especla men e as a In us na e ranspo e ,

, _ • • A " Se o Governo autonzasse o aumento desse prazo
~éreo, que estao debilitadas e te~ sua saude fmance- para 120 meses, isso alavancaria os negócios das
Ira quase totalmente comprometida. empresas, melhorando sua saúde financeira e tam-

O SR. DEPUTADO lEUR lOMANTO:- Sr. Pre- bém beneficiando o consumidor final, com a redução
sidente, dou oportunidade aos demais companheiros do preço das passagens?
para inquirirem o D~. Can~edo. Em seguida farei as O que efetivamente o Ministério da Fazenda já
perguntas ao Dr. OZlres SIlva. fez? Até onde sabemos, o próprio Ministério da Aero-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Marchezan) - Te- náutica já fez o encaminhamento desse pleito ao Mi-
mos dez minutos. Vou conceder dois minutos a cada nistério da Fazenda, e não tenho conhecimento da
Deputado inscrito. resposta deste último.

Tem a palavra o Deputado Herculano Anghinetti. . A Alfândega tem sido um grande entrave no de-
O SR. DEPUTADO HERCULANO semba!aço de peças de r:posiçã?, quando_das im-

. . portaçoes? Atraso, operaçao padrao, operaçao tarta-
ANGH~NEnl- Sr. Presidente, Sr. Relator, mais uma ruga má vontade falta de funcionário seja o que for

. vez delxo_uma p~rg~nt~ para esta Casa: ~ós que~e- têm deixado aero~aves em solo? Po;que uma aero~
mos ou nao uma Industna de transporte aereo naclo- nave no solo significa prejuízo para a empresa, perda
nal forte? de receita para a União e consumidor sem atendi-

Ao concluir os trabalhos desta Comissão, deve- mento.
mos ter essa resposta na ponta da Ifngua. Este fórum Quando da aquisição de um equipamento, qual
já é substancial, um marco para o transporte aéreo o percentual de acessórios, outros insumos ou peças
nacional. A discussão dos gabinetes do Poder Execu- de reposição que normalmente as empresas têm sido
tivo está vindo para o Parlamento, que representa a coagidas a engolir goela abaixo?
sociedade. O SR. WAGNER CANHEDO FILHO -Em prime-

Eu não gostaria de ver nenhuma das nossas iro lugar, em relação ao leasing operacional, deve-
empresas transformada numa "National Airlines", mos ter liberdade no contrato, uma vez que, se o alon-
conforme dispõe a legislação norte-americana, com garmos, obteremos valor menor e poderemos negoci-
sua falência decretada, nem numa "Air Train". Compe- ar melhor, especialmente o operacional, cuja reserva
te ao Governo muito da responsabilidade para que de manutenção temos de assumir, ou fazer o depósito
esses dois exemplos que citei não acometam as em- mensal. Quando houver necessidade de revisão das
presas brasileiras. aeronaves, teremos dinheiro naquele pote.
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Precisamos de uma legislação que não limite o
prazo do leasing operacional. De acordo com a idade
da aeronave e os créditos para turbina e outros itens
do avião, poderíamos fazer um leasing mais ou me
nos longo. O ideal para a nossa necessidade é o lea·
sing sem limitação.

Quanto ao Ministério da Fazenda, temos uma
série de reivindicações. Umas mais antigas, outras
mais novas, mas todas esbarram sempre no seguinte
obstáculo: se um setor for atendido, os outros também
deverão ser. Reconhecemos que, às vezes, o Secre
tário da Receita Federal fica sem condições de aten
der a determinada indústria.

Precisamos do apoio desta Casa para separar
transporte aéreo de navegação aérea.Foi sugerida
aqui a existência de uma só agência para transporte
aéreo, terrestre e aquaviário. Gostaria de dizer que
navegação aérea é totalmente diferente de transporte
aéreo. Precisamos de uma legislação específica para
a navegação aérea, que também faria transporte aé
reo, mas com alíquotas diferentes da do transporte
terrestre. Na última lei sobre o ICMS foi estabelecido
que o imposto seria pago por qualquer via. Só essa
expressão - por qualquer via - inviabilizou o transpor
te aéreo. E nós tivemos de entrar com urna nova ação
contra o Governo, para provar que não tínhamos na
nossa planilha de custo nenhum valor de ICMS que a
justificasse. E, se aceitássemos que fosse agregado à
planilha como um todo, seríamos prejudicados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marche
zan) - Obrigado. Tem a palavra o Deputado Ricardo
Berzoini. (Pausa.) Tem a palavra o Deputado Albérico
Filho.

Sr. Wagner Canhedo, como a sua fala está fi
cando comprida, o seu tempo é cada vez mais curto.

O SR. WAGNER CANHEDO FILHO - Descul
pe-me, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Não há problema. V.Sa. diga a que horas
precisa sair.

O SR. WAGNER CANHEDO AZEVEDO - Se
me derem licença, gostaria de me retirar daqui a dez
minutos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Está bem.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Fica
cada vez mais claro que precisamos de uma agência
totalmente moderna, que gerencie o sistema da me
lhor maneira possível. Para que isso seja alcançado
pela nova agência, temos a convicção, bem como a
classe empresarial, com certeza, de que o que vai pro-

piciar a manutenção dessa modernização, dessa atua
lização de que a aviação civil nacional precisa são as
tarifas, a taxa de embarque, tarifas aeronáuticas e ae
roportuárias que a INFRAERO cobra das empresas
pelo uso das áreas ocupadas pelos aeroportos.

Temos tomado conhecimento de que a VASp,
principalmente, tem passado por algumas situações
complicadas. Por exemplo, a INFRAERO diz que rete
rá o vôo, porque não foram pagas as tarifas. Notícias
dessa natureza sempre são veiculadas pela imprensa
nacional. Se a agência não cobrar, naturalmente não
poderá prestar os serviços que dela exigimos hoje.
Conseqüentemente, a VASP terá de pagar todas es
sas tarifas, para a própria sobrevivência da agência.

Pergunto: no caso específico do DAC, tendo em
vista a dimensão nacional dada ao caso contra a VASp,
como gerencia a cobrança de todas essas tarifas devi
das, conforme publicação naciona', além de outras co
branças que não dizem respeito à administração direta
da ANAC, ou seja, questões trabalhistas etc.?

Também fomos conscientizados de que a segu
rança da aviação civil diz respeito a custos; segurança é
um item caro. Se uma empresa, seja ela qual for, está
com dificuldades financeiras, o setor fica preocupado.

Como estamos criando essa nova agência,
peço a V.Sa., se possível, que nos explique como o
DAC tem administrado esse relacionamento, que
acredito ser um pouco difícil, em relação ao volume
de problemas divulgados pela imprensa nacional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marche
zan) - Com a palavra o Sr. Wagner Canhedo Azevedo.

O SR. WAGNER CANHEDO AZEVEDO - Fran
camente, não temos problemas em administrar a co
brança de tarifas da INFRAERO. A VASP tem dívidas
com a INFRAERO, a exemplo de todas as outras em
presas. Temos reclamado insistentemente - e esta
Casa é o lugar correto para fazermos essa reclama
ção - em relação à cobrança do ATAER, adicional ta
rifário instituído no passado para que fossem refor
mulados todos os terminais de embarque dos aero
portos do nosso País. Se não me engano, foi criado
em 1992 e acabou vigorando até hoje. Ninguém pen
sa em retirá-lo. E nós estamos apenas aguardando a
criação da agência, caso não consigamos, por inter
médio desta Casa, eliminar o ATAERO, adicional tari
fário sobre as tarifas de pouso e decolagem. Do con
trário, seremos obrigados a tomar outras providênci
as, mas ficaremos muito tristes se, logo após a apro
vação da agência que cuidará da aviação, tivermos
de entrar na Justiça.

Por isso, aproveitamos essa pergunta para fazer
uma reivindicação, Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs.
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Deputados: o ATAERO, adicional tarifário de 50% so
bre as tarifas de pouso e decolagem, deve ser aboli
do, poís é lesivo às companhias aéreas.

O SR. DEPUTADO PAULO OCTÁVIO - Sr. Pre
sidente, pela ordem, para completar a resposta do Sr.
Wagner Canhedo. Pergunto: se os aeroportos fossem
privatizados, teríamos uma taxa menor?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Deputado, a pergunta está feita, mas é nos
so hábito conceder a palavra pela ordem de inscrição.
Se cada Deputado apartear o convidado... Mas va
mos abrir uma exceção, em homenagem aos brasili
enses que se digladiam.

O SR DEPUTADO PAULO OCTÁVIO - Sr. Pre
sidente, não vou pedir a V.Sa. que instale a sede da
VASP em Brasília. Por enquanto, não.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Sr.
Presidente, quero fazer uma sugestão muito rápida.
Já que o Sr. Canhedo tem de se retirar em poucos mi
nutos, não seria interessante que os Deputados 
quatro ou cinco - fizessem um apanhado geral?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Se cada um se comprometer a usar um mi
nuto, assim será feito.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Sr.
Presidente, eu queria apenas continuar a pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Eu fiz um apelo, Deputado, e V.Exa. já per
guntou. Se me pedir mais tempo, concederei, porque
V. Exa. é assíduo.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Só
quero dez segundos. Como o DAC tem administrado
as tarifas que não foram pagas pela VASP? Para mim,
não ficou muito explícita essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - O Sr. Wagner Canhedo responderá depois.

Como há um bom número de Deputados pre
sentes, encareço a necessidade de chegarmos um
pouco mais cedo. Hoje ficamos meia hora esperando
os Srs. Deputados para começarmos a reunião. Peço
aos Deputados que cheguem mais cedo, porque não
posso iniciar a reunião sem a presença de V.Exas, e a
Ordem do Dia está começando mais cedo.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Eu tive
de passar na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Compreendo que alguns Deputados tam
bém têm de comparecer a outras Comissões, mas de
vez em quando podemos fazer apenas um lanche. É
só uma sugestão.

O SR. WAGNER CANHEDO AZEVEDO - O
pessoal veio de American Airlines.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Vou conceder a palavra, por um minuto, a
cada Deputado.

Tem a palavra o Deputado Chico da Princesa.
O convidado responderá a todos.

O SR. DEPUTADO CHICO DA PRINCESA - Sr.
Presidente, senhores convidados, ouvi atentamente a
exposição do Sr. Wagner Canhedo e me parece que,
nesse projeto sobre a modernização da aviação civil, se
ria interessante incluir a renovação automática das con
cessões por 35 anos, bem corno a liberação tarifária.

Ouvi também S.Sa. defender várias vezes - o
Relator já lhe fez essa pergunta e volto a insistir - a
renovação automática somente para empresas que
operem há mais de dez anos no mercado.

Ainda há pouco o Deputado Albérico Filho citou
uma empresa nova, a GOL, que realmente revolucio
nou o sistema de aviação no que diz respeito ao pas
sageiro. A realidade do País e do mundo hoje é outra.
Se não se modernizar, a empresa não fica no merca
do. É uma eXigência.

A outra pergunta se refere ao endosso: normal
mente, se temos um bilhete da VARIG ou da TAM e
pedimos um endosso à VASp, não somos atendidos.
Não há um relacionamento de amizade entre os em
presários?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado, Deputado Chico da Princesa.

Com a palavra o Deputado Ricardo Fiuza.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Sr. Ca
nhado, quero parabenizá-lo pela têmpera e obstina
ção de levantar a VASP, que todos sabemos como es
tava quando V.Sa. a assumiu, mantendo ainda os fun
cionários da empresa.

Essas preliminares apenas formam uma visão
global da problemática, para que possamos discutir
com o Relator e, da melhor forma, modernizar a avia
ção civil no País, na minha opinião separando-a com
pletamente do setor militar.

Quero dizer a V.Sa. que o ATAERO é uma imora
lidade. Ilegalmente o Governo a contingencia. E a
INFRAERO teve um balanço positivo de 460 milhões.
Temos de lutar contra ele, pois isso é um escárnio,
uma tarifa de país irresponsável e de Secretário que
nada sabe de Direito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Muito obrigado, Deputado Ricardo Fiuza.

Com a palavra a Deputada Teima de Souza, por
um minuto.



31066 Sábado 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2001

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Obri- INFRAERO porque lamentavelmente tivemos lá um
gada, Sr. Presidente. desafeto, que tudo falava à imprensa.

O Presidente do Sindicato Nacional das Empre- Se sou uma companhia, tenho um fornecedor e
sas Aéreas, George Ermakoff, presente aqui hoje, de- preciso renegociar a minha dívida com ele, nada mais
fendeu nesta Comissão a concessão de cinqüenta justo que faça uma reunião e chegue a um acordo, de
anos para a exploração dos serviços aéreos, renová- forma que nenhum dos dois fique prejudicado. Conti-
veis automaticamente por igual período. nuo sobrevivendo e pagando as minhas taxas em dia.

VSa. concorda com isso? Por que essas reno- Posso dizer que o nosso relacionamento é respeitoso
vações automáticas? Por que prazos tão longos? E e que estamos cumprindo na íntegra tudo aquilo que
que país do mundo utiliza esse tipo de modelo? combinamos.

Finalmente, gostaria de saber qual o problema Em relação à pergunta do Deputado Chico da
da VASP com relação à Receita Federal, ao Princesa, se VExa. puder me relembrar.
INSS/INFRAERO, uma vezqueo balanço de 2000 foi O SR. DEPUTADO CHICO DA PRINCESA- V
positivo, quer dizer, os vôos internacionais saldaram sa citou várias vezes a renovação automática para
as dívidas, pois ela vinha em situação ruim. A tarifa empresas com mais de dez anos de operação. Queria
plena, com a competitividade, não vai gerar cartel, saber o porquê disso. E citei o exemplo da GOL.
não vai ocasionar outros problemas? E a outra pergunta é a seguinte: por que TAM e

Fui muito rápida. Varig não fazem endosso para a Vasp.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- O SR. WAGNER CANHEDO AZEVEDO - As

chezan) - Muito obrigado, Deputada Teima, pela sua outras companhias não fazem endosso para nós?
compreensão. O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-

Tem a palavra o Deputado Paulo Octávio, por chezan) - A VASP não faz endosso para as outras
um minuto. companhias.

O SR. DEPUTADO PAULO OCTÁVIO - Sr. Pre- O SR. WAGNER CANHEDO AZEVEDO - Não,
sidente, quero cumprimentar o Sr. Wagner Canhedo e nós fazemos. A Varig faz para nós; nós fazemos para
o Dr. Ozires Silva. Tenho acompanhado nos últimos Varig, TAM e Transbrasil, sem problema algum. O
dez anos a luta do Sr. Wagner pela VASp, empresa passageiro tem que entender é que, se temos um
que dava 50 milhões de dólares de prejuízo por ano atraso inferior a trinta minutos, não vamos facilitar o
ao Governo do Estado de São Paulo. Foi privatizada, endosso e perder aquela receita, é lógico. Temos um
muitas pessoas imaginaram que não daria certo, e aí clearing a cada dez dias, quando é feito o pagamento
está com muita tenacidade. imediato entre as empresas.

Tenho apenas duas perguntas a fazer. Entende- Temos reivindicado, às vezes com alguma difi-
mos que essas taxas aeroportuárias são altas. Se culdade, facilidade maior na transferência de passa-
fossem privatizados os aeroportos, elas poderiam ser geiros. Sou um defensor disso e acho que esse as-
mais baixas? Interessaria às companhias administrar sunto deverá ser discutido entre nós com mais pro-
esses aeroportos? fundidade. V. Ex8 tem razão.

Estamos observando que o tráfego aéreo do Em relação ao prazo de concessão, como disse,
Brasil, principalmente nos vôos internacionais, está defendemos por mais de 35 anos, se fosse possível.
totalmente concentrado em São Paulo. Temos outros Logicamente seria melhor, mas o prazo mínimo ne-
aeroportos internacionais que não fazem vôos inter- cessário seria de 35 anos, exatamente para que pu-
nacionais. É o caso de Belo Horizonte, de Brasília e déssemos exigir do mercado internacional igualdade
de outras Capitais. Isso não é ruim para o desenvolvi- de condições no prazo de financiamento das empre-
mento do transporte aéreo? sas americanas. Com certeza, se tivéssemos condi-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- ções de solicitar isso e conseguir o prazo de financia-
chezan) - Muito obrigado, Deputado Paulo Octávio. mento de 25 anos, a exemplo do que existe nos Esta-

Tem a palavra o Sr. Wagner Canhedo. dos Unidos, com toda a facilidade, também teríamos
O SR. WAGNER CANHEDO AZEVEDO - Depu- taxas menores e viabilizaríamos os nossos financia-

tado Albérico Filho, o nosso relacionamento com a mentos, com maiores condições de competição.
INFRAERO é normal. Eles são nossos fornecedores, As empresas brasileiras são muito pobres e
nós os respeitamos assim e sempre pagamos as nos- descapitalizadas e, ao longo dos anos, vêm sofrendo
sas taxas. Temos débitos do passado com a com toda essa carga tributária do Custo Brasil, que,
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temos certeza, esta Casa vai modificar, para que pos- cro num mês e no outro mês tivermos prejuízo, preci-
sam capitalizar e ser tão fortes quanto as empresas saremos desse lucro para amortecer o prejuízo do
americanas. outro mês.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- Portanto, a legislação que temos é realmente
chezan) - Peço a V. sa que conclua, uma vez que dis- um problema. Temos certeza de que vamos ter o apo-
se ter só meia hora. Do contrário, prejudicará o debate io desta Casa, para que seja mudado o Custo Brasil.
com o Dr. Ozires Silva. Portanto, V. sa tem mais dois Em se tratando de navegação aérea e transporte aé-
minutos para terminar, respondendo à Deputada Tel- reo, estamos sendo realmente prejudicados.
ma de Souza e ao Deputado Paulo Octávio. Em relação à tarifa plena, eu diria que o povo

O SR. WAGNER CANHEDO AZEVEDO - De- brasileiro pode se orgulhar das quatro empresas que
putada Teima de Souza, a pergunta de V. Exa foi sobre tem: Vasp, Varig, Transbrasil e TAM. Sempre digo que
o adicional tarifário? somos quatro burros, cada um puxando para um lado,

(Intervenção inaudfvel.) cada um dando um coice no outro. Isso mantém essa
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- concorrência acirrada entre nós. Às vezes, são até in-

chezan) - O Deputado Ricardo Fiuza fez um comen- coerentes as nossas considerações, mas quem ga-
tário. nha com isso é o usuário. Talvez nem me lembre de

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA _ Sr. quando a VASP emitiu uma passagem com tarifa ple-
Wagner Canhedo, eu falei sobre a proposta do Sindi- na~Temos des~ontos. ~e 10%, 20%, 30%, 40% e até
cato Nacional das Empresas Aéreas: concessões de 50 ~o, com a maior faCIlidade, abertos para o mercado.
50 anos, renováveis automaticamente. Perguntei se A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - E a
existe modelo igual em outro país. Falei também do concessão de 50 anos?
balanço negativo da Vasp, com exceção do ano 2000. O SR. WAGNER CANHEDO AZEVEDO- O Pre-
Finalmente, perguntei se V. sa é a favor da tarifa ple- sidente do Sindicato Nacional das Empresas Aéreas,
na, liberada para as concorrências, e se isso não vai George Ermakoff, defendeu a concessão de 50 anos,
forçar a formação de cartel. prazo capaz de dar confiança aos investidores interna-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- cionais para nos emprestar dinheiro a juros menores e
chezan) - Sra. Deputada, V. Exa já usou um minuto. com mais segurança. Como necessitamos de financia-

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Sr. mentos de 25 anos para a compra de aeronaves, real-
Presidente, foi o expositor que pediu o esclarecimen- mente precisaríamos de, no mínimo, 35 anos.
to. O nosso querido Deputado Paulo Octávio, pelo

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- qual tenho a maior admiração e respeito, é realmente
chezan) - Mas o minuto é dele. A Ordem do Dia vai Parlamentar e empresário de sucesso, fez uma ob-
começar daqui a pouco, e não vamos poder ouvir o Dr. servação que nos deixa com mais vontade de traba-
Ozires Silva. Portanto, tenho que arbitrar um pouco. Ihar e de fazer mais pelo nosso País.

O Sr. Wagner Canhedo tem um minuto para res- A Vasp tem tido altos e baixos, mas estamos lu-
ponder. Em seguida, terá a palavra o Deputado Paulo tando, procurando o melhor caminho, a melhor opor-
Octávio. tunidade, um nicho de mercado capaz de nos dar

(Intervenção inaudfvel.) condições de atender cada vez melhor os nossos
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marche- usuários.

zan) - Não estou nervoso. Tenho que preservar o direi- O Deputado Ricardo Fiuza nos deu apoio em re-
to de todos. Com a palavra o Sr. Wagner Canhado. lação ao Ataero, o que me deixa muito feliz. V. Exa

O SR. WAGNER CANHEDO AZEVEDO - Em sabe da nossa necessidade de fixar tarifas competiti-
relação ao lucro que tivemos este ano, como a avia- vas que realmente possam ser pagas, sem prejudicar
ção é uma indústria que tem enfrentado problemas, a empresa ou o usuário.
quando a economia está crescendo, sofre reflexo Muito obrigado.
imediato. Sentimos esse crescimento e passamos a O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
ter lucro naquele determinado mês ou ano. Imediata- chezan) - Agradeço ao Sr. Wagner Canhedo Aleve-
mente, se a economia, por razão qualquer tiver uma do. Ao abrirmos exceção, tivemos de reduzir um pou-
queda, nós temos também uma queda imediata. co o prazo de que S.Sa. dispunha. Daqui a pouco terá

O pagamento do Imposto de Renda mensal- início a Ordem do Dia, quando seremos obrigados a
mente é um problema sério para nós. Se tivermos lu- encerrar a reunião. E não poderia perder a oportuni-
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dade de ouvir V. sa e o Dr. Ozires Silva, que compare
ceram aqui para nos ajudar a criar uma boa agência,
se Deus quiser.

Muito obrigado.

O SR. WAGNER CANHEDO AZEVEDO - Sr.
Presidente, peço licença para me retirar, pois tenho
compromisso em São Paulo e estou decolando agora.
Agradeço a todos e me coloco à disposição para com
parecer a esta Comissão tantas vezes quantas forem
necessárias.

Muito obrigado a todos.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA- V. sa
viaja de VASP? (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Desculpem, Sras. e Srs. Deputados, mas
precisamos conceder, no mínimo, o mesmo tempo ao
Dr. Ozires Silva.

Concedo, desde logo, a palavra ao Relator, De
putado Leur Lomanto, para que formule seus questio
namentos.

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Sr. Presi
dente, dirijo-me, neste instante, ao Dr. Ozires Silva. O
Presidente do Sindicato Nacional de Empresas Aéreas,
Dr. George Ermakoff, na sua exposição a esta Comis
são, falou da importância da resolutividade dos imóveis
concedidos em cessão do direito real às empresas,
para oferecer garantia da infra-estrutura aeroportuária.

O motivo dessa preocupação, ao que parece, é
garantir condições para que as empresas aéreas te
nham melhores chances de adquirir novas aerona
ves, a exemplo do amplo prazo de concessão, o que
gera maior competitividade em relação a uma econo
mia de escala às empresas internacionais, certamen
te possibilitando melhores chances de concorrência
para as empresas nacionais.

Como V. sa vê esse tema e quais são as suges
tões que teria a oferecer a este Relator e à Comis
são?

O SR. OZIRES SILVA - Sr. Relator, as compa
nhias de transporte aéreo precisam de instalações in
dustriais nos diferentes aeroportos, não só para ma
nutenção, mas também para a prestação de serviços.
O local adequado para elas efetivamente são os aero
portos.

A legislação brasileira prevê mecanismos para
que a propriedade de qualquer obra executada em
terreno da União seja transferida à mesma. Portanto,
as empresas não têm direito sobre o patrimônio que
elas mesmas constróem.

A conseqüência disso é que as companhias fi
cam vulneráveis em termos de ativos e, nessas condi-

ções, no momento de assegurar garantias para a
operação financeira, para assegurar investimentos
não só na própria instalação que vai utilizar, falece à
companhia o direito ou a possibilidade de usar esses
imóveis que construíram como garantia.

A proposta que fazemos, evidentemente de
acordo com as condições legais, é transferir a propri
edade à União, como está previsto na legislação, mas
que no período em que isso ocorrer tenhamos, pelo
menos, a propriedade virtual desses imóveis, de
modo que possamos oferecê-lo como garantia.

A exemplo do que acontece em muitos países
do mundo, esse valor é remunerado para a autorida
de, correspondente, em geral, ao valor do terreno e
não como acontece no Brasil atualmente em relação
à própria construção que a companhia realizou. É até
bastante curioso.

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Qual o
percentual que parece razoável a V. sa?

O SR. OZIRES SILVA-O número, no mundo, é
bastante reduzido. Nos Estados Unidos, o custo é
zero; na Europa, cobra-se de 0,5% a 1%, variando en
tre os países. É em relação ao valor do terreno e não
do imóvel.

Se o Relator desejar, com prazer, poderemos
pedir informações precisas a diferentes áreas. A Varig
é associada à Star Aliance, que tem associação com
quinze países. E os Presidentes das empresas se dis
puseram a prestar qualquer tipo de informação que
esta Comissão desejar. Poderemos perguntar a eles,
que nos informarão, com certeza.

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Ainda
no que se refere a custos, exatamente ao que se cha
ma Custo Brasil, aos encargos tributários, as empre
sas aéreas possuem hoje uma demanda aeroportuá
ria, fator que vai refletir nos custos dos bilhetes e no
preço de transporte de cargas. Portanto, naquilo que
se convencionou chamar de Custo Brasil está obvia
mente o fator dos encargos aeroportUários.

Como V. sa vê a administração dos aeroportos
do Brasil sob o prisma desses custos que envolvem o
sistema aeroviário nacional?

O SR. OZIRES SILVA - O processo de opera
ção das linhas aéreas nos aeroportos variaram dra
maticamente ao longo dos anos. No passado, os ae
roportos eram construídos e operados pela autorida
de pública. Aqui mesmo no Brasil conhecemos exem
plos: o Aeroporto de Congonhas, um dos mais anti
gos, está em operação mais ou menos como foi con
cebido em 1938. E não havia custo de infra-estrutura
aeroportUária. No exterior acontecia o mesmo. No en-
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tanto, a aviação começou a se sofisticar. Eu mesmo esse assunto, e as posições dos quinze Presidentes
mostrei na minha apresentação que há SO anos trans- que compareceram foram extremamente cautelosas
portava-se, no mundo, 9 milhões de passageiros; hoje em relação aos custos, porque podem crescer.
estamos transportando mais de 1,S bilhão de passa- O nosso desejo - e aí transmitiria quase uma opi-
geiros. Evidentemente, esses custos precisam ser re- nião pessoal- é que a Infraero seja realmente um erga-
munerados. nismo eficiente e que não fosse sobrecarregado com

Houve sempre muito cuidado dos países para outros custos, além daqueles de infra-estrutura, ou seja,
assegurar que os investimentos básicos em in- aqueles que pagamos hoje: proteção ao vôo, constru-
fra-estrutura aeroportuária inicialmente fossem feitos ção de novos equipamentos que permitam a navegação
com verbas da administração. Posteriormente foram aérea de modo geral. Outro item que tem custo embuti-
sendo criad~s entidades que ~dmini~tram os aero- do e aparece na nossa contabilidade é a requisição de
port~s e, eVidentemente, para ISSO ha um custo que transporte gratuito para a fiscalização desse enorme
precisa ser remunerado. sistema de transporte aéreo. No caso da Varig, por

No caso brasileiro, em 1973, foi criada a exemplo, equivale aproximadamente à requisição de 12
INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura mil passagens por ano, algo dessa natureza.
Aeropo~~ária -, que com~ou a cobr~r taxas. O que O SR. PRESIDENTE (De utado Nelson Mar-
tem asfiXiado as companhias é o crescimento dessas h ) D 'I? O P t t

I
. . I I . c ezan - oze ml . que represen a em ermos

taxas ao ongo do tempo. IniCia mente envo viam so- t '?
mente a infra-estrutura, ou seja, a operação dos pró- percen uals.
prios usuários, mas hoje já envolvem serviços de na- O SR. OZIRES SILVA - O percentual é peque-
vegação aérea, anteriormente mantidos pela Força no. Transportamos quase 11 milhões de passageiros
Aérea no Centro Integrado de Defesa Aérea e Contro- por ano. Em termos percentuais, é um número retati-
le do Tráfego Aéreo - CINDACTA, o que fez com que vamente pequeno, mas expressivo. São passagens
as taxas subissem muito. simplesmente requisitadas sob o título de inspeção e

Em 1992 o Governo criou sobre esse bolo todo garantia de funcionamento.,
um outro adicional tarifário, mencionado pelo Sr. Em países do mundo desenvolvido isso corre
Wagner Canhedo, Presidente da Vasp, de 50% sobre por conta do órgão que faz a fiscalização e não das
esse valor, que constitui um fundo para modernização empresas. A Varig talvez seja até mais prejudicada
e construção da infra-estrutura. porque tem o maior network, a maior rede nacional.

Temos ainda, em grande medida, as tarifas con- Então, obviamente as requisições são mais intensas.
troladas. Acontece algo extremamente curioso: o O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO- Uma úl-
transp~rt.e aére~ tem tar~fa controlada pelo Governo, tima pergunta, Sr. Presidente. O nosso modelo de avi-
qU,e.adlclona 50 Yo de tanf~ .sobre os custos aer~por- ação civil, proposto pelo projeto que cria a Anac, sus-
tuarros ~, com eles,. con.strOl um aeroporto. DepOIS de tenta-se num tripé: a ação administrativa a ser realiza-
constrUido com o dinheiro das empresas, aluga o ~~- da pela própria Anac; em seguida, um conselho que
roporto para elas mesmas. É algo realmente esqulsl- daria orientação política ao setor; por último, o contro-
to. le de segurança de vôo, vinculado ao Comar.

Não reclamamos da tarifa aeroportuária, mas
da falta de racionalidade. Insistimos que os custos pa- V. sa acha que esse tripé pode funcionar harmo-
gos no exterior são justos. Não faz sentido o Brasil pa- nicamente?
gar custos diferentes. . O SR. OZIRES SILVA - De modo geral, Sr. Rela-

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Parece tor, isso acontece em outros países também. Diferentes
que urna das indagações do Deputado Paulo Octávio foi entidades, por força de suas especialidades naturais,
sobre a eventual privatização desses terminais aeropor- cuidam de determinados segmentos operacionais. No
tUários. Nesse caso, essas tarifas seriam reduzidas? A que se refere à segurança de vôo, evidentemente cabe
privatização interessaria às empresas aéreas? à autoridade aeronáutica. Creio que deveria ser atribui-

O SR. OZIRES SILVA - Essa pergunta tem um ção da Agência. Quanto à segurança da propriedade de
bocado de sentido, porque as experiências de privati- terceiros, evidentemente envolve a policia.
zação são novas. No continente latino-americano te- E sabemos que nos aeroportos interferem os
mos a experiência da Argentina e do México, ambas Ministérios da Agricultura, da Saúde, das Relações
desastrosas: os custos subiram significativamente. Na Exteriores, da Justiça e assim por diante. Isso pode
última reunião da Star Aliance, em Londres, discutimos variar de acordo com a legislação.
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O ponto que me parece fundamental na sua per- aéreo nacional, mas também para a indústria do aço.
gunta, se me permj~e, é o conceito cultural básico que A primeira medida do Presidente George Bush diz
vamos atribuir a esse sistema regulatório de conces- respeito ao aço brasileiro, a exemplo daquela que afe-
são etc. Insisto que não deveríamos dar à autoridade tou diretamente os calçados de Novo Hamburgo, terra
nada além do direito de regulamentar e fiscalizar. To- de V. Exa .

dos os outros aspectos, ou seja, controlar, orientar, Os prestadores de serviços, de modo geral, vi-
enfim, esses outros verbos que a burocracia brasileira vem da imagem, o seu grande patrimônio. Os trans-
tem sido prolífica em criar deveriam ser obstados, dei- portadores dos Estados Unidos, por exemplo, estão
xando à autoridade o direito de regular e fiscalizar, tal preocupados com os agentes externos que poderão
como acontece em todos os países do mundo. abalar a sua imagem, haja vista o risco de atentados,

Eu insisti na minha exposição que estamos fa- inibidor de vôos em alguns países. Particularmente
lando em algo que não vive essencialmente as condi- não vôo em aeronave norte-americana por dois moti-
ções do mercado doméstico. É uma indústria interna- vos: prefiro as companhias brasileiras e por medo de
cionalizada. Posso dizer que a Varig tem agências atentado. No Brasil, temos um inimigo interno: o Go-
em todo o mundo, é uma multinacional brasileira e vemo, que trabalha contra a indústria nacional.
não pode enfrentar uma competição externa se não Sr. Relator, essa discussão tem de ser mais am-
respeitar as regras do jogo praticado no exterior. pia do que estamos propondo. Tão logo terminem os

Para nós pesa muito quando um brasileiro diz trabalhos desta Comissão, devemos promover gran-
que vai viajar pela Japan Airlines ou pela American de fórum para discutirmos a situação da indústria de
Airlines, porque a passagem da Varig é muito mais forma ampla.
cara, sem levar em consideração a carga tributária, a Sr. Ozires Silva, o meu primeiro questionamento
carga da regulamentação, a ineficiência normal de provavelmente V. sa não terá como responder de
um país que ainda luta por uma infra-estrutura mais pronto. Se possível, encaminhe posteriormente a res-
desenvolvida, a burocracia e assim por diante. posta por escr~o. Eu tenho o defeito de gostar muito

Nessas condições, acho que essa harmoniza- de números e fatos, porque contra eles não existem
ção pode e deve existir, bem como funcionar. argumentos. Em quanto está estimada a perda de re-

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Obriga- servas ocasionada pelo congestionamento nos prin-
do Sr Presidente cipais aeroportos brasileiros? Eu tomo sempre por

, .. base o terminal de São Paulo, porque ali há quatro ou
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- cinco órbitas que consomem, em média, oitocentos li-

chezan) - Agradeço a V. Exa, nobre Relator. .. tros de querosene.
Com a palavra o Deputado Herculano Anghlnettl. Infelizmente, o Dr. Wagner Canhedo teve de se
O SR. DEPUTADO HERCULANO retirar. Algumas perguntas S. sa deixou sem resposta,

ANGHINETTI- Sr. Presidente, Sr. Relator, Dr. Ozires mas vou encaminhá-Ias por escr~o. Nós sabemos
Silva, já se passou muito tempo desde o primeiro vôo que congestionamento não é um problema da Varig,
sobre o Atlântico. Na minha avaliação, para a aviação mas do Estado, porque a infra-estrutura ainda é esta-
comercial brasileira aquela fase em que ainda se per- tal. Na minha opinião, esse é um dos fatores que faz
mitia algum amadorismo terminou no começo dos com que o consumidor procure a Japan Airlines, a Ko-
anos 70. De lá para cá, não coube outra ação a não rean, a American, a Delta. Por quê? Enquanto as
ser a profissional e dedicada. companhias brasileiras tiverem esses cursos indire-

Particularmente sinto muito orgulho quando vou tos, certamente não poderão ofertar bilhetes com pre-
ao exterior e encontro um dos escritórios das nossas ços mais vantajosas ao nosso público consumidor.
companhias. Enquanto.aqui estiver, minha obrigação, A segunda pergunta: em algum país desenvolvi-
na qualidade de cidadão brasileiro que se orgulha de do é permitido a operador estrangeiro operar cabota-
nossas empresas, será lutar para que elas cresçam e gem?
sejam cada vez mais fortes. A última pergunta: os grandes fundos de previ-

Temos de acabar com a hipocrisia de dizer que dência pública - Previ e Petrus -, sobre os quais até
lobby é defesa dos interesses escusos ou ilegítimos. então temos ouvido notícias na imprensa nacional
No mundo desenvolvido e moderno, o lobby é nada como maus investidores envolvidos em operações
mais, nada menos do que a defesa dos interesses le- não muito recomendáveis, tiveram participação muito
gitimos de um segmento da sociedade. Nós temos de importante no processo de privatização de diversos
fazer lobby, sim, não só para a indústria do transporte segmentos da economia estatal. Não seria o momen-
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to de o Governo orientar essas empresas - querendo E não se pode colocar duas aeronaves no mes-
ou não braços muito fortes, muito bem capitalizados, mo espaço. Devido à velocidade, evidentemente,
haja vista o protocolo que está sendo assinado hoje esse volume que o avião ocupa no tráfego aéreo é
entre a Petrus e a Petrobras para construir três usi- muito grande. No caso brasileiro, fica em torno de 30
nas térmicas; e o investimento da Petrus é de 540 mi- quilômetros de comprimento por 30 quilômetros de
Ihões -, permitindo que participem das empresas aé- largura e 300 metros de altura. É um paralelepípedo
reas nacionais, numa proporção minoritária, de forma imenso.
a propiciar a capitalização delas? Nessas condições, isso tem de ser negociado

Observei os balanços, as cotações em bolsas. do ponto de vista político, em virtude do investimento
As nossas empresas têm perspectiva muito grande existente e das perspectivas da tecnologia, para fazer
de médio e longo prazos, tanto é que um grande for- com que esse paralelepípedo se reduza, portanto,
necedor europeu está ofertando seus equipamentos que os aviões voem mais próximos uns dos outros.
à Varig, não porque é boazinha, mas porque existe Quanto à perda estimada, V. Exa pode levar em
perspectiva de crescimento muito grande nessas en- consideração, por exemplo, que aviões do tipo air-
comendas. bus, MD-11, da Varig, em baixa altitude, quando es-

Tive a curiosidade de somar os equipamentos tão em espera, queimam seis toneladas de combustí-
das quatro principais empresas nacionais e cheguei vel por hora, quantidade realmente grande, sem falar
ao número de 197. Fiquei assustado ao constatar que na conectividade. Por isso, insisto em que a solicita-
a American Airlines tem 697 equipamentos, quinhen- ção por linha não funciona. Necessariamente se atra-
tos a mais. Quando uma empresa brasileira paga 32 sa a próxima decolagem. Num planejamento isso vai
milhões de dólares por um 737, outra empresa congê- se somando.
nere paga 27 milhões por sua capacidade de aquisi- Posso obter dados específicos, mas isso já es-
ção. . pelha grandes dificuldades. Isso se aplica aos slots

Seria o momento de fazer esses fundos de pen- dos aeroportos, aquele espaço destinado às decola-
são participar das empresas, gerando capitalização gens, e às rotas aéreas, em virtude desse imenso vo-
imediata. Segundo a lata, na próxima década, a in- lume de espaço que o avião ocupa.
dústria brasileira crescerá 4,5% ao ano. O Brasil, com A segunda pergunta de V. Exa relaciona-se com
suas dimensões continentais, tem na indústria do tu- a cabotagem. Definitivamente, não. Nenhum país
rismo a grande alavanca para o desenvolvimento da concede direitos a empresas aéreas estrangeiras
indústria não poluidora. E não se faz turismo sem para operarem sobre o seu território, recolherem pas-
transporte aéreo. Temos perspectivas de médio e lon- sageiros e cargas para destinos no próprio território.
go prazos belíssimas, mas o meu receio é não termos Os Estados Unidos estão pressionando o mundo na
saúde financeira para chegarmos ao médio prazo. direção dos chamados céus abertos, mas não tão

Gostaria de saber se V. sa é favorável à partici- abertos: os aviões teriam o direito de sair de qualquer
pação dos fundos de previdência estatal para capitali- cidade americana e pousar em qualquer cidade brasi-
zar as empresas aéreas? leira. Agora, se recolherem passageiros, digamos, em

Muito obrigado. Nova Iorque, para pousar em Chicago, não é permiti- .
do e não há horizonte para isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
chezan) - Com a palavra o Sr. Ozires Silva. Quanto à participação dos fundos de pensão, na

minha opinião, embora tenham regulamentação glo-
O SR. OZIRES SILVA - Muito obrigado, Deputa- bal, seu objetivo é extremamente nobre: a formação

do. Aprimeira pergunta está relacionada com a perda da poupança do pessoal que contribui e se aposenta.
estimada em tráfego aéreo. Isso é comum no mundo. Eu diria que, em termos de nobreza de objetivos, os
Eu diria que esse é um bom problema, porque signifi- fundos de pensão batem em todos os outros segmen-
ca que o tráfego está se expandindo, que a demanda tos. Nessas circunstâncias, os administradores do
está crescendo. fundo devem buscar rentabilidade. Não é o caso da

O congestionamento dos aeroportos não é um quantidade de investimento, mas de rentabilidade. A
problema brasileiro. Ao contrário, o mesmo acontece rentabilidade média no ano passado, um dos mefho-
em países com densidade de tráfego superior. Por res para a aviação mundial, segundo informações do
exemplo, nos Estados Unidos são transportadas 700 lata na última reunião da Associação Internacional de
milhões de pessoas por ano no tráfego doméstico. Transporte Aéreo, mal chegou a 3% sobre as vendas.
Nós mal chegamos a 30 milhões. Quer dizer, com 3% sobre vendas fica praticamente



O prazo de concessão, na minha opinião, não
deve ser discutido. Trata-se do prazo máximo de fi
nanciamento. Ninguém vai fazer um financiamento
em trinta anos, se a concessão é de quinze anos. É
uma estupidez.

No Brasil existem duas realidades: o Governo e
o povo brasileiro, sendo que este está muito à frente
daquele, porque está se modernizando, falando em
produtividade e competitividade. A Secretaria da Re
ceita Federal, por exemplo, mata a galinha dos ovos
de ouro, quase um sadismo; lá está um bando de
analfabetos que não sabe fazer conta e que vivem a
extorquir o povo brasileiro, verdadeiros fascistas em
certos aspectos.

.A exposição do Dr. Ozires Silva nos leva a medi
tar sobre a importância e a amplitude desta Comis
são. Cada exposição feita aqui diminui o número de
perguntas que temos a fazer, porque os assuntos são
mais ou menos repetitivos. Na minha opinião, Dr. Ozi
res, seria importante separar a aviação militar da civil.
E a culpa pelos custos dos aeroportos e pelos atrasos
de vôo é do sistema de controladores, que estão com
pletamente apavorados, estafados, ganhando salári
os miseráveis, limitados ao salário de um sargento. O
salário inicial de um controlador de vôo é de 700 reais
por mês, mas sua responsabilidade é igual à de um
piloto de jumbo. Até um capitão da Aeronáutica, que
voa 40 horas por ano, vai checar o comandante do
jumbo, que muitas vezes tem de pegar no manche
para o avião não cair. Essa mania de misturar aviação
militar e civil tem de acabar. Vamos valorizar a nossa
Aeronáutica, que é a glória do Brasil, fazer um orça
mento decente. Mas melhorar o que está lá e cada um
no seu setor. É preciso acabar com isso. Caso contrá
rio, não haverá solução.

Queria fazer uma pergunta. Não acredito que
esse tripé funcione, porque o Comar, estando sob co
mando militar, qualquer brigadeiro, major-brigadeiro
ou coronel da Aeronáutica que estiver lá vai dar or
dem aos civis. Há essa cultura no Brasil, muda tudo.
Chego ao aeroporto de Fortaleza em um avião pe
queno, um Seneca, para pegar um vôo para Brasília
às carreiras, peço autorização à torre para pousar no
aeroporto, onde vou pegar um avião da Vasp, da Varig
ou da Transbrasil. O comandante militar, que é avisa
do, responde: "Não, senhor, não pode pousar para de
ixar o Deputado aqui. Pousa no outro. O Deputado
que pegue um táxi e vá pegar o avião lá". É estupidez.
Aprendeu a bater continência e dizer que é obediên-
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impossível o investimento dos fundos de pensão. Pelo No entanto, li atentamente o relatório do Dr. Ozires
que me consta, hoje os fundos estão compartimenta- Silva e darei ênfase especial às páginas 5, 6, 8,9 e 11.
dos em tipos de investimentos pela legislação federal,
mas isso não impede que façam aplicações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Mas eles compram ações das companhias.

O SR. OZIRES SILVA - É, não estão impedidos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Eles só participam, de modo geral, quando
têm renda superior a 6%.

O SR. OZIRES SILVA - No mercado acionário é
possível. Por exemplo, dois fundos compraram o con
trole da Embraer: Sistel e Previ. E estão muito felizes,
porque o lucro da Embraer neste ano correspondeu a
sete vezes o valor que eles pagaram para entrar na
companhia, mostrando que o negócio aeronáutico,
funcionando bem, tem volume e é de extremo interes
se para o País. É um dos poucos setores de tecnolo
gia avançada que intensiva a geração de emprego.
Os demais setores de tecnologia avançada têm a ten
dência de gerar menos emprego. E este País tem 8,5
milhões de quilômetros quadrados.

Nós precisamos dessa infra-estrutura competiti
va, a fim de contribuir para o desenvolvimento nacio
nal, sem falar do objetivo em si. Ninguém pensa em ir
a Manaus de ônibus, mas sim de avião. Para que esse
avião esteja disponível, certas condições e regras
mais ou menos equivalentes no mercado internacio
nal precisam ser atingidas e obedecidas.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Agradeço a V. sa.

Com a palavra o nobre Deputado Ricardo Ber
zoini. (Pausa.) Ausente.

Com a palavra o nobre Deputado Albérico Filho.
(Pausa.) Ausente.

Com a palavra o nobre Deputado Chico da Prin
cesa. (Pausa.) Ausente.

Com a palavra o nobre Deputado Ricardo Fiuza.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Sr. Pre
sidente, não poderia deixar de fazer especial sauda
ção a esse velho e querido amigo, Dr. Ozires Silva,
meu companheiro de luta no Poder Executivo. Sua ca
pacidade e simbologia muito representam para a avi
ação brasileira e para a Embraer, que, saindo da má
administração estatal, transformou-se em empresa.

Peço desculpas por ter chegado um pouco atra
sado, mas minha presença estava sendo necessária
na Comissão de Constituição e Justiça, à qual compa
receu o Advogado-Geral da União, Dr. Gilmar Mendes.
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cia e não sei o quê. Isso tudo é muito bom para a sua Agradeço a V. sa a participação, que muito nos
missão, são altamente preparados, mas cada maca- honrou.
co no seu galho. Isso tem que acabar. O SR. OZIRES SILVA - Muito obrigado. Posso

V. sa só c~ou dois exemplos de privatização de fazer um pequeno comentário?
aeroportos na América Latina que não deram certo. O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
Existem outros no mundo que tenham dado certo, por chezan) - Tem V. Ex" a palavra.
acaso? Tem noticia disso? O senhor citou o México e O SR. OZIRES SILVA _ O Deputado Ricardo Fi-
outro... .. uza falou sobre os prazos de concessão. Esses pra-

O SR. OZIRES SILVA - MéxIco e Argentln~.. zos, Deputado, são em geral extremamente longos.
O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Mexlco Basta olharmos o cenário internacional. A Lufthansa

e Argentina. Mas pergunto: V. sa sabe ou se lembra de é uma companhia que está completando agora 70
algum exemplo? anos. Dia 12 de junho próximo a Mexicana de Aviação

O SR. OZIRES SILVA - No Canadá foi feito tam- completa oitenta anos, mostrando que as concessões
bém. E no Canadá também não estão contentes. Em são efetivamente longas numa indústria dessa natu-
compensação, em Heathrow, Londres, não foi privati- reza.
za?~, a op~ração foi ~rivatizada. Quer dizer, o patri: Quando à separação da aviação civil da militar,
~onlo c~ntlnua nas maos do Governo. Heathrow esta também concordo integralmente. Vivi dentro da Força
Indo mUito bem, ~ .tamb.ém Frankfurt, na Alemanha. Aérea, comecei como oficial da Força Aérea, mas
Heathrow pela BntlSh Alrways e Frankfurt pela Luft- concordo integralmente com a necessidade de sepa-
hansa. rar os objetivos básicos.

O SR..DEPUTADO RICARDO FI~~- Ótimo:é Pegar um avião, como V. Ex" disse, no caso do
um modelo Int:ressante. Estou sendo rapldo para na? Seneca, tenho um exemplo. Eu vinha do Canadá num
atrapalhar e nao levar uma chamada do nosso Presl- avião executivo, pousei embaixo de um jumbo, no ae-

dente. _ . _ roporto Kennedy, em Nova Iorque, e fui transferido di-
Chegamos à conclusao de que esta Comlssao, reto para o jumbo.

instala?a para a~rov~r uma mensag~m do.Governo O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - O militar
que cna uma agencia, tornou-se mUito mais ampla; do DAC do Ceará disse que eu não podia.
mostrou as vfsceras, mostrou os grandes problemas _
que temos de enfrentar na aviação brasileira para que OSR. OZIRES SILVA-O senhor tem toda razao.
ela possa se tornar competitiva e moderna, como o Finalmente, a questão da tributação, que V. Exa

século XXI exige. E sempre cafmos no problema de acentua, Deputado. Vou transmitir uma expressão
tributação: 36% no Brasil, 6% nos Estados Unidos, unânime na nossa última reunião da lata, em Lon-
16% na Europa. O Governo não pode mais continuar dres, quando vários expositores disseram que os go-
matando a galinha dos ovos de ouro; isso não pode vemos, de um modo geral, desconhecem ou procu-
continuar. Refiro à incidência do Icms sobre gasolina ram desconhecer a extraordinária capacidade, como
de avião! Estou até participando da Comissão de vetor de desenvolvimento, do transporte aéreo e con-
Combustfveis, à qual não pude comparecer porque tinuam a pensar no setor simplesmente como um ge-
estou aqui. Mas vou atacar esse assunto. Isso é um rador de impostos. Esquecem que o benefício que
absurdo, é um assalto à mão armada cobrar Icms so- traz para a sociedade é muito maior do que qualquer
bre combustrvel, como estão fazendo com o combus- tributação que se possa fazer sobre o transporte aé-
Uvel de aviação! reo. Os Estados Unidos têm o menor índice de tributa-

Quero parabenizar V. sa, Sr. Ozires Silva, e dizer ção do mundo.
que a Varig continua sendo um dos orgulhos do Bra- O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Para
sil, muito bem dirigida pelo senhor e pelo nosso queri- completar, Sr. Presidente, me perm~a meio segundo.
do Ermakoff. O grande trabalho vai começar quando Estou relatando uma medida provisória vinda da Recei-
acabarem essas audiências. Temos que nos reunir ta, reeditada mais de setenta vezes, feita por quem não
com nosso brilhante Relator para discutir sem esse sabe o que é Dire~o. O Sr. Everardo Maciel botou na ca-
açodamento, eleger os pontos principais, a fim de ge- beça que tem que arrecadar 30%. Então, para recorrer
rar um trabalho sério. Com relação ao que não for es- administrativamente tem que depositar 30% em dinhei-
pecífico da Comissão, mas que tiver sido gerado pelo m. Para recorrer administrativamente! Sabe o que acon-
debate, podemos propor ao Presidente que se discu- tece? Como está todo mundo contra, o Líder do Gover-
ta nas Comissões Técnicas. no não deixa colocar a matéria na pauta. Quem roubou
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ou sonegou tem o dinheiro para depositar. Quem não
sonegou foi achacado por fiscal analfabeto, imbecil ou
corrupto. Esse não tem dinheiro para depositar, não
pode se defender. Isso é a Receita Federal do Brasil
hoje, que mata a galinha dos ovos de ouro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Antes de passar a palavra ao próximo ora
dor, quero avisar rapidamente que faremos uma pro
vável visita às instalações da Varig no Rio de Janeiro.
Também há um convite para visitarmos a sede do
DAC nessa cidade. Vou tentar agendar a visita para
segunda-feira, de maneira a não perder a Ordem do
Dia nem os trabalhos da Comissão.

Há uma possível vinda a esta Comissão de um
representante da Embraer. Temos também um reque
rimento, que estou passando ao Relator, da Deputa
da Teima de Souza e do Deputado Ricardo Berzoini e
outros, sugerindo um exame nos maiores aeroportos
internacionais para verificar o movimento. Quero avi
sar a V. Exas que a Ordem do Dia já teve início. Ainda
não temos votações. Estão inscritos para falar a De
putada Teima de Souza, os Deputados Paulo Octávio,
Paes Landim, Feu Rosa e Albérico Filho.

Não sei se seria melhor fazermos todas as per
guntas ou V. Exas preferem continuar da forma como
está? Se formos rápidos, será melhor.

Concedo a palavra à Deputada Teima de Souza.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Se
rei rápida. O Deputado Ricardo Fiuza é expansivo e
tomou o tempo de todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Ele não tomou. Nosso tempo é curto. Estou
seguindo o Regimento e levo o Deputado na rédea
curta. Tem V. Exa a palavra.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Mui
to obrigada. Em primeiro lugar, quero agradecer o en
caminhamento do requerimento que fiz junto com os
Deputados Orlando Fantazzini e Ricardo Berzoini. Fo
mos apoiados na publicação da revista Época, edi
ção do dia 26 de março.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Vou dar conhecimento do requerimento.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - V.
Exa já deu, estou agradecendo. É importante, porque
reitera nossas preocupações com a Anac.

Eu farei, Sr. Ozires, três questões básicas. Pri
meiro, reitero a pergunta que também fiz ao Sr. Ca
nhedo. Insisto na questão da liberdade plena para a
questão tarifária, a formulação, a partir daí, da possi-

bilidade de cartéis. Enfim, como V. sa vê essa questão
da liberdade tarifária plena?

A segunda pergunta não foi feita ao Sr. Canhe
do. O projeto do Governo propõe que a Anac concen
tre as atribuições de regulação e fiscalização da avia
ção civil e também a formulação de potiticas gerais
por conta do Conac, do Conselho Nacional da Avia
ção Civil. Qual é a opinião das empresas sobre isso?

Finalmente - essa é a questão em que colocaria
mais peso e gostaria que o senhor pudesse assim
responder -, qual é exatamente a proposta das em
presas, ou pelo menos da Varig, para licitar a explora
ção dos serviços de transportes aéreos? Vejo que V.
sa entregou o dossiê Asas no Céu - não é assim que
chama? - e sei que é uma pessoa extremamente inte
ressada pelo setor. Então, gostaria de saber sobre as
licitações, que envolverão muito dinheiro. Qual é a
sua opinião?

Sr. Presidente, todos os Deputados farão as per
guntas ou elas serão respondidas uma a uma?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Não. V. Exa já perguntou?

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Já,
obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Tem a palavra o Sr. Ozires, pelo tempo de
três minutos.

O SR. OZIRES SILVA - Tentarei ser rápido, Sr.
Presidente. Sobre a liberdade tarifária plena, quero
chamar a atenção para as tarifas aéreas, que são algo
extremamente sofisticado e complexo no mundo de
hoje. Hoje é difícil haver dois passageiros voando com
a mesma tarifa, devido às circunstâncias, inclusive
com o programa de fidelidade e tudo isso. Defendo a li
berdade tarifária. O Governo tem instrumentação legal
para combater cartéis, dumping e qualquer coisa que
possa ocorrer. Creio que não deveria haver restrições
à liberdade tarifária por conta da operação do trans
porte aéreo em si, uma vez que instrumentação legal
já existe para isso e as companhias precisam gerenci
ar o preço do seu produto. Não posso conceber que,
num produto tão sofisticado e complexo como o trans
porte aéreo, as companhias não possam gerenciar o
preço do seu produto e um burocrata em Brasília con
siga fixar esse preço muito melhor do que as compa
nhias que estão no mercado, no chão da fábrica, en
xergando como os passageiros se comportam.

Com relação à Anac e ao Conselho Nacional de
Aviação Civil, sinceramente, embora o projeto de lei
preveja a continuação do CONAC, creio que não há
paralelo em nenhuma agência independente do País
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no sentido de haver um conselho supervisionando o O SR. OZIRES SILVA - Tentaria. Obrigado, De-
trabalho da Agência. Eu sugeriria que o Conac fosse putada.
extinto. ~ claro que o Executivo tem seus instrumen- A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Obri-
tos, inclusive tem autoridade para regulamentar a I~i, gada.

e essa regulamentaçã~ pode contemplar uma _séne O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
de condições ~e ~eren~'a~e~to da Anac. Mas na~ fa- chezan) _Eu quero dizer algo que parece óbvio, mas
zer da Anac a unlca agencia Independente, como Ins- é bom acentuar. Nesse debate que estamos travando
trumento de gerenci~~ento, que venha a ~ontar c?m aqui não há interesses contraditórios. Estamos à pro-
um conselho de Ministros que po.ssam Influenciar. cura de um interesse nacional que ao fim há de unir
Não vejo nenhuma razão para que ISSO ocorra. as empresas aeronáuticas e o Governo, trabalhando

V. Exa perguntou sobre uma proposta concreta em um mesmo sentido. Hoje, seguramente, estamos
para o processo licitatório. Sei claramente que ~ Con~t~- abertos para discutir tudo o que foi proposto, com a
tuição brasileira, nas concessões públicas, obnga a hCI- maior liberdade. Cada um dos convidados tem o direi-
tação. Mas a licitação não ocorre em nenhum país do to de criticar o projeto, sugerir, reivindicar, como ao
mundo. Numa indústria internacionalizada como essa, Governo será dada oportunidade de defender seus
não há licitação. Por outro lado~ se hou~~r, t:rnos que pontos de vista. Mas, se não conseguirmos conciliar
começar a pensar como gerenciar uma hcitaçao que te- tudo teremos fracassado. Queremos construir algo
nha vários ganhadores, em que as tarifas são estabele- de q~e o Brasil possa se orgulhar. Que nossa aviação
cidas de uma forma extremamente complexa. ~~rgu~to: prospere, que o povo se beneficie com esse nosso
qual é o critério bási?o par~ ~e ~azer uma hcitaçao? trabalho e que todo mundo trabalhe junto, porque
Corno se pode garantir uma hcitaçao sobretudo em ~~ nosso inimigo é outro, não está aqui dentro. Quere-
tipo de transporte que envol~e.fun~mental~ente cnte- mos uma competição. Ao estimular as empresas, que
rios técnicos da mais alta soflstlcaçao, como eo ~so da não se permita que elas se adonem e prejudiquem o
segurança de vôo? Parece-me que esse gerenclamen- consumidor. A sua destruição não nos interessa, mas
to seria muito ditrcil. também que fiquem livres para buscar o interesse.

Se os Srs. Deputados deseja.rem, co~aremos Esse é o esclarecimento que queria dar. Muitas
especialistas à ~isposíção par~ anahs~u como ISSO .po- vezes as pessoas ficam me olhando quando alguém
deria ser gerenciado. Tenho a Impressao de que sena a está criticando o Governo ou vice-versa. Estou ape-
melhor maneira de convencer os Srs. Deputad?s de que nas querendo estimular o debate.
o gerenciamento disso não é fa::tível, c~mo ISSO pode A SRA DEPUTADA TELMA DE SOUZA _ Que-
ocorrer. Desse modo, a concessao deveria ser baseada . . . . .
em critérios técnicos muito sólidos para garantir a inte- ro apenas que V.Exa. conte quem é o inimigo, Presl-
gridade, a segurança do vôo, a eficiência, a capitaliza- dente.
ção, como ocorre em todos os países do mundo; que O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
não se permita que aventureiros se lancem num ne~ó- chezan) - O inimigo é essa grande ~arcela ~ue esta-
cio que vai jogar com a vida humana. São necessáriOS mos perdendo de transporte aéreo Internacional e o
critérios muito claros de qualificação das empresas enfraquecimento das nossas empresas. Esse é nos-
para explorarem esse serviço. Mas, se fizermos uma Jj- 50 primeiro grande inimigo. Segundo, vamos desco-
citação porque há um modelo - devemos respeitar a brir. Não posso resolver tudo, Deputada Teima.
Constituição -, vamos criar algo absolutamente novo ~, Concedo a palavra ao Deputado Paulo Octávio.
sinceramente...apesar dos meus cinqüen~ anos de aVI- O SR. DEPUTADO PAULO OCTÁVIO _Sr. Presi-
ação, t~nho dificuldade de entender como ISSO pode ser dente, Sr. Relator, quero cumprimentar a Varig por ter

gerenciado. escolhido como presidente um brasileiro que prestou
A SRA. DEPUTADA TELMA .DE SOU~ - De- tanto serviço ao nosso País, que fez tanto nos impor-

putado Nelson Marchezan, só uma Informaçao para o tantes cargos que exerceu, o Ministro Ozires Silva.
Ministro. Fui membro da Antt. Apena~ para uma co~- O SR PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
paração, foi mantido o Conic, que tena a mesma açao chezan) _T~os são inteligentes de vez em quando.
que o Conac, para uma abertura de todos os setores
envolvidos na questão do transporte. V. Ex" foi taxati- . O SR. ~EPUTADO PAULO OCT~VIO-S~..Pre-
vo na questão do Conac. Gostaria que pensasse so- sldente, OUVI atenta~e~te ~ explanaçao do MIn~stro

bre essa possibilidade de abertura da discussão com no que se refere à pnvatlzaça~ dos aeroportos. MI~ha
a sociedade. primeira indagação é a seguinte: se as companhias
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aéreas ficassem responsáveis pela administração
dos aeroportos, teríamos um custo mais baixo?

Segunda questão. Como brasileiro e como consu
midor, entendo que é muito ruim essa concentração do
tráfego aéreo em São Paulo. Hoje, por exemplo, para
quem mora em Brasília poder viajar para o exterior, tem
de ir até São Paulo e depois sobrevoar novamente Bra
sília, porque todos os aviões partem de São Paulo. Isso
faz com que os outros aeroportos fiquem ociosos. Gos
taria de saber - depois conversarei com o Relator - se
na criação dessa Agência não poderíamos estabelecer
também que São Paulo tivesse um patamar, um limite
máximo do tráfego aéreo internacional. Vamos chegar a
um momento, no Brasil, em que 100% do tráfego aéreo
sairá de São Paulo. Isso prejudica o País como um todo.
Todo o turismo do Brasil está sendo prejudicado com
isso, porque todo estrangeiro chega em São Paulo e lá
fica, não conhece o Brasil. E o Brasil é muito grande. Te
mos que ter vôos internacionais saindo e chegando de
Salvador, de Brasília, de Belo Horizonte, de Recife, de
Porto Alegre, e não temos. Temos que ter vôos chegan
do em Porto Alegre e - por que não? - em Salvador, em
Brasllia. Entendo que temos que achar uma fórmula de
regulamentar isso. Essas concessões que foram dadas
a essas dezesseis companhias aéreas internacionais
estão todas em São Paulo. Até o aeroporto do Rio de
Janeiro, que tinha muito movimento, acabou, hoje é de
ficitário, porque está tudo sendo concentrado em São
Paulo. Todas as companhias ficam em São Paulo, têm
talvez um custo menor, e nós, brasileiros, usuários do
serviço aéreo, pagamos o preço de perdermos horas e
horas, principalmente no aeroporto de São Paulo, que
está congestionado. Há dias que não se consegue an
dar no aeroporto de São Paulo, porque há muita gente
embarcando.

No meu entendimento, é o momento oportuno, na
criação da Agência, de tentarmos estabelecer limites.
Que São Paulo chegue, no máximo, a 30% do tráfego
aéreo internacional e não concentre, como hoje, 90%.

Gostaria de ouvir o Sr. Ministro falar sobre esses
dois pontos: se as companhias aéreas concordariam
com a administração dos aeroportos e se temos uma
forma de frear esse crescimento alucinante dos vôos
internacionais e domésticos em São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Com a palavra o Ministro Ozires Silva.

O SR. OZIRES SILVA - Muito obrigado, Deputa
do, pelas suas palavras. V. Et' está aumentando
enormemente minha responsabilidade. De qualquer
maneira, muito obrigado.

Com relação aos aeroportos, acredito que, sem
dúvida nenhuma, as companhias aéreas poderão es-

tar interessadas. Asseguro a V. Ex"quea Varig estaria
interessada na hipótese de o Governo Federal abrir
os aeroportos para a administração privada, em par
ticipar desse processo, e não só no Brasil.

Para V. Ex"s terem uma idéia, de um modo geral,
esses números que mencionei, que em alguns casos
chegam a trilhões de dólares, mostram que a aviação
é um segmento que, talvez pelo controle. militar, du
rante bastante tempo, ficou razoavelmente ignorada
pela sociedade civil brasileira. Estou cansado de ir a
simpósios de infra-estrutura onde o setor de transpor
te aéreo não é contemplado, como se fosse uma ex
crescência do sistema econômico de um modo geral.
E isso não pode acontecer.

a setor aeronáutico dos Estados Unidos é o ma
ior exportador da Europa, quer dizer, é um segmento
que não podemos deixar escapar. Na área de presta
ção de serviços, em particular, como é o caso dos ae
roportos, é impressionante o volume de dinheiro que
se manipula. Então, nosso desejo seria não apenas
investir nesse setor, mas transpor nossas fronteiras, ir
para outros locais, e começar na América Latina,
onde o Brasil, por suas dimensões mercadológicas,
tem uma liderança natural. Que possamos exportar
serviços. o segmento mais nobre do comércio exteri
or por aí, pois ainda participamos de uma maneira ex
tremamente pobre, em um Pafs com as condições
brasileiras.

Já soube, através de discussões, que o Gover
no Federal limitará a participação de empresas no
sentido de operar aeroportos. Sugeriria que esse tipo
de limitação não fosse colocado.

A segunda pergunta é em relação a São Paulo.
O que ocorre, Srs. Deputados, é que a rentabilidade
do sistema de transporte aéreo brasileiro, hoje, é ex
tremamente baixo. Hoje, podemos dizer que estamos
conseguindo uma rentabilidade modesta nos chama
dos aeroportos centrais, Congonhas, por exemplo, e
aeroportos com grande movimento, com grande de
manda. Então, a razão pela qual as linhas aéreas con
centram suas atividades em São Paulo é simples
mente por causa do volume de tráfego. As empresas
incidem em tamanha sorte de custo que não conse
guem se abrir. Na Varig, estamos tentando abrir. Na
semana passada, com a presença do Governador Ja
ime Lerner, inauguramos uma linha para Frankfurt,
saindo de Curitiba. Estamos intensificando isso, ago
ra, em um acordo com a Transbrasil para uma ocupa
ção do Nordeste brasileiro, para fazer frente à concor
rência da TAP, de Portugal, saindo de Recife, de Sal
vador e de Fortaleza. Temos linhas que saem de Be
lém e Manaus para Miami, inclusive para fazer frente
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à concorrência das empresas do Caribe. Ou seja, es- O SR. OllRES SILVA - Mas acontece, Deputa-
tamos tentando coisas dessa natureza. Por isso, in- do, que nesses países esse tipo de regulamentação
sisto sempre em que a rentabilidade das empresas não existe. A TAP não é obrigada a decolar de Lisboa,
têm que ser adequada. não há regulamento em Portugal que a obrigue. No

Uma limitação legal em não poder decolar de Brasil, a regulamentação muitas vezes, nos ob~iga.

São Paulo, desculpem-me Deputados, mas seria um O SR. DEPUTADO PAULO OCTAVIO - E só di-
desastre uma imposição dessa natureza. As forças de zer que não há vaga, é só dizer que está lotado.
mercado não funcionam dessa forma. Na realidade, o Veja as barreiras que os Estados Unidos impõem
que deveríamos fazer é desonerar as empresas com ao Brasil. Acho que a Infraero pode fazer isso tranqüila-
um regulamento flexlvel, aberto, onde as companhias mente. Se tivermos essa concentração, isso vai prejudi-
pudessem explorar o mercado brasileiro de transpor- car o desenvolvimento do País como um todo.
te aéreo, como ocorre nos países mais desenvolvi- O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
dos, em um sistema aberto, onde as companhias chezan) - Obrigado, Deputado Paulo Octávio.
operam livremente, com o mínimo de interferência da Com a palavra o nobre Deputado Paes Landim.
burocracia e com o máximo de dinâmica para atender O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Sr. Presi-
às forças do mercado. Naturalmente, temos decola- dente, a última pergunta do eminente Relator ao Sr.
gem em outras áreas. Ozires era exatamente a minha, a preocupação com

Em Brasília, em particular, temos um problema essa eventual divergência entre controladores de vôo
técnico, ainda. A eficiência propulsiva dos motores e o DAC. O Sr. Ozires respondeu muito bem.
não permite vôo intercontinental. Estamos a mais de Quero apenas congratular-me com S. sa, gran-
mil metros de altitude e, nas condições de temperatu- de executivo brasileiro; foi um grande dirigente da
ra elevada, quente, as decolagens com carga plena Embraer, responsável, hoje, pelo sucesso do Brasil
são muito difíceis. Mas a tecnologia está caminhando no comércio internacional de aeronaves. Espero que
no sentido de resolver esses problemas. tenha esse mesmo sucesso no comando da Varig.

Pediria, porém, que nos ajudassem a deixar as O questionamento que o Deputado Paulo Octá-
forças de mercado funcionar. Eu acho que à medida vio acabou de fazer parece-me que é um assunto
em que as companhias ganharem dinheiro surgirão mais atinente ao DAC do que propriamente à Infraero.
novas concorrentes, operando regionalmente, saltan- Era a dúvida que queria também esclarecer.
do para o mercado externo, fazendo o tráfego Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho per-
sub-regional. Por exemplo, uma pessoa de Iquitos gunta a fazer ao Brigadeiro Ozires.
tem que vir a São Paulo para ir a Lima. Por que não O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marche-
decola de Iquitos para Lima, ou coisa dessa natureza, zan) - Concedo a palavra ao Ministro Ozires Silva.
não fazovôo na fronteira? Porque um sujeito de Pon- O SR. OZIRES SILVA- V. Exa tem razão, Depu-
ta Porã tem que vir a São Paulo para ir a Santa Cruz tado Paes Landim. A questão do tráfego aéreo inter-
de la Sierra? Acho que cria um ambiente de liberdade nacional é ligada à CERNAI, Comissão de Estudos
e as suas companhias vão surgir e dar oportunidade Relativos à Navegação Aérea Internacional, vincula-
de emprego, de desenvolvimento ede flexibilização. da ao Departamento de Aviação Civil, no Rio de Jane-

O SR. DEPUTADO PAULO OCTÁVIO - Con- iro. Quer dizer, a Infraero não opina nisso.
cordo totalmente com a liberdade. Acontece que hoje O que ocorre na realidade, em relação ao tráfe-
estamos abrindo um mercado para as companhias in- go internacional, é que ainda hoje prevalecem os as-
ternacionais. E todas elas querem sair de São Paulo. pectos de bilateralidade. Os Estados contratantes fa-
Tenho acompanhado o esforço da Varig. ATAM vai zem seus acordos baseados no número de freqüênci-
começar um vôo que sai de Brasília, Manaus, Miami. as, em geral, semanais, que ligam os diferentes paí-
Existe o esforço da Transbrasil, que sai de Salvador. ses. A nova tendência dos céus abertos é eliminar
Acontece que outras companhias não fazem. Então, isso, mas eliminação de caráter pontual, decolar da-
por que nós, nas novas concessões de vôos, não eli- qui até ali, e não entrar no tráfego de cabotagem,
minamos São Paulo? Se a TAP quer fazer um outro como respondi anteriormente.
vôo, se a American Airlines quer outro vôo, que saia Muito obrigado pela pergunta.
de outro Estado brasileiro e não de São Paulo. Acho O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
que nós temos que, sim, fazer essa pressão, porque chezan) - Com a palavra o nobre Deputado Feu
eles fazem essa pressão lá fora. Rosa.
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o SR. DEPUTADO FEU ROSA - Muito obriga
do. Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados e nobre
Presidente da Varig, Sr. üzires Silva, a quem gostaria
de agradecer apresença nesta Comissão, pois é ex
tremamente enriquecedora, inclusive como homem
símbolo da nossa aviação, no que tange ao aspecto
de bom gerenciamento da mesma. Foi um excelente
Presidente da Embraer e agora está sendo um ótimo
Presidente da Varig. Como Ministro deu exemplo de
bom procedimento em nossas medidas gerenciais,
políticas e administrativas naquela época.

Quero fazer três perguntas a V. sa, Sr. Ozires. Pri
meiro, qual a participação dos Poderes Públicos Fede
ral, Estadual, Municipal, Executivo, Legislativo, Judiciá
rio, no faturamento da Varig? Isso tem razão de ser,
porque norteia, conforme o peso dessa participação,
as decisões do setor. Eu falo VARIG porque ela é a ma
ior empresa de aviação brasileira, e a tendência é a de
que seja seguida pelas outras, normalmente.

Segundo. Hoje, estamos falando muito em céu
aberto, etc. É claro que somos nacionalistas, quere
mos o fortalecimento de nossa empresa, mas não o
fortalecimento como coitadinha da empresa, vamos
ajudá-Ia. Não, tem que ser no esquema de competiti
vidade, de bom gerenciamento, de boa qualidade nos
serviços prestados, segurança, e assim por diante. A
Varig não pode se comparar com a American Airlines.
Mas esse problema que estamos passando no Brasil
não é o primeiro e nem será o último - o gigante, Goli
as contra David, e assim por diante. Então, quero sa
ber o seguinte: quais são as empresas de âmbito
mundial compatlveis com a Varig e como elas estão,
digamos, na Europa? Devem ter sofrido esse assédio
antes do Brasil, aquele mercado enorme, porque o
maior volume de tráfego aéreo mundial é entre a Eu
ropa e os Estados Unidos. Portanto, como é que elas
têm conseguido resistir a esses gigantes, a essas
enormes companhias de aviação, sem prejudicar a
qualidade do serviço, a competitividade e o bom pre
ço para o consumidor? Nesse ponto de compatibilida
de da Varig, quais são mais ou menos as companhias
- pode ser até respondido posteriormente -, em ta
manho, compatíveis com a Varig? Além do tamanho,
incluiria faturamento, aeronaves, capacidade de tráfe
go, de passageiros, de carga e assim por diante.

E, finalmente, uma pergunta que vai no bojo, eu
já havia escrito, um trabalho que estamos tentando
desenvolver com o Relator - e S. Exa encara com ex
trema simpatia - sobre concentração do tráfego aé
reo em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, temos aeroportos internacionais
no Norte e no Nordeste, em Salvador, em Manaus,

em Belém, em Recife, etc. Sou pela livre iniciativa, o
mercado, etc. Temos exemplos em nossa Comissão,
como o Deputado Albérico Filho, o Deputado Leur Lo
manto e outros Deputados do Nordeste. Eu queria sa
ber quem calcula esses custos de percurso inútil de
passageiros que saem do Nordeste, vão para São Pa
ulo e para Miami. Isso é muito interessante. Quando o
Presidente da Infraero diz que o máximo que pode fa
zer é dar um desconto de mil trezentos e não sei
quantos reais por aeronave que baixa no aeroporto
do Nordeste, eu achei estranho. Porque o tempo de
vôo de São Luis até São Paulo é todo em dólar, três
horas em dólar, gasolina em dólar, aeromoça em dó
lar, piloto em dólar, tudo em dólar. Então, dependendo
do volume de pessoas que viaja do Nordeste para o
hemisfério norte, torna-se completamente sem senti
do essa concentração excessiva de 93% do tráfego
aéreo em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Sou a favor da livre iniciativa, já existem provas
demais disso, privatizações bem-feitas, etc. Mas se
não se procurar caracterizar custos totais, hora de vôo,
hora de aeronave, hora de piloto, tudo isso, e não se
criar vantagens comparativas para os nossos aeropor
tos no Nordeste, o que vai ocorrer, Sr. Presidente? É
muito simples, é o que V. sa acabou de falar, as empre
sas do hemisfério norte vão fazer trajetos, oferecer
serviços aos aeroportos do Nordeste, ao Governo bra
sileiro extremamente atrativos. E as nossas empresas
não poderão competir. Por exemplo, urna rota Lis
boa/Recife. Como é que nossa empresa vai competir,
se normalmente para voarmos pela Varig temos de vir
de Recife para São Paulo e ir para Lisboa, ou Mia
mi/Recife, Miami/Fortaleza? Sei que V. sa entendeu o
que eu quis dizer. Então, quem calcula esses custos to
tais? O Deputado Leur Lomanto e eu estamos em vias
de conversar com o Presidente da Embratur, o Sr.
Caio, que esteve aqui. Procuraremos traçar alguns pa
râmetros. O relatório de S.Exa. procurará privilegiar si
tuações do Nordeste, da Região Norte do Brasil. Além
de tudo, isso é necessário, é até uma questão, entre
aspas, "de segurança aérea nacional".

Gostaria que prestasse esses esclarecimentos.
Entregarei um envelope a V. sa e pediria que fizesse a
gentileza de, posteriormente, com mais calma, me
dar a resposta, por favor.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Com a palavra o Ministro Ozires Silva.

O SR. OZlRES SILVA - A primeira pergunta é
com referência à participação no faturamento da Varig.

O SR. DEPUTADO FEU ROSA- Pelo Governo.



Por outro lado, V. ExB volta à questão do Rio de
Janeiro e de São Paulo. Realmente, os custos inúteis,
que V. ExB ressalta, são reais. Mas isso só pode ser
resolvido pela descentralização. E essa descentrali
zação, tenho certeza, poderá ocorrer na medida em
que tivermos empresas lucrativas. Li aqui - lamento
ter-lhes tomado tempo - a mensagem que o Presi
dente BiII Clinton enviou ao Congresso nor
te-americano, em que dizia que, de 1990 a 1993, as
empresas americanas registraram perdas de 10 bi
lhões de dólares; somadas às perdas de 35 bilhões
de dólares da década de 80, totalizava 45 bilhões de
dólares. Por meio dessa mensagem, junto com o Con
gresso Nacional, passou isso a limpo, as empresas
americanas passaram a funcionar e criaram essas gi
gantes, que V. ExB mesmo mencionou, com poder de
competição imenso.

Quando vemos hoje a American Airlines com
prando a TWA, que está falida, perguntamo-nos por
quê. Porque está buscando escala. Ela vai se transfor
mar numa empresa de 110 milhões de passageiros
por ano, enquanto o Brasil inteiro só transporta 30 mi
lhões. A United está comprando a USE Air para se
transformar em uma empresa de 140 milhões de pas
sageiros ao ano. De modo que para se obter volume é
necessário ir nessa direção.

Vou tentar obter as comparações que V. Exa soli
citou, empresas com mais ou menos o mesmo tama
nho - a Varig é uma companhia de 2,5 bilhões de dó
lares de faturamento por ano -, para ver quais as
compatfveis. Mas temos de ver também a condição
territorial. Por exemplo, podemos ver a Austrian Airli
nes, que é associada à Star Alliance, por exemplo, na
Europa. Em contrapartida, vemos a Lufthansa, da
Alemanha, um país pequeno em relação ao Brasil. É
uma companhia de 44 milhões de passageiros por
ano por causa do poder aquisitivo. Essas compara
ções, às vezes, não são fáceis, mas concordo com V.
ExB que elas são instrutivas e vale a pena conhe
cê-Ias para ver em que ambiente podemos operar.

Isso mostra, com absoluta clareza, uma quanti
dade imensa de empresas competindo. A Alemanha,
por exemplo, tem uma única empresa; a França tinha
três empresas, hoje tem uma só; a Espanha tinha
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O SR. OZIRES SILVA - Pelo Governo. Há um exemplos nos Estados Unidos: a legislação de heran-
estudo feito pelo nosso sindicato patronal, que repre- ças e a legislação de incentivo à pesquisa e ao desen-
senta as empresas. Essa participação do Governo na vo/vimento. Foram fatores diferenciais fundamentais
formação dos nossos preços, no nosso faturamento é para o sucesso dos Estados Unidos. Hoje não seria o
da ordem de 36%. É uma estimativa. V. S8 sabe que a País que é se essas duas legislações não induzissem
complexidade da legislação brasileira não permite, in- as pessoas a pouparem nessa direção e através de
felizmente, saber isso com exatidão, por causa dos mecanismos induzidos por uma tributação educati-
impostos em cascata. Temos uma quantidade bastan- va.
te significativa de impostos em cascatas, e esses im
postos vão subindo, portanto, fica muito diffcil. Mas
esse trabalho existe. O presidente do sindicato está
conversando com o senhor e pode lhe dar essas infor
mações através desse estudo. Na companhia em si é
diffcil, por causa do imposto em cascata, como disse
anteriormente.

Por outro lado, o fortalecimento das empresas,
que V. Exa menciona, é o ponto nevrálgico. Se as em
presas forem fortalecidas, capazes de se manter de
pé, forem competitivas, o benetrcio para o sistema de
transporte aéreo brasileiro é extremamente claro,
como tem sido claro em outros países. Quando V. Exa

imagina decolar aviões em praticamente todo o terri
tório nacional, um exemplo que me vem à mente é o
dos Estados Unidos. É um País tão grande quanto o
nosso, territorialmente falando, e as empresas lá se
desenvolveram em hubs, como eles chamam, em
pontos centrais. Então, o senhor vai em um determi
nado aeroporto, como Atlanta, e vê a prevalência de
uma empresa, creio que é a Delta. O senhor vai a
Forthworth, no Texas, e vê que prevalece outra com
panhia; no norte prevalece a United. Isso se deu devi
do à pujança econômica dos Estados Unidos, ao
grande poder aquisitivo. Essas regionalizações foram
naturais. E é isso que eu defendo, fundamentalmente.
Temos empresas competitivas e capazes. A regionali
zação acabará sendo uma necessidade do próprio
mercado. Como eu lhe disse, estamos fazendo tenta
tivas nessa direção, algumas vezes lutando com fato
res de ocupação dos assentos relativamente reduzi
dos, mas mantendo a persistência. Por exemplo, o
Nordeste: Salvador, Recife, Fortaleza estão represen
tando potenciais de tráfego extremamente interes
santes. E estamos pondo isso em nossos estudos. Se
porventura tivermos um ambiente não tão regulado
como o que temos hoje, mais livre, menos onerado e
mais competitivo, não tenho a menor dúvida de que
isso naturalmente irá acontecer.

A indução, usando um aspecto da tributação
brasileira, é sempre esquecida, o aspecto educativo
da tributação - aqui no Brasil, em geral, usamos a tri
butação para arrecadar, e esquecemos, muitas ve
zes, o grande valor educativo da tributação. Dou dois
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uma quantidade enorme de empresas, hoje tem duas;
a Inglaterra tem duas. A exceção são os Estados Uni
dos, que têm 25 empresas. No Brasil, temos 35 em
presas registradas, só que muitas delas não operam.
Mas a concentração é uma tendência mundial para a
qual devemos estar preparados. Creio que é uma
questão de filosofia e de cultura brasileira, Sr. Presi
dente. Temos de estar preparados para suportar e
apoiar empresas brasileiras de grande porte.

Quando ocorre uma fusão no hemisfério norte,
como a da General Electric, companhia que saltou
para 140 bilhões de dólares de faturamento por ano,
fico pensando que tipo de legislação tolera isso. Se
uma empresa brasileira chegar a 140 bilhões de dóla
res de faturamento, ela vai ser liquidada pela própria
legislação que criamos. Mas o mundo não está cami
nhando nessa direção e, sim, na de empresas gigan
tescas com capacidade enorme de pressionar o mero
cado, sob os olhares da legislação antitruste america
na, que, sabemos, é bastante poderosa, mas está
permitindo isso.

Recentemente duas companhias européias de
telecomunicações fundiram-se. Elas vão fazer um
movimento enorme. Nós, ao contrário, estamos num
processo de pulverização. A nossa Telebrás e a
Embratel foram pulverizadas em 23 empresas; quer
dizer, todas pequenas, sem escala. Depois, reclama
mos que custa muito caro. É a luta do monopólio con·
tra a economia de escala. Mas os outros países estão
sabendo equacionar isso. Gostaríamos que isso tam
bém ocorresse conosco.

O SR. DEPUTADO FEU ROSA - Sr. Presidente,
peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Darei a palavra a V. Exa por sete minutos.

O SR. DEPUTADO FEU ROSA - Gostaria ape
nas de perguntar como funciona na índia e na China.
Estive visitando esses países e percebi uma curiosi
dade: eles têm uma série de empresas por lá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Por favor, V. Sa poderia responder como
funciona na India e na China.

O SR. OZIRES SILVA - Na India, existe apenas
uma companhia, a Air India. Na China, há quatro com
panhias reguladas pelo Governo, urna no norte, uma
no sul, outra no leste e outra no oeste. Por exemplo, a
China East, a China North, e assim por diante.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - E competem um pouco entre si.

O SR. OZIRES SILVA - Competem um pouco.
Mas são países de economia central, absolutamente

regulados. Eles não estão falando nos nossos termos.
Até o final do ano eu possa responder, pois a Air Chi
na está entrando na Star Alliance. Terei informações
mais precisas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Vou pedir licença ao Deputado Albérico Fi
lho. Tenho-me contido mutto. Vou fazer três perguntas.
Primeiro, se as empresas estão resistindo à idéia de
as linhas aéreas irem para leilão e se eu entendo que
esse leilão poderia ser, talvez, uma forma de susten
tar a Anac, as empresas teriam uma sugestão de
como a Anac poderia sobreviver? Vamos eliminar. Pa
gar-se-ia sobre passageiros, número de linhas aére
as, quilômetro percorrido? É uma idéia, uma suges
tão. Essa seria eventualmente a receita. Estou bus
cando subsídios para o Relator.

A segunda questão seria como o senhor vê a in
dústria de produção de aviões do Brasil e de peças
nesse contexto mundial - os Estados Unidos com
uma poderosa indústria aglutinada e a Europa tentan
do criar uma alternativa. A nossa Embraer, que já con
seguiu resultados fantásticos, poderia se tornar, tal·
vez, uma empresa latino-americana para competir
com aviões de grande porte.

E a terceira pergunta é a seguinte: o senhor ad
mitiria criarmos uma empresa internacional para vôos
internacionais, a fim de enfrentar no braço a concor
rência externa? O senhor acha que a Varig, a Vasp, a
Transbrasil e a Gol poderiam ter ampla liberdade no
País, dentro de determinadas regras? O Poder Públi
co sempre tem de ditar regras para fiscalizar, concor
do lisamente. A liberdade total é uma estupidez, não
funciona em nenhum lugar do mundo, nem nos Esta
dos Unidos. Em tudo há uma regulação, de uma for
ma ou de outra.

Essas empresas poderiam formar, digamos,
uma empresa internacional que voasse como empre
sa brasileira, como a Alitalia, a Air France, duas em
presas do Japão? O senhor acha que seria possível
montar uma engenharia? Estou vendo que seremos
comidos por essa pulverização, a médio e longo pra
zo, se continuarmos nesse rumo. Transportávamos
60% dos passageiros, já estamos transportando
30%, e algumas empresas já estão tendo prejuízos
nas linhas aéreas.

Faço uma pergunta bem frontal: haveria alguma
sugestão por parte da Varig? E não faço essa pergun
ta ao Sr. Wagner Canhedo, porque S. sa não está
aqui. Não sou negociador, não estou falando em
nome de empresa alguma.

O SR. OZIRES SILVA - Muito obrigado, Sr. Pre
sidente. Suas perguntas são ótimas.
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Com relação à sobrevivência da Anac, como Porto Alegre pode ser um pólo, o Galeão pode ser ou-
acontece em todos os pafses do mundo, algumas tri- tro, Salvador também.
butações são transferidas, de modo geral, para os Para dar uma idéia, o alternador de um avião, o
contribuintes; outras são colocadas como custo ope- mesmo que temos nos nossos automóveis, custa no
racional direto, tipo taxa de embarque, coisa dessa mercado, por exemplo, para um MD-11, 1 milhão de
natureza. Há um debate muito grande a respeito. dólares. Vai ter valor agregado no inferno - descul-

Ainda ontem recebi resumo dos Estados Uni- pem-me a expressão. Realmente é uma agregação
dos. O Secretário dos Transportes, Sr. Norman Mine- de valor enorme, tecnologia extremamente avançada.
ta, estava se contrapondo à privatização do controle E o mais importante é que se espraia por todos os ti-
de tráfego aéreo, dizendo que tem de ser governa- pos de produção, melhorando a qualidade geral da
mental e pago pelo orçamento federal. Nada de con- produção do Pais.

tribui9ã~ do setor ?e transporte ~éreo, 'porque ele A indústria aeronáutica é campeã de criação de
contnbul ~ara ~ Pal.s de forma ~ult~ mais pod~ro~a produtos nos Estados Unidos, com uma taxa de criati-
d? que retirar dinheiro do setor, ISto e, de maneira In- vidade e inovação que tem sido responsável pelo de-

direta.. . senvolvimento do pais. De modo que, hoje, a Embraer
~ Anac precisa ser_razoável em termo~ de dl- está se esforçando para criar empresas que produ-

mensao, de mo?~ que nao custe em demaSia. Que zam componentes aeronáuticos, equipamentos, ma-
ela possa ser efl~lente e c?br~ taxas que possam. lhe térias-primas e tudo o que é necessário para a fabri-
dar u.m grau de Independencla como esta no projeto cação de aviões. É uma indústria imensa gerando
de leI. emprego de alto nível.

Vi o anexo proposto pelo Poder Executivo e pa-
receu-me demasiado. Confesso, não é naquela dire- O SR. PRESIDE~TE (Deputado Nelson Mar-
ção. Não estamos aqui fazendo críticas, como V. Exa chezan) - Alta tecnologia.
ressaltou, mas pareceu-me uma estrutura demasiada O SR. OZIRES SILVA - Quando projetamos o
para o financiamento dessa estrutura. No final, vai ser Bandeirante, houve uma reunião sensacional do Alto
repassado para o preço da passagem, uma vez que Comando da Força Aérea, em 1969. Dizia-se que não
são taxas de prestação de serviço. podíamos esperar, pois não tínhamos aviões de liga-

Entramos, como disse o Deputado Ricardo Fiu- ção; Unhamos de comprar. E, na época, levaram para
za, na questão do recheck. Por exemplo, em todos os o Ministro Márcio de Souza e Mello a proposta de
países do mundo, é delegado aos pilotos sêniores das compra de uma série de aviões dos Estados Unidos.
companhias fazerem o recheck dos novos. No Brasil, O Ministro disse: "A Força Aérea vai andar a pé, mas
pelo menos consta no projeto de lei, a Anac teria um vamos esperar a fabricação do Bandeirante". Se não
time de checadores cuja reciclagem sairia caro. Os fosse essa determinação do Ministro, a EMBRAER
checadores também vencem suas autorizações de não existiria hoje. Sozinho, ele contrariou o Alto Co-
vôos da mesma maneira. De modo que a sociedade mando.
brasileira tem maturidade suficiente para chegar lá e Diria que é mais ou menos algo dessa natureza. A
temos um tamanho razoável com custo correto. legislação tem o poder fenomenal de induzirdesenvolvi-

A pergunta com relação a peças de avião consi- mento, educar e orientar programas. O Japão faz algo
dero da maior importância. A Embraer fabrica aviões espetacular: tem programas de planejamentos globais
modernos. O Projeto 145 começou com muito suces- de 25 em 25 anos, de longo prazo. Então, as peças de
50. Com relação ao Bandeirante, o primeiro avião que aviões enquadram-se nisso. Com alguns incentivos, cri-
projetei, quando a Embraer ainda não tinha sido cria- arfamos uma base industrial fabricando produtos que
da, contei nele 13.500 peças. Não é possível a verti- poderíamos, posteriormente, exportar. A Embraer faz
calização das empresas para produzir essa quantida- isso. O 747 tem componentes da companhia.
de ime~sa de peças. Então, ~ de~ce.ntralizaç?o.é nor- Finalmente, sua última indagação sobre a cria-
m~1. Nao se pense ~ue uma Jndus!n~ aeronautlca fa- ção de empresas internacionais que se fundissem
~nca o motor, o equIPé3:ment? eletronlco, ~ pneu, o fr~- para que pudéssemos operar em conjunto.
lO, os componentes hIdráulicos, pneumatlcos, elétri-
cos, eletrônicos. Nessas condições, isso tem de ser O SR. PRESIDENTE (~eputado Nelson Mar-
descentralizado. E creio que poderlamos criar pólos chezan) - Um acordo operacional.
de desenvolvimento em que vocações, informação de O SR. OZIRES SILVA - Sr. Presidente, isso faz
mão-de-obra, capacidade técnica existissem. Nossa o maior sentido. Estamos vendo que tudo está con-
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centrado. Uma empresa única, se for possivel, pode
ter participação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - A VARIG, a Transbrasil, todas elas não po
deriam criar uma nova empresa?

O SR. OZIRES SILVA - Só há uma regrinha ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Não temos o exemplo recente da Sadia e
da Perdigão, que são terríveis concorrentes, mas re
solveram fazer uma fusão?

O SR. OZIRES SILVA -Isso é real. No caso de
motores de aviação, por exemplo, foram autorizadas
recentemente pesquisas em conjunto da
RolIs-Royce, da Pratic e da General Electric. permitin
do que operem juntas para ganhar escala.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Acho que vou parar por aqui.

O SR. OZIRES SILVA - Só gostaria....

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - O senhor quer falar?

O SR. OZIRES SILVA - Tem sentido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Os petistas me perseguem.

O SR. OZIRES SILVA - Só queria terminar. Sr.
Presidente. dizendo que a revista The Economist,
em uma de suas publicações, dísse que fusão só vale
se "a", "b". for maior que lia" mais "b". Vamos pensar
nisso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Eu ia cassando a palavra do Sr. Ozires Sil
va, porque achei que S. sa estivesse entrando em um
terreno que podia revelar algumas intenções ou nego
ciações. Só queria estimular.

Com a palavra o nobre Deputado Albérico Filho.

O SR. OZ'RES SILVA - Eu agradeço.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - São
reuniões como estas que enriquecem muito nossos
trabalhos. A contribuição que nos está dando hoje o
ex-Ministro Ozires Silva é de tremenda valia para esta
Comissão.

Queria fazer uma indagação: os Estados Unidos
têm mais ou menos 220 milhões de habitantes...

O SR. OZIRES SILVA- Digamos, 260 milhões.
creio eu.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - ...e
700 milhões de passageiros por ano. ou seia, mais ou
menos três vezes sua população viaja num vôo de ca
botagem. Chegamos, no máximo. a 18% da popula
ção brasileira viajando. Naturalmente. houve uma jun
ção muito eficiente de preocupação com o setor por

parte do empresariado, no caso. unindo-se a isso o
Governo americano e o próprio Congresso Nacional.
Traçaram uma política e estão aí os resultados, que
foram de valia enorme para a aviação americana.

No Brasil. por exemplo. recentemente a Vasp
deixou de fazer vôos internacionais. Não tive conheci
mento de que todos esses vôos cancelados pelas
empresas nacionais para o exterior tenham sido ab
sorvidos pelas empresas brasileiras. Há, na minha vi
são, um processo que não consigo entender: se te
mos deficiência de passageiros no caso de cabota
gem, nos vôos internos, como é que se abrem pers
pectivas de vôos para o exterior por uma empresa na
cional? Pelo que sabemos, não houve absorção des
ses vôos por outras empresas. Se V. sa tivesse condi
ções de nos explicar isso, seria de grande valia.

Outro ponto também nos preocupa. e precisa
mos ter uma visão sobre esse aspecto. Sabemos que
as empresas nacionais estão com problemas de cai
xa. Um dos motivos, naturalmente, é que o custo de
funcionamento das empresas é dolarizado e paga
mos em real. Há um quadro complicado: o valor de
uma moeda forte sobre uma moeda fraca como a
nossa. Isso influi demais para a situação econômica
das empresas nacionais. Vincula-se a isso a política
cambial que está sendo implantada no Brasil.

Ontem ou anteontem. o próprio Presidente do
Banco Central falou sobre a aceleração da desvalori
zação da moeda brasileira. Até onde isso prejudica as
empresas brasileiras do setor da aviação?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Com a palavra o Sr. Ozires Silva.

O SR. OZIRES SILVA - V. Exa levantou a ques
tão da absorção dos vôos internacionais. Devemos
pôr isso no contexto financeiro. As empresas brasilei
ras estão, de modo geral, enfraquecidas no seu con
texto. pressionadas por resultados econômicos e flu
xo de caixa insuficientes. Foi por isso basicamente
que as empresas não absorveram todas as linhas da
Vasp. Algumas das linhas da Vasp. como a para o
Extremo Oriente, por exemplo, estão todas em aber
to, não estão sendo operadas pelas empresas nacio
nais. E a razão é o enfraquecimento das empresas.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - É ex
clusivamente pela situação financeira que não houve
absorção por outra empresa?

O SR. OZIRES SILVA - Elas não têm capacida
de de competir. O senhor sabe que o nível de tributa
ção no Brasil é o dobro do nível da Ásia. A companhia
asiática pode vir ao Brasil e não podemos devolver na
mesma proporção. O mesmo ocorre nos Estados Uni
dos. Eles têm 105 direitos de tráfegos semanais para
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OBrasil e ocupamos 61. Isso se deve à capacidade de bre a Ordenação da Aviação Civil, cria a Agência Naci-
competir, gerando, portanto, tráfego. onal de Aviação Civil- ANAC, e dá outras providênci-

A segunda observação de V. Et' é a respeito do as". Compareceram os Deputados Airton Dipp, Albéri-
dólar. Infelizmente, enquanto não se conseguir o mer- co Filho, Chico da Princesa, Eduardo Seabra, Eunício
cado de peças que mencionei e não tivermos uma Oliveira, Feu Rosa, Leur Lomanto, Nelson Marchezan,
presença mais poderosa da indústria brasileira, será Paulo Magalhães e Ricardo Berzoini, titulares; Airton
uma indústria propelida pelo dólar. Quando sopra Cascavel, Alexandre Santos, Dr. Hélio, Eduardo Cam-
vento frio no dólar pegamos pneumonia. Isso é abso- pos, Gonzaga Patriota, Léo Alcântara, Luiz Carlos Ha-
lutamente direto. E há outro efeito nefasto: o preço uly, Marçal Filho, Márcio Fortes, Orlando Fantazzini e
das passagens internacionais são cobrados em dólar: Paulo Octávio, suplentes. Deixaram de comparecer os
inclusive por questão de legislação. Os preços da Deputados Alberto Goldman, Anivaldo Vale, Chiquinho
passagem sobem de maneira equivalente, pressio- Feitosa, Cunha Bueno, Eliseu Resende, Francisco Ro-
nando a redução de tráfego. São dois os efeitos ruins drigues, Heráclito Fortes, Herculano Anghinetti, Iberê
da desvalorização cambial: redução de tráfego e au- Ferreira, Jair Meneguelli, Jandira Feghali, João Henri-
mento do custo de operação. que, João Herrmann Neto, José de Abreu, José Men-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- donça Bezerra, Luciano Bivar, Nelson Trad, Olavo Ca-
chezan) - Desejo agradecer mais uma vez ao Sr. Iheiros, Pedro Valadares, Robson Tuma, Teima de
Wagner Canhedo, já que o fiz quando S. sa ainda se Souza e Wagner Rossi. O Senhor Presidente, Deputa-
encontrava presente, e agora ao Sr. Ozires Silva, do Nelson Marchezan, declarou abertos os trabalhos
ex-Ministro, pelas contribuições valiosíssimas que da Comissão. ATA: O Deputado Chico da Princesa so-
trouxeram a nossa Comissão. licitou dispensa da ata da reunião anterior cujas cópias

Quero que levem o melhor agradecimento desta haviam sido distribuídas antecipadamente. Em vota-
Presidência e de todos os Deputados. ção a ata foi aprovada sem restrições. EXPEDIENTE:

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA _ Sr. O Senhor Presidente comunicou o recebimento da se-
Presidente, antes de terminar seus agradecimentos, guinte correspondência: do Deputado João Herrmann
até pelo acidente que houve em Congonhas e a re- ~eto, justificando sua ausência na reunião de seis de
portagem da revista Época, gostaria de ter garantido Junho por motivo de viagem em missão oficial da Câ-
na próxima terça-feira o encaminhamento do requeri- mara dos Deputados; fax dos Senhores Watter Bartels,
mento que enviei à Mesa, por favor. presidente da Associação das Indústrias Aeroespacia-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- is, do Brasil ,e Carlos Heitor Belezza, pr~sid:nte d~ Sin-
chezan) - Já submeti o requerimento à publicidade e ?lcatO, NaCional das Empresa~ de ~~Iaçao Agnc~la,
também ao Sr. Relator para que dê parecer. Estarei à Impedidos de comp~re:erem a reumao d~ .~manha e
disposição para trocarmos idéia de como encaminhar consult~ndo a comlssao sobre a poSSibilidade de
a proposição. transferir a a~diência para o próximo dia vinte e seis. O

Agradeço a todos a presença, especialmente Senhor_Presld,ente anunciou, então que a reunião de
aos Srs, Parlamentares amanha estana cancelada, ORDEM DO DIA: a reu-

. . nião fora convocada para audiência pública com os
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados Senhores Ant '0 C I C' .. 'd t d li
b Ih

'-' . om e so lpnam, presl en e a rans-
os tra a os, antes convocando reunlao para o proxl- bras'II L'lnhas Aé S A C t t' dOI' . J'

d· 12 d . h t f . . S reas . ., ons an Ino e Ivelra u-
mo I~ e Jun ?' .er~a- elra~ para ouvirmos os r~. nior presidente da Gol Trans rt A' Uda
AntOniO Celso Clpnanl, PreSidente da Transbrasll;' . ~ es ereo~ . ~
Constantino de Oliveira Júnior, Presidente da Gol; e Percy L?urenço Rodngues, presld~nte da RIO. Sul LI-
Percy Lourenço Rodrigues Presidente da Rio Sul nhas ~ereas S.A. O Senhor PreSIdente conVIdou os

, ._ . expositores a comporem a Mesa, prestou os esclareci-
Está encerrada a reunlao. mentos referentes ao procedimento regimental de au-
Ata da 148 Reunião, Realizada em 12 de diências públicas e concedeu a palavra, por vinte mi-

Junho de 2001 nutos, aos Senhores Antonio Celso Cipriani, Constan-
Aos doze dias do mês de junho do ano de dois tino de Oliveira Júnior e Percy Lourenço Rodrigues,

mil é um, às quatorze horas e dezessete minutos, no respectivamente. Ao término das exposições, interpe-
Plenário 13, Anexo 11, da Câmara dos Deputados, reu- laram os convidados os Deputados Leur Lomanto, re-
niram-se, ordinariamente, os membros da Comissão Iator, Chico da Princesa, Luiz Carlos Hauly, Feu Rosa,
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei Orlando Fantazzini, Alberico Filho e Nelson Marche-
n° 3.846, de 2000, do Poder Executivo, que "Dispõe 80- zan. Em seguida, o Senhor Presidente procedeu à lei-
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tura dos requerimentos que serão apreciados na próxi
ma reunião: n° 41, de autoria do Deputado Herculano
Anghineni, que requer audiência pública para ouvir o
Senhor Aramis Maia Pratti, presidente da Nacional
Transportes Aéreos; n° 43, dos Deputados Ricardo
Berzoini, Teima de Souza e Orlando Fantazini, que re
quer a constituição de grupo de trabalho para realizar
visitas e estabelecer contatos com autoridades relacio
nadas com os aeroportos de Congonhas, Santos Du
mont, Guarulhos, Salgado Filho, Guararapes, Viraco
pos, Pampulha, Hercílio Luz, Galeão e Confins; n° 44,
do Deputado Leur Lomanto, que requer audiência pú
blica para ouvir o Senhor Schulte Strathaus, vi
ce-presidente da Lufthansa; e n° 45, do Deputado Leur
Lomanto, que requer audiência pública para ouvir o
Senhor Patrício Sepúlveda, diretor para a América la
tina da Internacional Air Transport Association - lATA.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente en
cerrou a reunião, às dezesseis horas e trinta e seis mi
nutos, agradecendo a presença e a participação dos
expositores e parlamentares, antes convocando outra
para o próximo dia dezenove, às quatorze horas, para
audiência pública com a presença do Senhor José Au
gusto Varanda, secretário executivo do Conselho de
Aviação Civil, Conac. A presente reunião foi gravada e
suas notas taquigrafadas, após decodificas farão parte
integrante desta Ata, e para constar, eu, Cily Monte
negro, secretária, lavrei a presente Ata que depois de
tida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente
e encaminhada à publicação. - Deputado Nelson Mar
chezan, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Declaro abertos os trabalhos desta Comis
são Especial destinada a apreciar e proferir parecer
ao Projeto de Lei na 3.846, de 2000, que dispõe sobre
a ordenação da aviação civil e cria a Agência Nacio
nal de Aviação Civil - ANAC.

Informo aos Srs. Deputados que foi distribuída
cópia da ata da reunião anterior.

O SR. DEPUTADO CHeCO DA PRINCESA - Sr.
Presidente, peço dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Solicitada a dispensa da leitura da ata pelo
nobre Deputado Chico da Princesa, coloco-a em dis
cussão. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-Ia, em vota-
ção.

Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se acham. (Pausa.)

Aprovada.

Expediente.

Comunico o recebimento das seguinte corres
pondências: oficio do Deputado João Herrmann Neto,
membro titular da Comissão, justificando sua ausên
cia na reunião do dia 6 de junho por motivo de viagem
em missão oficial da Câmara dos Deputados; fax dos
Srs. Walter Bartels, Presidente da Associação das
Indústrias Aeroespaciais do Brasil, e Carlos Heitor
Belleza, Presidente do Sindicato Nacional das
Empresas de Aviação Agrícola, impedidos de compa
recer à reunião de amanhã, consultando sobre a pos
sibilidade de transferir a reunião de amanhã para o
próximo dia 26.

Vou cancelar a reunião de amanhã, na verdade,
em função da ausência desses dois depoentes, que
não podem comparecer, e até pela dificuldade de
contarmos com a presença de Deputados e de mobili
zação de depoentes de uma hora para outra.

Esta reunião foi convocada para ouvirmos em
audiência pública os Srs. Antônio Celso Cipriani, Pre
sidente da Transbrasil Linhas Aéreas Especiais;
Constantino de Oliveira JL'nior, Presidente da Gol
Transportes Aéreos Ltda.; e Percy Lourenço Rodri
gues, Presidente da Rio Sul Linhas Aéreas, a quem
convido para compor a Mesa.

Antes de passar a palavra aos convidados, es
clareço que, para o ordenamento dos trabalhos, ado
taremos os seguintes critérios estabelecidos no Regi
mento Interno da Casa: os senhores convidados dis
porão de vinte minutos para sua exposição, não po
dendo ser aparteados. Esse tempo pode ser prorro
gado, se houver necessidade, por mais dez minutos.
Terminada a exposição, iniciaremos os debates com
os Srs. Parlamentares; os que estiverem interessados
em interpelar os convidados deverão inscrever-se
previamente junto à Secretaria. Cada interferente de
verá fazer sua formulação no máximo em três minu
tos; serão permitidas a réplíca e a tréplica pelo mes
mo prazo.

Dando início às exposições desta tarde, conce
do a palavra ao Presidente da Transbrasil Linhas Aé
reas Especiais, Antônio Celso Cipriani.

O SR. ANTÔNIO CELSO CIPRIANI - Sr. Presi-·
dente, Transbrasil S.A. Linhas Aéreas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Transbrasil S.A. Linhas Aéreas? Peço à Se
cretaria que faça a retificação. Pelo equívoco, peço
escusas em nome da Secretaria.

O SR. ANTÔNIO CELSO CIPRIANI- ExmO De
putado Nelson Marchezan, Presidente desta Comis
são, ExmO Deputado Leur Lomanto, Relator, Exmos.
Sras. e Srs. Deputados, minhas senhoras e meus se
nhores, constitui motivo de expressiva satisfação para
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mim, em particular, e para a comunidade Transbrasil o população em sua maioria, pelo menos, possa parti-
honroso convite para pronunciar-se ante esta i1ustra- cipar das vantagens e prazeres de uma economia
da e operosa Comissão Especial, acerca do Projeto moderna e cosmopolita. A essa circunstância alia-se
de Lei n° 3.846, de 2000, originário do Poder Executi- a má distribuição de renda no País, que restringe até
vo, que dispõe sobre a ordenação da aviação civil, mesmo o nível de consumo de parcelas expressivas
cria a Agência Nacional de Aviação Civil- ANAC e dá dos 30% restantes. Evidentemente, sem um mercado
outras providências. interno elástico, continuaremos dependendo sempre

A essa satisfação adiciono dominante senso de do mercado exterior, submetido a fortes e disfarçadas
responsabilidade como cidadão e executivo de um pressões protecionistas, que contribuem para inibir
dos mais antigos agentes econômicos da indústria da nossa participação externa. Observe-se, em abono
aviação civil brasileira, a Transbrasil, que não foi cria- desse racioclnio, que, no ano 2000, verificou-se que o
da por meros caprichos ou simples aproveitamento quantitativo de passageiros domésticos alcançou 29
de oportunidade de negócio fácil, mas como uma ne- milhões, menos de 20% da população brasileira, nú-
cessidade imposta pelo desenvolvimento da indústria mero a ser depurado em face da cumulatividade de
catarinense de frios e embutidos, a Sadia, que não se passageiros que voam constantemente, em razão de
teria viabilizado sem o apoio indispensável do trans- tarefas executivas.
porte aéreo, vez que, à época, ademais da insuficiên- Dir-se-á que em situação diversa, como a do
cia de rodovias, não havia oferta de veículos adequa- mercado dos Estados Unidos da América, também
dos ao transporte de frescais. ocorreu, há mais de dez anos, uma forte crise econô-

Por estas razões - cidadania e responsabilida- micofinanceira no setor, que levou algumas líderes do
de empresarial e ética - não posso defender quais- mercado da aviação civil naquele país à bancarrota.
quer posições que não sejam compatíveis com o fir- O argumento não pode prosperar, porque ali também
me propósito de ver reestruturada e fortalecida a avia- ocorreu no período um fator de extraordinária impor-
ção civil brasileira como instrumento de afirmação da tância para o desastre empresarial. Refiro-me ao
soberania nacional no espaço aéreo do País; como montante da carga tributária e de preços públicos,
fator de integração de país continental, como o é o que suprimiu, como ora suprime em nosso Pais, parte
Brasil; como mecanismo indispensável à geração, em significativa da receita gerada por uma atividade sub-
nosso território, de empregos e recursos que, de ou- metida, cada vez mais, a um irracional processo de
tra forma, seriam carreados para o exterior; como ala- competição, que pune severamente as organizações
vanca imprescindível para o estabelecimento e o não submetidas ao controle acionário e decisório de
crescimento da indústria de serviços de turismo, ca- Estados nacionais. Refiro-me também à forte depres-
paz de, por si só, em face da diversidade das regiões são do mercado de trabalho, que reduziu o poder de
brasileiras, propiciar a captação de recursos exter- consumo da população daquele país.
n~s, em volume mu.ito ,~aior que as nossa~ expo~~- Ademais, nos países de economia periférica,
çoes de produtos prlmarlos ou de produto~ mdu~trlah- como o Brasil, uma outra questão há que ser conside-
zado~; e como elemento po~ero~o de mserçao .do rada: o expressivo custo de aquisição e de manuten-
Bra~11 n? processo de globallzaçao da~ economias ção das aeronaves. Sob o primeiro aspecto importa
naCIonaiS, ~xatamente no ramo de serv/ço~.onde se considerar que, por questões específicas da econo-
revelam mais acentuadamente nossas fragilidades. mia brasileira, não resulta possível obter financia-

Cuido, pois, Srs. Parlamentares, de evitar qual- mento para a aquisição de aeronaves em prazo com-
quer sentimento egoísta que me leve a defender privi- patível com a vida útil desses bens, cerca de trinta
légios ou exclusivismos em favor da empresa fundada anos. Aeronaves, como as máquinas operatrizes,
pelo meu saudoso amigo e sogro, o Comandante computadores utilizados em controle de processo e
amar Fontana. automação, injetoras de plásticos etc., nas indústrias

A indústria da aviação civil brasileira enfrenta, de bens de consumo ou de bens de capital, constitu-
como todas as demais indústrias de serviços ou de em para a aviação civil instrumentos de produção.

.bens de consumo nos países subdesenvolvidos, uma Nada mais adequado que se deferir à aquisição des-
questão de ordem estrutural: a rigidez do mercado in- sas aeronaves condições de financiamento compatí-
terno, incapaz de renovar-se e de acrescer constante- veis com as características especiais da indústria da
mente novos usuários e consumidores em níveis aviação civil, em particular com o prazo de vida útil
compatíveis com os imperativos de fortalecimento desses bens, cerca de trinta anos. Sob o segundo as-
das empresas nacionais, de sorte a propiciar que a pecto, é relevante consignar que a manutenção des-
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sas aeronaves envolve, necessariamente, a utiliza- nível inferior aos então correntes de cerca de 50% de
ção de partes e peças, subconjuntos e outros insu- inflação.
mos de custo significativo, que somente podem ser A indústria de informática, sob o controle de
adquiridos de poucas fontes no exterior, quase sem- grandes transnacionais, não se teria implantado e
pre as empresas fabricantes dos aviões ou de seus nem se mantido no País sem os incentivos fiscais e fi-
subconjuntos, em moeda forte e a taxas de juros e nanceiros da Lei n° 8.248/91, segundo dizem, Vem de
prazos que não são adequadas à realidade da econo- ser renovada a isenção de IPI para os produtos do se-
mia brasileira. No ponto, não cabe sequer considerar tor, pela recente Lei n° 10.176, de janeiro de 2001,
a possibilidade de descurar dos cuidados ou poster- embora seja pouco provável que as empresas ve-
gar etapas da manutenção, porque tudo diz respeito à nham a optar pelo regime de incentivos dessas leis,
segurança de pessoas e bens. que demandaria investimento em P&D da ordem de

Finalmente, nessa abordagem geral, desneces- 5% .do fat~ramento, vist? ~ue o ,Gover~o Fe~eral re-
sário dizer que dificilmente será proveitosa para a in- duzlu a allquota do IPI, UnlCO objeto da Isençao, para
dústria da aviação civil, para a economia e para a se- 2%. A esses incentivos juntam-se a ~ra exti~ta reser-
gurança nacionais, esta no sentido da ocupação raci- va de mercado, que ~erdurou por mais de vinte anos,
onal e organizada do espaço aéreo de nosso territ6- e o acesso preferencial ao mercado estatal.
rio, por empresas sob o controle de brasileiros, a des- No campo geopolítico, a implantação e a conso-
vinculação do caráter estratégico das atividades des- Iidação do P610 Industrial da Zona Franca de Manaus
sa indústria, a justificar, por si 56, um tratamento dife- - instrumento indispensável à integração da Amazô-
renciado e favorecido do Poder Público. Sob essa vi- nia ao espaço político-econômico brasileiro, a ponto
são, é inadequado um sistema de concessões, prece- de mere~er especial t.ratamento ~a Co~stituição Fe-
dido de licitação, nos termos da Constituição, que deral- na~ seria posslve', co~o a~n~a_nao o será nos
contemple trechos entre cidades de maiores índices a~?s seg~lntes a. 2013,. sem.a In~tltulçao de um espe-
populacionais e de renda per capita, em detrimento clflCO regime de incentIvos fls~als., _
das malhas aeroviárias, como tal entendido, ademais No campo meramente financeiro, nao se pode
de outras considerações de ordem econômica, o per- esquec~r o enorm~ esforço da soci~da?e brasileira
curso compreendido entre Capitais e cidades de dis- para eVItar o anunCIado caos em contribUIr com o Pro-
tintas regiões geográficas, portanto com oferta de er para o saneamento do setor.
serviços para grupos populacionais mais amplos, ain- A Embraer, orgulho de todos nós, teria sofrido
da que não mais abastados. algumas dificuldades não fossem os incentivos fis-

No ponto para evitar solução de continuidade cal-~nanceiros que lhe foram deferidos para ca~it~li-
. ' _. . zaçao e o enorme empenho do Governo brasileiro

nos serviços e assegurar a recuperaçao dos Investl- . bOI' . I' - d d t
t I

· d d - d . para via I Izar a comercia Izaçao e seus pro u os,
men os rea Iza os, o prazo as concessoes e servl- . . .... ..
ços de transporte aéreo regular, atualmente em vigor, Ora, a materla. posta em !e~ esta a eXlgl~ analise
deveria ser fixado em 35 anos, prorrogável por igual aprofundada e re!leXlva, e sob V,lsaO d~ n~e~ldade de
período. Findo esse período, as novas concessões estabel~cer um ?Iploma normatIvo orga~lc~ e I~t~grad?
seriam feitas pelo mesmo prazo, sob licitação, manti- q~e refllt~ a r~al!dad~ d? ~ercado ~a a~laçao CIVil brasl-
da a prioridade para o atendimento das malhas aero- I~lra e seja habll a dlsclphn~r as re aço~~ que decorre-
viárias, como antes explicitado. rao do esperado desenvolVimento brasileiro.

.' • o • Como não podemos exportar tributos internos,
_ No ca~o .do~ Incent.lvos para s~bsldlar a reestrutu- devemos cuidar, em primeiro lugar, de estabelecer

raçao econ?mlcoflnancel~a e operacional das e~pr.e~s um sistema de incentivos fiscais que induza ao sane-
do setor,. ~a.que se co~slderar ~u~, mesmo a Industna amento econômico-financeiro e empresarial das cor-
automoblllstlca n~ P~IS, co~stit~lda por braços das porações existentes. Nesse sentido, norma de índole
grandes corpor~çoes Internacl~n~ls, algumas com fatu- constitucional deveria assegurar às empresas resul-
ramento su~nor ao ~IB br~Sllelr?, t~m co.ntado ?om tantes de fusões, incorporações ou outra forma ade-
fortes e co~tlnu~dos Incen~lvos fiscaiS e fl~ancelros, quada de concentração empresarial no setor da in-
sem os quais, dizem, estariam fora do BraSIl. dústria de aviação civil a não-incidência plena de to-

A onda de modernização do parque industrial dos os tributos federais, estaduais e municipais, inclu-
brasileiro, particularmente do Sul-Sudeste, não teria sive dos tributos incidentes sobre os insumos utiliza-
sido possfvel sem incentivos fiscais e financeiros, dos pela indústria brasileira do setor, sem prejuízo da
dentre os quais a correção monetária prefixada, em manutenção do crédito dos impostos incidentes sobre
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as operações anteriores. Esses incentivos perdurari- beneficiárias, para certificar a adequação dessas tarifas
am por dez anos. Com o mesmo objetivo, revo- às prescrições antes mencionadas. Essa política, apa-
gar-se-ia o Ataero, de sorte que a concessionária dos rentemente de liberação tarifária, conduziria, porém, ao
serviços de implantação e exploração dos aeroportos sentido inverso, vale dizer, o mercado passaria a contro-
e instalações aeroportuárias pudesse contar, para tal lar as tarifas pelo uso preferencial dos serviços menos
finalidade, tão somente com a cobrança de preços onerosos, que indicariam melhor capacidade gerencial,
públicos, renda de locação ou arrendamento e even- política de menores custos, racionalização administrati-
tuais recursos da lei orçamentária. Nesse passo, tam- va e operacional etc.
bém se cancelaria o Fundo Aeroviário. Na polltica de concessão de linhas nacionais, o

Para subsidiar o esforço necessário de capitaliza- órgão governamental deveria especializar as fre-
ção, sem prejuízo da manutenção das atividades de- qüências e itinerários, de sorte que as comunidades
senvolvidas no presente, cuidar-se-ia de estabelecer pudessem contar com serviços adequados às suas
um incentivo para os contribuintes em geral que se dis- necessidades. De igual modo, o ente regulador disci-
pusessem a deduzir parcela correspondente a 1% do plinaria a concessão das linhas internacionais, obser-
Imposto de Renda devido, para subscrição em bolsa de vados os critérios de reciprocidade. A reciprocidade,
valores, de ações das empresas do setor de aviação cio porém, deve considerar o desequilíbrio de forças en-
vil sob o controle acionário e decisório de brasileiros. tre as empresas nacionais e as empresas estrangei-
Esse incentivo perduraria também por dez anos. ras, para evitar que se criem situações não isonômi-

De outro lado, haveria a necessidade de as insti- cas, mas igualitárias, o que significaria inviabilizar a
tuições financeiras oficiais, voltadas para o financia- competitividade das empresas brasileiras. Assim,
mento de atividades essenciais ao desenvolvimento dentre outros enfoques com vistas a manter a satisfa-
econômico nacional, instituírem linhas de créditos es- ção plena das necessidades dos usuários, sem preju-
peciais em prazo compatível com a vida útil das aero- ízo do resguardo da saúde econômico-financeira e
naves e taxas de juros e demais encargos em níveis operacional das empresas brasileiras e sua competiti-
equivalentes aos praticados no mercado internacio- vidade, a reciprocidade deve ser condicionada à práti-
na!. Em harmonia com a realidade, essas instituições ca de tarifas uniformes.
financeiras poderiam também instituir linhas de con- Creio que essas considerações e diretrizes po-
cessões de avais nos casos em que a empresa brasi- dem contribuir para o debate aprofundado e reflexivo
leira preferisse acessar o mercado internacional para da matéria posta em projeto de lei. Os diversos dispo-
o financiamento das aeronaves. Para garantia desses sitivos do projeto merecerão análise, comentários e
financiamentos, ademais da hipoteca das próprias propostas de substitutivos no curso da apreciação do
aeronaves, a lei deveria permitir que fossem utiliza- diploma por essa egrégia Comissão, que, segura-
dos os direitos reais de concessão de uso incidentes mente, uma vez divulgados, permitirão a coleta de
sobre as instalações aeroportuárias construídas com subsídios valiosos, que contribuirão para que o Con-
recursos das empresas exploradoras das atividades gresso elabore um diploma adequado aos tempos
da indústria de aviação civil. auspiciosos que antevemos para a indústria da avia-

Evidentemente, a racionalização de mercado de- ção civil brasileira.
veria conduzir a que a aviação dita de âmbito regional Ponho-me à disposição das Sras. e dos Srs. Par-
esgotasse suas atividades interligando praças que não lament~res para os esclarecimentos que julgarem
constituíssem centro de concentração e de distribuição convenientes.
de usuários e cargas, em nível nacional e internacional. Muito obrigado.

Afora esses aspectos, em harmonia com a pres- O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
crição constitucional no referido prazo de dez anos, as chezan) - Agradeço ao Sr. Antônio Celso Cipriani,
empresas fixariam suas tarifas ajustadas aos custos Presidente da Transbrasil S.A. Linhas Aéreas, a expo-
operacionais e financeiros, à amortização dos investi- sição que acaba de oferecer à Comissão como contri-
mentos e à justa remuneração do capital investido, sen- buição aos trabalhos dos Srs. Parlamentares.
do-lhes vedada, sob pena de perda dos incentivos fisca- Concedo, desde logo, a palavra ao Sr. Constan-
is e financeiros concedidos, a prática de preços inferia- tino de Oliveira Júnior, Presidente da Gol Transportes
res, ao que resultaria da consideração plena dos referi- Aéreos Ltda.
dos custos. Para efeito de controle, as tarifas seriam re- O. SR. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR
gistradas no órgão governamental competente, que in- - Exmo Sr. Deputado Nelson Marchezan, Sr. Deputa-
dicaria empresa de auditoria externa, às expensas das do Leur Lomanto, demais Deputados presentes, se-
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nhoras e senhores, vou me limitar a alguns comentá- O SR. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR
rios com relação a pontos específicos do projeto de lei - Então, é o art. 50. Desculpe-me a falha.
que recebemos, tentando ser um pouco mais prático O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
com relação à discussão, colocando-me à disposição chezan) - Das tarifas. Veja V. sa que o estamos acom-
logo depois. panhando.

Nossa avaliação do art. 4° do projeto é de que é O SR. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR
um artigo muito bom, tendo em vista que se propõe a _ Perfeitamente.
corrigir?s efeitos de u~a ~ompetição imperfeita, s~ja No art. 58 _ agora, espero esteja correto -, a su-
no sen~ldo de concorrencl.a danosa ou, ao contrário, plementação tarifária seria mais um ônus aos passa-
de prática de preços abUSIVOS. _ geiros. De uma forma ou de outra seria transferida ao

O art. 31, § 1°, que trata da conc.essao onero.sa, preço da passagem, o que vem a onerar diretamente
no nosso ponto de vista, deve ser reVisto, porque Im- o passageiro, contrariando até o princípio da nossa
põe às empresas novos custos, que certamente one- empresa. No caso, entendemos, caso os subsídios
raria as passagens, cuios custos seriam repas.sado~ sejam necessários, que o recurso parta do Tesouro.
aos passage.iros. E.o t~ans~o~e aéreo c?~tmuara Em relação ao art. 75, gostaria de fazer uma ob-
dessa forma Inacesslvel a maiOria dos braSileiros. . servação. A data de implantação consta como a partir

No art. 34, 111, o termo "linhas aéreas" deveria de 31 de julho de 2000. Como a Anac ainda não foi
ser modificado para "malha aérea" ou "linha aérea", instituída, deveria sofrer uma alteração: a partir da
porque, eventualmente, pode-se ter um~ malha e aprovação da Anac, naquele período.
uma lin~a esp~cífi~a, como, por exemplo, e o caso da Espero ter tocado nos pontos principais de for-
ponte aerea Rlo-Sao Paulo. .. ma bastante objetiva e clara, no sentido de colaborar

No art. 38, o prazo proposto de dez anos e mUito com a discussão relativamente à Anac.
curto para um se~o~ ~ue demanda investimentos pe- Era o que tinha a dizer.
~ados, com a aqulslçao de frota, de_ferrame~tas e tre- O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marche-
mamento de pessoal. E~se ~razo nao dev~rla ser m~- zan) _ Agradeço ao Dr. Constantino de Oliveira Júnior
nor do que 35 anos, po en o ser renova o por mais a contribuição que acaba de prestar à Comissão.
35 anos. .

É sempre bom lembrar que, no projeto de lei, to- Conc~do a palav~a ao S~. Percy ~ourenço Rodrl-
- - ham a ser bem ger'l gues Presidente da RIO Sul Linhas Aereas, pelo tem-das as concessoes, caso nao ven -'..

das ou não estejam de acordo com as regras estabe- po de vinte minutos.
lecidas, podem ser encerradas, independentemente O SR. P~RCY LOURENÇO RODRIGUES -
do prazo. Exmo. Sr. Presidente, Oeputado Nelson Marchezan,

Na Seção 111 art. 38, a idéia principal deve ser a Exmo. Sr. Relator, De~utado Leur L.omanto, Sras. ~

liberdade tarifária' que estimulará a competição e be- Srs. Deputados FederaiS, cohmpanhbelros ddo seEtor, m~-
'" . '. nhas senhoras e meus sen ores, oa tar e. m pn-

neflclara os usuanos. meiro lugar, agradeço aos membros da Comissão o
O SR. P~ESIDENTE (Depu~ado Nelson Mar- honroso convite para vir a esta Casa discutir o novo

chezan~ - Esta havendo um eqUIvoco. Trata-se de quadro regulador da aviação civil no Brasil, que culmi-
qual artigo? ,narácom a criação da Agência Nacional de Aviação

O SR. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR Civil- Anac.

- Eu anotei como Seção 111, art. 38. Na realidade, o Projeto de Lei n° 3.846/2000,
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- elaborado pelo Poder Executivo, é obra meramente

chezan) - Qual é o artigo? ,provocativa, na minha ótica, já que o seu teor não cor-
O SR. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR responde às expectativas do setor e não resolve, em

- Art. 38, o da liberdade tarifária. âmbito de governo, os problemas da aviação civil bra-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- sileira. Portanto, em última análise, caberá a V. Exas.

chezan) - Mas não é disso que trata esse artigo. Esse a responsabilidade pela elaboração final da ordena-
aí é o art. 50. ção da aviação civil e pela criação da Anac.

O SR. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR De minha parte, desde já, coloco à disposição
- Art. 50? de V. Exas. meus 44 anos de experiência no setor, dos

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Art. 49 quais os últimos dez anos dedicados à aviaç~o regi?-
ou 50. nal comercial, administrando as nossas queridas RIO
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Sul e Nordeste Linhas Aéreas S. A. Comecei, em
1957, na saudosa Cruzeiro do Sul e, durante dez
anos, trabalhei para a nossa VARIG - Viação Aérea
Rio-Grandense S.A.

As apresentações anteriores feitas nesta Co
missão, pela ordem, pelos companheiros George
Ermakoff, representando o SNEA, e Ozires Silva, Pre
sidente da VARIG, sintetizaram com bastante preci
são e clareza os principais anseios do setor comercial
da aviação civil brasileira. Nada teria a acrescentar
aos pontos apresentados e debatidos. Contudo, apro
veitarei os minutos reservados à minha apresentação
para ratificar alguns pontos que considero polêmicos,
indispensáveis à reflexão e discussão de V. Exas. De
pois, coloco-me à disposição para outras questões
pertinentes ao projeto em discussão.

Objetivamente, os pontos são os seguintes. A
concessão onerosa seria mais uma sobrecarga na
economia das empresas e, por via de conseqüência,
dos usuários. Defendo a concessão não onerosa,
com outorga do serviço em todo o território nacional,
com liberdade de linhas, freqüências e horários de
vôos. Os prazos das novas concessões e da renova
ção das atuais devem ser de 35 anos, renováveis pelo
mesmo prazo. Com isso se permitiriam planejamen
tos de longo prazo para as companhias aéreas, tanto
em relação aos seus investimentos de infra-estrutura
quanto ao financiamento de aeronaves.

As licitações devem ser feitas considerando a
malha de vôos da empresa no foco das necessidades
do usuário, contemplando a qualificação técnica da li
citante e a viabilidade econômico-financeira do seu
plano de linhas. Sabemos, de antemão, que linhas aé
reas são interdependentes para viabilizar o fluxo dos
passageiros e oferecer retorno econômico para a
companhia aérea.

Nos aeroportos críticos, com alta densidade de
tráfego, onde ocorre a necessidade da designação de
slots, esta deve ser feita levando em consideração o
sistema de linhas da companhia aérea e, mais uma
vez, o foco do usuário. Não deve sofrer restrições do
tipo "reserva de mercado", pois isso prejudicaria o
usuário e o desempenho econômico da companhia
aérea, operadora do sistema.

As tarifas devem ser livres, permitindo a diversi
ficação de produtos com preços diferentes, de acordo
com o perfil do usuário. Em outras palavras, haverá
preços diferenciados, dependendo do horário do vôo
e do serviço oferecido pela companhia aérea. Numa
mesma rota se poderão oferecer preços diferencia
dos, dependendo do interesse e do poder aquisitivo
do usuário. Com isso, ficarão atendidos tanto os ni-

chos de negócio quanto os de turismo e lazer. Haverá
total eliminação dos adicionais tarifários, os quais, em
última análise, são pagos pelo usuário.

Os investimentos em aeroportos e suplementa
ção tarifárias para linhas de integração nacional deve
rão ser originados do orçamento das Prefeituras, dos
Estados e da União.

Direito real de uso. Defendemos a concessão do
direito real de uso para áreas e instalações atualmen
te utilizadas pelas companhias aéreas, que terão pri
oridade na cessão de novas áreas com taxas de utili
zação de, no máximo, 0,5% e, no caso de transferên
cia para terceiros, no máximo, de 5%.

Precisamos também de licenças para constru
ção de terminais próprios das companhias aéreas
dentro dos aeroportos.

Finalizando esta primeira apresentação, que
considero apenas um aquecimento para os debates,
coloco-me à disposição de V. Exas. para as questões
que forem consideradas pertinentes.

Muito obrigado a todos pela atenção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Agradeço ao Dr. Percy Lourenço Rodri
gues, Presidente da Rio Sul Linhas Aéreas, a exposi
ção que acaba de fazer como contribuição a esta Co
missão Especial.

Passamos, desde logo, aos debates. Como é de
praxe, concedo a palavra ao Deputado Leur Lomanto,
Relator.

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, senhores exposito
res, minhas senhoras e meus senhores, há consenso,
pelos depoimentos que temos ouvido nesta Comis
são Especial, segundo o qual boa parte dos proble
mas da aviação civil decorre exatamente dos tributos
que incidem sobre essa atividade.

Indago a V. Sas. - e esta pergunta é dirigida a
qualquer um ou a todos os três - se, eliminando esse
adicional tarifário, a revogação também da suplemen
tação tarifária, a diminuição das tarifas aeroportuári
as e aeronáuticas ensejaria o aumento da competitivi
dade das empresas brasileiras e a diminuição, o mais
importante para o usuário, do preço das passagens.

O SR. PERCY LOURENÇO RODRIGUES 
Não tenho a menor dúvida, Sr. Relator. O custo espe
cífico do setor é agravado por esses itens que V. Exa.
mencionou de adicionais tarifários. Já existe embuti
do o Custo Brasil, comum a todas as empresas brasi
leiras. Mas o nosso setor, especificamente, é muito
agravado por esses adicionais.
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Diria que, havendo drástica redução desses adi
cionais - defendo até a eliminação dos adicionais tari
fários -, isso refletiria, de imediato, no preço das pas
sagens e no interesse do usuário.

O SR. ANTÔNIO CELSO CIPRIANI - Acres
centaria que o benefício seria para ambos - operador
e usuário. Comungo da explicação dada não só pelo
companheiro Percy Lourenço Rodrigues, da Rio Sul
Linhas Aéreas, como pelo Presidente do SNEA, Sr.
George Ermakoff, que fez uma apresentação muito
clara sobre o problema dos tributos, como incidem e
como se beneficiariam a indústria e os passageiros.

O SR. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR
- Endosso as palavras dos Drs. Percy Lourenço Ro
drigues e Antônio Celso Cipriani. Sem dúvida, isso
traria maior competitividade. A indústria tem margem
bastante apertada, ajustada, e naturalmente hoje já
existe a competição. Isso seria repassado ao usuário
como benefício.

O SR. DEPUTADO lEUR lOMANTO - As na
ções mais desenvolvidas do mundo, particularmente
os Estados Unidos e os países da União Européia,
desregulamentaram sua aviação civil. No entendi
mento dos senhores, é necessário proceder da mes
ma forma no Brasil? E que aspectos mais relevantes
deveriam ser objeto dessa regulamentação?

O SR. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR
- V. Exa. fala da desregulamentação. Tenho pouca ex
periência, talvez o Sr. Percy Lourenço Rodrigues fos
se a pessoa ideal, com quarenta anos de aviação,
para começar. Mas a principal consideração, antes de
mais nada, é a questão de a empresa apresentar con
dições técnicas de operar, de viabilizar o projeto e de
exercer a função de operadora de transporte com se
gurança e confiabilidade.

Além disso, temos de levar em conta a capacida
de econômico-financeira da empresa e a proposta da
malha - como o próprio Sr. Percy considerou -, se a
malha é viável, se existe mercado para isso, o que é fun
damentaI. E mais que isso: a liberdade tarifária, ou seja,
a liberdade de mercado, de malha, de horários e de tari
fa, para que realmente a concorrência seja aberta.

O SR. ANTÔNIO CELSO CIPRIANI- Diria, pe
las sugestões que apresentei em meu trabalho, que
seria uma desregulamentação regular. Entendo por
isso que, em países considerados de Primeiro Mun
do, como os Estados Unidos, a própria economia dita
as normas do mercado, fazendo com que as empre
sas tenham oportunidade de competir praticamente
de igual para igual, no que diz respeito aos financia
mentos, aos equipamentos, a preços e tarifas e às ta
xas aplicadas.

Em um país como o nosso, em desenvolvimen
to, creio que deve existir, sim, uma agência regulado
ra, com as apresentações e sugestões que já fize
mos, para combinar o regulado com liberdade tarifá
ria, com melhores oportunidades às empresas que
operam de competir no mercado para oferecer a
oportunidade de que esse mercado cresça e regule o
preço das passagens, e assim por diante.

O SR. PERCY LOURENÇO RODRIGUES 
Estamos saindo de uma época em que o transporte
aéreo era totalmente controlado. Alguns anos atrás
fomos protagonistas dessa época -, tínhamos tudo
controlado. Tudo era regulamentado, fiscalizado e
controlado, o preço da passagem, a forma de paga
mento, o avião que era colocado em linha, a própria li
nha. Enfim, paulatinamente, o próprio Governo, por
intermédio do Ministério da Aeronáutica, do DAC, re
conheceu que precisava haver liberdade. a setor não
poderia trabalhar completamente engessado em
seus projetos. E vem ocorrendo uma flexibilidade,
uma desregulamentação.

A regulamentação tem de existir, e a agência
tem de fiscalizar a regulamentação. a que não pode
haver é um controle sobre tudo que o empresário se
propõe a fazer.

a que consideramos é o que o empresário, o
empreendedor precisa para desenvolver seu negócio
e se responsabilizar pelos seus resultados. Se o Go
verno se propuser a controlar, certamente, será refle
xivo, quer dizer, em qualquer dano ao setor, o Gover
no terá de socorrer os empresários, porque ele mes
mo provocou esse fracasso do empreendimento.

Foi mostrado aqui, inclusive na palestra da com
panheiro Ozires Silva, o crescimento do mercado
americano depois que houve a liberdade para as em
presas, depois que o mercado foi desregulamentado.

Defendemos, sim, que haja um mfnimo de regu
lamento, a fiscalização desse regulamento, mas total
liberdade para os empreendedores desenvolverem
seus negócios, sem nenhum tipo de controle gover
namental.

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - a Bri
gadeiro Grossí, em recente audiência nesta Comis
são, afirmou que a permanência da suplementação
tarifária seria imprescindível para viabilizar a aviação
regional, sobretudo na região amazônica. Qual a opi
nião de V. Sas. sobre isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marche
zan) - Com a palavra o Dr. Percy Lourenço Rodrigues.

O SR. PERCY LOURENÇO RODRIGUES - A
Rio Sul nasceu como empresa de vocação regional,



O SR. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Antes de mais nada, como foi dito anteriormente, a
modernização dos aeroportos é primordial nos siste
mas de tráfego aéreo que permitam o afastamento me
nor entre as aeronaves, sistemas de embarques mais
rápidos dentro do mesmo espaço físico, vamos dizer,
com algumas adaptações. No meu modo de entender,
em princípio, seria possivel dinamizar ainda mais a
operação, principalmente nos aeroportos que já estão
hoje com demanda bastante alta, ou seja, já estão com
sua capacidade próxima do esgotamento. Além disso,
com o passar do tempo, mais investimentos que per
mitam ampliar esse espaço físico e também comportar
mais aeronaves e de porte razoavelmente maior, per
mitindo aumento do fluxo de passageiros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Tem a palavra o Dr. Percy Rodrigues.

O SR. PERCY LOURENÇO RODRIGUES 
Entendemos que a saturação dos aeroportos é uma
conseqüência do próprio desenvolvimento da região,
da necessidade de operação das empresas. Não
achamos que os aeroportos hoje no Brasil estejam
absolutamente saturados. Talvez, com a capacidade
atual e um pouco mais de tecnologia, com equipa
mentos de controle de tráfego aéreo mais sofistica
dos, se pudesse aumentar ainda a margem de alguns
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com malha regional e era uma empresa suplementa- O SR. PER.C: L~URENÇORO~RIG~ES De-
da. Ela se desenvolveu e hoje não opera mais em re- fendemos a partlclpaçao de empresános pnvados na
giões onde se faz necessária a suplementação. Enten- administração de aeroportos. Achamos que só dess~

demos que a suplementação deve existir em regiões forma teríamos aeroporto~ com conforto, c?m_servl-
onde efetivamente o transporte aéreo seja quase que ços adequados, bem eqUipados para a aVlaçao co-
a único meio de o cidadão se deslocar. Há cidades na mercial brasileira.
Amazônia que de avião chega-se em cinqüenta minu- O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marche-
tos e de barco gastam-se três dias. Então, a empresa zan) - Tem a palavra o Dr. Constantino de Oliveira.
não é lucrativa, porque a tarifa tem que ser baixa, tem O SR. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR
que ser competitiva com ~ ~o barco. Nessas_ regiõ~~, _ A Gol, da mesma forma, acredita que o capital priva-
acreditamos que deva eXistir a suplementaçao_tanf~- do pode trazer agilidade e mais rápida adequação da
ria. Todavia, os recursos para essa suplementaçao nao infra-estrutura aeroportuária, para suportar inclusive
podem ser retirados do passageiro do transporte do- o crescimento de demanda, que deve acontecer ao
méstico, nem do caixa das empresas. longo dos próximos anos. Isso vai demandar não só

Defendemos que tem que haver previsão no or- capital como também a agilidade que, muitas vezes, a
çamento. Se for interesse da Prefeitura de determina- empresa privada tem em relação à empresa pública.
da cidade que haja avião no seu aeroporto, essa Pre- O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
feitura arcaria com o ônus de complementar a opera- chezan) _ Com a palavra o Deputado Leur Lomanto.
ção da empresa. Se o Estado deseja desenvolver d~- O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO _ Sabe-
terminada região através de t.r~nsporte ~ére:o' cabena mos da alta densidade de alguns aeroportos no País:
ao Estado suplementar. Em ultima a.nállse, ISSO cabe- Guarulhos Congonhas, Galeão. Quais as sugestões
ria à União, quando não houvesse Interesse n~m da dos senho~es para resolver esse problema?
Prefeitura ne~ do Estado.. e foss: uma ~ecessldade O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
de desenvolvimento e de Integraçao nacional. chezan) _ Com a palavra o Dr. Constantino de Olivei-

O SR. ANTÔNIO CELSO CIPRIANI- Só acres- ra.
centaria que não cabe à indústria de transporte aéreo
subsidiar o desenvolvimento de regiões, e sim à Na
ção, ao Tesouro, ao Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Tem a palavra o Dr. Constantino de Olivei
ra.

O SR. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR
- Não tenho mais nada a acrescentar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Tem a palavra o Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Os se
nhores presidentes e os representantes de empresas
aéreas são favoráveis à realização de investimentos
privados, visando à modernização de setores aero
portuários e à infra-estrutura aeronáutica?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Tem a palavra o Dr. Antônio Cipriani.

O SR. ANTÔNIO CELSO CIPRIANI - Sim, nós,
da Transbrasil, comungando com o pensamento do
nosso sindicato das empresas, entendemos que ao
setor caberia investimentos privados, não do gover
no, para desenvolvimento da infra-estrutura aeropor
tuária.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Tem a palavra o Dr. Percy Rodrigues.
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aeroportos considerados hoje saturados. como é o
caso do de Congonhas, o Santos Dumont e o da Pam
pulha. Mas, de qualquer maneira, a solução vem das
próprias empresas áreas, através de seus planeja
mentos de malha.

O primeiro planejamento ocupa o aeroporto
central, concentra as operações em determinado ae
roporto e dali saem as conexões para atender cida
des de menor densidade de tráfego. Quando há satu
ração, as empresas automaticamente começam a fa
zer vôos diretos para aquelas localidades onde a de
manda já justifica o vôo direto. De sorte que as própri
as empresas buscam soluções para limitar a capaci
dade do aeroporto.

Agora, entendemos que ainda não chegamos a
esse nível. Os aeroportos do Brasil precisam ser me
lhor equipados, seus controladores de tráfego preci
sam ser melhor remunerados. Sabemos de suas difi
culdades com o equipamento, o recurso e até o salá
rio. Então, acho que ainda temos muito que crescer
nesses aeroportos ditos saturados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Tem a palavra o Dr. Antônio Cipriani.

O SR. ANTÔNIO CELSO CIPRIANI - Entende
mos que realmente os aeroportos estão com um mo
vimento alto, mas não podemos considerá-los satura
dos, porque existem recursos tecnológicos. Se hou
vesse investimentos, permitiriam que as operações
fossem ainda mais incrementadas e com segurança.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Tem a palavra o Deputado Leur Lomanto.

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Agrade
ço, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Agradeço ao Relator e aos expositores.

Com a palavra o nobre Deputado Chico da Prin
cesa.

O SR. DEPUTADO CHICO DA PRINCESA - Sr.
Presidente, Sr. Relator, senhores expositores, gosta
ria de ouvir uma resposta de todos os convidados a
uma pergunta sobre a questão de leasing das aero
naves. Qual o prazo máximo que os senhores conse
guem no que diz respeito a leasing de uma aerona
ve?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Tem a palavra inicialmente o or. Constanti
no de Oliveira, que deve ter experiência mais recente
nisso.

O SR. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR
- Existem várias formas de leasing. Hoje, o prazo
máximo de um financiamento é em torno de dezoito

anos. A vida útil de uma aeronave, atualmente, é de
mais de trinta anos. No Brasil existem aeronaves em
bom estado de conservação voando, ou seja, tranqüi
lamente, com esse tempo de uso. A depreciação
ocorre a longo prazo, o fator de utilização permite que
essas aeronaves voem até mais do que isso.

Esse é um dos motivos de eu citar o prazo de
concessão de 35 anos. renovável, nesse caso, por
igual período. Do contrário, pode-se imaginar daqui a
25 anos como estará nossa frota. Nenhuma empresa
teria condições de buscar financiamento para renovar
sua frota, se, nesse meio tempo, houvesse uma evo
lução tecnológica, uma necessidade de ampliação da
frota. Como vão ficar as empresas? Se a empresa re
corre a um agente financiador e propõe que ele finan
cie um avião eseu prazo de contrato é de, no máximo,
dez anos, não se viabiliza o contrato. Teríamos uma
situação complicada, bastante difícil, em todo o siste
ma de transporte aéreo, na medida em que se inviabi
Iizam a renovação e a ampliação com equipamentos
mais modernos.

Por conseqüência, como vivemos, nos últimos
anos, a modernização, que traz economia, equipa
mentos ecologicamente mais corretos, com nível de
ruído mais baixo, mais confortáveis, mais rápidos, es
taríamos impondo uma limitação que traria, com cer
teza, prejuízo, não só para as empresas, mas princi
palmente para o usuário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Tem a palavra o or. Antônio Cipriani.

O SR. ANTÔNIO CELSO CIPRIANI - Temos
hoje, para um leasing operacional, o prazo limitado
de cinco anos, renováveis por mais cinco. Num laa
sing financeiro, podemos chegar a quinze ou a dezoi
to anos, mas com certa dificuldade. O "Ieasador" de
uma aeronave, na negociação com as empresas, es
tabelece o limite de cinco anos, com renovação por
mais cinco.

Poderíamos ter realmente o prazo estendido
para a vida útil de uma aeronave moderna. Como dis
se o Constantino de Oliveira, estamos vendo aerona
ves com trinta anos operando dentro da margem de
segurança - elas terão, acredito eu, vida útil de até
mais de trinta anos. Discutir um termo de cinco anos
dificulta para o negociador, o fabricante ou o próprio
arrendador do avião. Na renovação por mais cinco
anos hoje, podemos dizer: "Mas nós temos dez anos
em um leasing operacional". Isso implicaria, depois
de cinco anos, novos custos de advogados, de regis
tros e contratos, o que, de certa forma, são custos que
vão sendo somados.



O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY 
Sim. Faz-se o leasing para a compra de um avião ou
de peça de valor. Quando o avião é do exterior, pare
ce-me que a alfquota é zero, não se cobra imposto.

O SR. PERCY LOURENÇO RODRIGUES - De
pende do peso do avião. Acima de quinze toneladas,
ele não tem tributação; abaixo de quinze toneladas,
tem 10% de IPI.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - V.
sa está falando de um avião comercial?

O SR. PERCY LOURENÇO RODRIGUES 
Sim, Deputado.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - É
verdade que a Receita Federal quer tributar o avião
da Embraer que V. sa comprou, o que não é feito em
relação aos outros aviões?

O SR. PERCY LOURENÇO RODRIGUES 
Exatamente.

Temos uma lei de 1992, que passou a vigorar
em 1998, que estabelece a incidência de 10% de IPI
em aeronaves executivas ou comerciais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Deputado, eu já inscrevi V. Exa para falar.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY 
Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marche
zan) - Com a palavra o Deputado Chico da Princesa.

O SR. DEPUTADO CHICO DA PRINCESA - Sr.
Presidente, pelo que ouvimos dos expositores, a avia
ção civil está subordinada, em quase todo o mundo,
ao Ministério dos Transportes, enquanto no Brasil há
projeto que a transfere ao Ministério da Defesa.

Gostaria de ouvir a opinião de V. Sas. sobre o
assunto.

Outra questão é a concessão onerosa. Já pude
mos observar que todos são contra. Quanto à ques
tão tarifária, alguns defendem a livre tarifa, em que
cada um cobra a que escolher, mas outros pedem a fi
xação de um preço máximo, com base no qual se exe
cutaria a melhor tarifa.

Tenho certeza de que todos os Deputados nesta
Casa querem a modernização da aviação civil, dando

O SR. PERCY LOURENÇO RODRIGUES 
Sim. Vou dar um exemplo bem simples: o leasing
operacional é um aluguel; não existe obrigatoriedade
de ficar com a aeronave ao final do contrato. Por isso,
não há valor residual e ele é um pouco mais caro, por
que não existe garantia, para o proprietário do avião,
de passá-lo definitivamente. Ele poderá ser renovado
ou não, dependendo do interesse, da estratégia e da
condição da empresa.

O leasing financeiro pressupõe praticamente
uma aquisição definitiva. Seria uma compra financia
da, porque, no início do contrato, já está previsto um
valor residual, que diminui o valor da prestação. A em
presa, obrigatoriamente, adquire aquela aeronave
pelo valor residual. É um contrato mais difícil, para
nós de empresas que só operam no doméstico, por
que há um nível maior de exigência e um risco maior
para as proprietárias dos aviões.

A estratégia da Rio Sul, na sua escalada de
crescimento, foi sempre fazer o leasing operacional,
como empresa doméstica e regional, com receita pro
duzida em moeda local e sem lastro de dólar no exte
rior. Tivemos de trabalhar, durante todos esses anos,
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Nas sugestões que apresento neste trabalho, com o leasing de cinco anos, renováveis por mais
também falo em concessão pelo prazo de 35 anos, cinco, mais caro e sem a propriedade do avião.
porque daria mais confiabilidade ao fabricante, como O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY -
aos proprietários de aviões que vão fazer esse lea- Pela ordem, Sr. Presidente.
sing - operacional ou finance.iro -, p~ra receber uma O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
proposta do ~osso.Iado, de qUInze a vm~e anos de alu- chezan) _ É para um esclarecimento rápido, Deputa-
guel, ou de finanCiamento de um equipamento des- do?
ses. Ele vai depreciar o equipamento, no caso de um .
"Ieasador", num maior tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Tem a palavra o Dr. Percy Rodrigues.

O SR. PERCY LOURENÇO RODRIGUES 
Praticamente tudo já foi dito pelo Dr. Constantino e
pelo Dr. Celso.

Em relação à Rio Sul, eu acrescentaria que te
mos trabalhado basicamente com leasing operacio
nal, em que não há a obrigatoriedade de ficar com a
aeronave ao final do contrato. Ele foi de cinco anos,
por muito tempo, e agora estamos conseguindo fa
zê-lo chegar a dez.

O leasing financeiro, como foi dito, pode chegar a
quinze ou dezoito anos. No caso das aeronaves da
Embraer, estamos trabalhando com quinze anos, mas
existem dificuldades, para uma empresa brasileira...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Qual a diferença entre leasing operacional
e leasing financeiro? V. sa poderia fazer uma sínte
se?
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condições a todas as empresas brasileiras para com
petir com as internacionais.

Quanto aos ônibus, existem as linhas chamadas
"filé mignon" e as sociais. Gostaria de saber de V. 5as.
se na aviação são obrigados a cumprir determinado ho
rário, mesmo com poucos passageiros, ou, se não hou
ver movimento, podem cancelar ou transferir vôos.

Com a entrada de novas empresas aéreas no
mercado, entre elas a Gol, aumentou-se a concorrên
cia, no que se refere às tarifas. Viajo muito de Brasllia
a Londrina - meu amigo Luiz Carlos Hauly também é
de lá. Podemos ver, nos jornais, grandes promoções
de tarifas em todas as cidades. A viagem de Brasília a
Curitiba custa 199 reais, mas para Londrina temos ta
rifa cheia, 440 reais, e não se consegue uma menor.
Só para lembrar, Londrina é a terceira cidade do sul
do País, só perdendo para Porto Alegre e Curitiba.

Então, preço livre é fundamental, por mais que a
empresa tenha de adequá-lo ao que o mercado exige
no momento. Por isso, gostaria de ouvir a opinião de
V. sas. sobre a questão tarifária e a concorrência no
País.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Com a palavra o Dr. Constantino de Oliveira
Júnior.

O SR. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR
- A pergunta foi longa e talvez eu me esqueça de res
ponder algum ponto, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - A primeira pergunta é se a administração
da aviação civil deve ficar a cargo da Aeronáutica ou
do Ministério dos Transportes.

O SR. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR
- Não tenho opinião formada a respeito. É importante
que os pontos básicos que hoje estamos discutindo
nesta Casa sejam amplamente amadurecidos, garan
tindo não só a sobrevivência das empresas, mas tam
bém um bom serviço aos usuários.

Com relação às linhas de ônibus que as empre
sas são obrigadas a manter, no caso da aviação não
funciona dessa forma. Temos a liberdade de sugerir
horários e também cancelamentos de vôos.

Quanto às condições tarifárias de Londrina e de
outras cidades, talvez nelas exista uma competição
menor, que permita o estabelecimento de preços mai
ores - meus companheiros poderão explicar melhor
essa questão. Existem condições operacionais do pró
prio mercado, como equipamentos e ligações, que im
pedem a distribuição de custos, a fim de baixar signifi
cativamente o preço. Não atuo em Londrina e não sei

dizer especificamente o que acontece, mas talvez o
Dr. Percy e o Dr. Celso possam dar esse esclareci
mento.

Há mais alguma pergunta, Deputado?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Não.

Com a palavra o Or. Percy Lourenço Rodrigues.

O SR. PERCY LOURENÇO RODRIGUES - No
que se refere à administração da aviação civil, duran
te setenta anos ela foi bem dirigida pelo DAC.

Temos uma aviação eficiente, tecnologicamente
atualizada, com bom serviço e Indices de segurança
comparáveis aos do Primeiro Mundo, embora os
usuáríos se queixem um pouco. De sorte que ela foi
bem administrada pelo Ministério da Aeronáutica, por
intermédio do DAC.

Trata-se de questão cultural. Se se perguntar
hoje ao Ministro dos Transportes se quer ser respon
sável pela aviação, S.Exa. vai levar um susto, porque
seria mais um encargo cuidar de setor tão complexo.

Tem de haver um processo gradual de transfe
rência, para que cheguemos aos níveis dos países
mais desenvolvidos. Sabemos que em todas as par
tes do mundo a aviação está subordinada ao Ministé
rio dos Transportes. Talvez possamos chegar lá, mas
teremos de mudar nossa mentalidade.

Hoje defendemos a liberdade tarifária exatamen
te para poder dar uma tarifa mais barata para Londrina,
por exemplo. É claro que no horário nobre V.Exa. vai
pagar uma tarifa compatível; no intermediário, a opera
dora poderá oferecer uma tarifa mais bàrata.

O SR. DEPUTADO CHICO DA PRINCESA - O
que é o horário nobre?

O SR. PERCY LOURENÇO RODRIGUES 
Consideramos horário nobre as cabeceiras do dia,
entre 7h e 8h e entre 19h e 2Dh. e também a partir das
18h, porque é o de maior demanda. Então, é natural
que esse serviço tenha valor agregado.

Assim, havendo diferenciação, o usuário que
tem o serviço mais sofisticado do horário nobre não
vai considerá-lo mais caro em comparação ao do ho
rário intermediário. Isso só é possível com liberdade
tarifária, porque temos uma base de custo muito dura,
igual para todos.

Não se pode fazer milagre em aviação. O preço
do arrendamento, do combustível e do material aero
náutico é o mesmo para todas as empresas. Então,
existe a capacidade de administrar a gosto, numa
gama muito restrita. Se houver liberdade tarifária, va
mos, unir uma tarifa nobre com uma popular e estabe
lecer uma margem mínima e razoável para a empre-



Junho de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 23 31095

sa, necessária para reinvestimentos, remuneração do
capital do acionista, gratificação dos funcionários.
Acreditamos que, com liberdade tarifária, poderemos
oferecer pelo menos dois tipos de tarifas em vôos de
Brasflia para Londrina.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - O
senhor pode fazer esse vôo desde já.

O SR. DEPUTADO CHICO DA PRINCESA - De
preferência vôo direto, que hoje não existe.

O SR. PERCY LOURENÇO RODRIGUES 
(Inaudível) liberdade tarifária.

(Intervenção ininteligível.)

O SR. PERCY LOURENÇO RODRIGUES 
Está registrado aqui.

Qual foi a outra pergunta?
O SR. DEPUTADO CHICO DA PRINCESA 

Não foi a relativa à tarifa e à questão do Ministério?
(Não identificado) - Foi relativa à questão dos

ônibus. Mas o Constantino respondeu.
Entre as linhas de ônibus, existem algumas socia

is. Quem é passageiro não tem de ser obrigado a fazer.
(Não identificado) - Vocês têm condições de

ajustar, de cancelar?

O SR. PERCY LOURENÇO RODRIGUES 
Não, essa liberdade existe. Aí entra a suplementação
tarifária. Em algumas localidades há necessidade do
transporte aéreo. Nesse caso, como já foi dito, teria de
haver complementação tarifária.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Com a palavra o Dr. Antônio Celso Cipriani.

O SR. ANTÔNIO CELSO CIPRIANI - Quanto à
agência estar sob responsabilidade dos Ministérios
dos Transportes ou da Defesa, no Brasil sempre hou
ve o conceito - adequado, na minha opinião - de que
a aviação civil é questão de soberania nacional. Hoje,
precisamos de uma agência - e nós, da Transbrasil, a
receberemos muito bem - vinculada aos Ministérios
dos Transportes, da Defesa ou a qualquer outro órgão
pertinente.

No que diz respeito às tarifas de ônibus, a per
gunta já foi respondida por Constantino Júnior, que
tem muito mais experiência na área do que eu.

Quanto ao horário nobre, acrescento que nele
viajam os executivos. Havendo liberdade tarifária, não
considero adequado estipulá-lo como horário em que
se ofereça melhor tarifa para o usuário. Nós, da indús
tria, não temos de subsidiar outras indústrias, criando
tarifa diferenciada para aqueles que usam a aviação
para realizar negócios e ganhar dinheiro. Devemos
oferecer tarifas diferenciadas para atrair o maior nú
mero possível de passageiros que não têm condições

de voar em horário nobre - que chamamos de cabe
ceiras, no começo ou no final do dia, para aqueles
que estão indo realizar negócios ou voltando -, que
vão voar como turistas ou microempresários, que têm
elasticidade de horários e podem acomodar-se aos
oferecidos por nós.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Com a palavra o Sr. Constantino de Oliveira
Júnior.

O SR. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR
- Vou complementar o que o Deputado disse em rela
ção aos Ministérios dos Transportes ou da Defesa.

Endosso as palavras do Dr. Percy Rodrigues
quanto ao DAC, que, na minha opinião, tem sido muito
competente e conduzido com excelência a fiscaliza
ção de transporte aéreo, impondo rigidez e disciplina,
permitindo que a concorrência aconteça de forma
aberta.

Quanto à flexibilização de tarifas, nossa empre
sa, que começou a operar em janeiro e trabalha com
preços mais acessíveis, realizou pesquisa no final de
março e constatou que 18% dos nossos passageiros
- 150 mil por mês - viajaram pela primeira vez de
avião pela Gol, por causa do preço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - O Deputado Ricardo Berzoini é o próximo
inscrito, mas está ausente.

Com a palavra o Deputado Feu Rosa.

O SR. DEPUTADO FEU ROSA - Sr. Presidente,
Sr. Relator, Srs. Deputados, senhores convidados,
vou fazer quatro considerandos e, neles, algumas
perguntas.

Primeiro, parabenizo a empresa Gol, na pessoa
do Dr. Constantino Júnior, que acabou de mostrar que
grande quantidade de novos usuários de avião sur
gem principalmente por causa dos preços acessfveis
de sua companhia.

Há muitos anos, desde a época do fed laker(?),
do laker express(?), na Europa e nos Estados Uni
dos, eu vinha pensando que, de uma hora para outra,
haveria maior democratização do transporte aéreo no
Brasil. Agora, devido à globalização do mundo moder
no, a Gol começou a trabalhar dessa forma, que pare
ce estar dando certo - e espero que dê, porque é
bom para os concorrentes e para o povo brasileiro.

Pergunto ao Sr. Constantino Júnior por que até
este momento a Gol não tem um guichê na Câmara
dos Deputados. Somos viajantes inveterados. Por in
crível que pareça, a média do tempo que permanece
mos em Brasília, se formos contar de terça-feira à tar
de até quinta-feira pela manhã, mais ou menos, se
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equipara ao tempo que nós. Deputados. e talvez os tas e também gente boa. o isolamento da nossa fron-
Senadores. passamos em aeroportos e aviões. Isso é teira terrestre é muito forte. Somos um país isolado da
interessantíssimo. O tempo que passamos aqui é América Latina. ainda hoje. É possível planejar linhas
igual ao que passamos em aeroportos e aviões. Esta aéreas integradas e um tipo de consórcio só para vias
é uma profissão inusitada. peculiar. de planejamento e oferecer isso nacional e internaci-

Como esta é a Casa do povo, não sei por que a onalmente, de modo a aumentar o transporte aéreo
empresa de V. sa, que presumivelmente tem tarifas entre os países sul-americanos?
muito competitivas, ainda não chegou aqui. É claro Finalmente, há uma pergunta que sempre faço e
que a Gol está começando. mas muitas rotas os Srs. gostaria de saber o ponto de vista dos senhores. Já ti-
Deputados têm condições de usar. multiplicando nos- vemos o prazer de contar com a presença do Sr. Ozi-
sa cota de passagens. res Silva. verdadeiro marco da aviação brasileira, tan-

Aos Srs. Percy Rodrigues e Antônio Cipriani to na área de gerência quanto na de empresa de re-
também vou fazer pergunta. dução de aviões. Estamos muito preocupados, na Co-

Pelo que me consta. a concorrência nesse meio missão - é geral, não há uma única exceção -, com a
não é muito palpável, transparente, tranqüila. Por concentração excessiva de vôos para o Hemisfério
exemplo, não se coloca no jornal que está aberta con- Norte, a partir do eixo Rio/São Paulo: 93%.
corrência para a exploração da linha "a", "b" ou "c", Sem maiores considerações, Sr. Presidente,
porque nosso sistema tem suas peculiaridades. Exis- gostaria de saber dos convidados se há condições de
te orientação do DAC sobre determinadas linhas, en- oferecer incentivos, sob a ótica do turismo, desesti-
volvendo custos. benefícios. formas de operação. murar a importação de equipamentos, gravar equipa-
equipamento, horários, valores em dólar. em real mentos usados nos percursos para esse eixo Rio/São
etc.? Existem estudos que o DAC ou qualquer outra Paulo, a fim de incentivar o destino para o Norte e
autoridade federal entregue aos senhores mostrando Nordeste, visando criar mais emprego e melhorar a
que tais linhas são potencialmente boas ou não, ofe- qualidade de vida para essas regiões.
recem alto risco ou não, como acontece no sistema O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
bancário e em outros sistemas? chezan) - Obrigado, Deputado.

Drs. Percy Rodrigues e Antônio Cipriani. os se- Com a palavra o Dr. Percy Rodrigues. pelo tem-
nhores são de empresas mais tradicionais. Mas, no po de três minutos.
caso do Dr. Constantino Júnior, a medida foi baseada O SR. PERCY LOURENÇO RODRIGUES - A
em estudos próprios de viabilidade ou houve aconse- primeira pergunta é dirigida somente à Gol. porque a
Ihamento, orientação em relação a essas linhas po- Rio Sul e a VARIG já têm instalações na Casa. aten-
tencialmente ricas ou não. que têm taxas de retorno dendo convenientemente os Srs. Parlamentares.
altas ou não, com todas as variáveis envolvidas numa Em relação aos critérios para abertura de li-
linha aérea? nhas. o DAC não faz nenhum tipo de planejamento, o

Outra pergunta: existem limitações em equipa- que é razoável, ou seria planificação estatal para as
mentos para o Brasil? É fácil adquiri-los? O Banco do empresas. Elas mesmas fazem seu plano de linha,
Brasil e o Banco Central ajudam? O equipamento suas prospecções de mercado, e requerem as linhas
usado pelas empresas de V. Sas. é importado. A sua de seus interesses. No passado, houve planificação
manutenção também é cara. Existem dificuldades por no transporte aéreo regional, por meio do Sistema
parte das nossas autoridades para prover linhas que Integrado de Transporte Aéreo Regional - SISTAR,
vêm e vão. potencialmente razoáveis de serem explo- em que o Governo determinava áreas de atuação
radas? As autoridades federais facilitam a vida dos para as empresas, em função de uma série de razões
senhores na aquisição de equipamentos mais bara- muito explicadas à época. Atualmente, é responsabili-
tos, melhores? Quase tudo é importado. seu ramo de- dade das empresas a elaboração de seus planeja-
pende basicamente de autoridades federais. mentos de malha.

Também quero saber sobre outro ponto. Sou Em relação ao financiamento. existe muita difi-
Secretário na Comissão do Mercosul. Procuramos ter culdade. O sistema financeiro brasileiro não contem-
muitas ligações com seus países membros e os do pia financiamentos de longo prazo. de aeronaves.
Pacto Andino. É possível planejar. a longo prazo. es- Esses recursos têm de ser buscados lá tora, e isso
truturas no Brasil, como fator de integração do sub- aumenta os custos. Aliás, eu diria que isso inviabiliza
continente? Não estamos isolados, mas vemos com a aquisição de aeronaves. Hoje, praticamente não as
muita clareza que. afora aventureiros, contrabandis- adquirimos. Fazemos arrendamentos operacionais -



O SR. ANTÔNIO CELSO CIPRIANI - Se for
oferecido, tenho como norma aceitar. (Risos)

Terminando, lembro que a Transbrasil, hoje,
opera vôos compartilhados com a VARIG - acordo
que fizemos recentemente -, de Salvador, Recife e
Fortaleza para Lisboa. Temos nossa operação dividi
da entre São Paulo, Galeão e essas três Capitais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Com a palavra o Dr. Constantino, para
anunciar que vai abrir agência na Casa.

O SR. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR
- Exatamente. Com relação a essa pergunta, a res
posta é que um dos grandes diferenciais da nossa
empresa, em relação às concorrentes, o que implicou
quebra de paradigma, foi a extinção do bilhete
pré-emitido, ou seja, do bilhete aéreo emitido anteri
ormente ao embarque.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - O senhor pode explicar isso rapidamente?

O SR. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR
- Posso, se for estendido meu tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Dou-lhe mais um minuto.

O SR. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR
- A pessoa, normalmente, entra em contato com a
empresa via agência de viagem, ou pelo sita
www.voo.gol - vou fazer meu comercial -, ou pelo te
lefone 0300 7892121, passa os dados, recebe todas
as informações necessárias (tarifa, taxa de embar
que, condições de contrato) e o código, que lhe permi
te', a partir de então, passar o número de seu cartão
de crédito, que garante o pagamento da passagem.
Não trabalhamos com reservas sem confirmações de
pagamento. Ela pode ser feita por três dias, no máxi
mo, e cai automaticamente, caso não haja o paga
mento antes do vôo. O passageiro, depois disso, se
encaminha ao aeroporto, onde recebe o cartão de
embarque e o bilhete de passagem, com a numera
ção fiscal e as informações necessárias.

Esse sistema nos traz significativa redução de
custos. Num primeiro momento, não caberia abrirmos
lojas em muitos lugares. Fizemos uma atualização do
sistema e pedimos especificamente para atender a
Câmara dos Deputados, a primeira exceção que va
mos abrir. Já requisitamos área, computador - se não
me engano, é uma espécie de chancela, que permite
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como já foi dito aqui - por cinco anos, pagando alu- O SR. ANTÔNIO CELSO CIPRJANI Seria o
guel, sem ter sua propriedade. A dificuldade de finan- caso. É um desenvolvimento que se faria da região.
ciamento é muito grande, envolve riscos para o País, O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
para as empresas. Enfim, não existe apoio financeiro chezan) - Mas subsídio para o exterior não é possí-
para as empresas adquirirem seus equipamentos. vel.

Em relação ao EMBRAER-145, entramos em
programa de taxas equacionadas com as intern~cio

nais mas existe muita dificuldade de fazer esse f1nan
cia~ento em moeda brasileira. Ele é feito em d6lar.
Assim, ficamos à mercê de todo esse problema cam
biai, que no momento é crucial para as empresas:
22% s6 nesses quatro meses deste ano.

Quanto à integração dos países, trata-se de per
gunta que toca mais diretamente às empresas inter
nacionais.

Com referência ao vôo sub-regional, países do
Mercosul, estamos designados para participar dessa
área de integração. Todavia, no momento, em termos
de rentabilidade, não vemos como operar essas li
nhas, em função do pouco tráfego que existe entre as
cidades. Ele é centralizado basicamente nas Capitais
- Buenos Aires, Montevidéu. Enfim, não existe atrati
vo para empresa brasileira operar. Praticamente é o
que existe em exploração sub-regional, porque em
outros pafses não há nada a respeito.

Quanto à concentração de vôos no Galeão e em
Guarulhos, o Antônio Cipriani responderá melhor a
essa pergunta, pois minha experiência é no mercado
doméstico.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Muito obrigado.

Com a palavra o Sr. Antônio Cipriani.

O SR. ANTÔNIO CELSO CIPRIANI - Não po
deria deixar de lembrar a todos os Srs. Deputados
que a Transbrasil também tem seu guichê na Casa.

No que diz respeito à concentração dos vôos,
estamos operando praticamente onde está a grande
demanda de passageiros. No passado, operamos
São Paulo/BrasílialMiamilWashington, por quase
quatro anos. Paramos devido à demanda muito baixa
de passageiros, além de Brasília. Temos de oferecer
tarifa diferenciada para atrair o passageiro e cobrar
menos que aquela ponto a ponto, porque é vôo com
escalas, mais caro de ser operado do que o direto.
Assim, deixamos de operar essa linha devido ao pre
juízo que a empresa sofreu.

De que precisaríamos nesses pólos? Desenvol
ver ou indústria ou turismo, para trazer ou levar pas
sageiros.

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Uma
forma de subsídio?
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débito ou crédito. Fomos atendidos de pronto. Posso
garantir-lhes que no máximo em quinze dias haverá
um funcionário da Gol atendendo os Srs. Deputados.

Em relação à demanda, temos acesso a dados
estatísticos da demanda passada, mas nada que nos
oriente a possível mercado. Pelo menos, não tive aces
so ainda a estudo desse nível. As empresas têm de fa
zer sua avaliação da potencial sinergia de pólos regio
nais ou cidades que permitam implementar uma quanti
dade de horários necessária para atender à demanda.

Quanto à compra de aeronaves, endosso mais
uma vez as palavras dos Drs. Percy Rodrigues e
Antônio Cipriani: só se encontra financiamento inde
xado ao dólar, dificultando a aquisição pelas empre
sas. Não existe incentivo ou facilidades em nenhum
sentido. Há, sim, a exigência de capacitação técnica,
o que é louvável e necessário, ainda mais em trans
porte aéreo.

No que se refere à integração ao Mercosul, tal
vez se o imaginarmos como mercado sem fronteiras,
seria praticamente uma aviação doméstica, na medi
da em que há mercado livre. Do meu ponto de vista,
se for a céu aberto entre os países membros, não ha
verá grandes diferenças de como se atua hoje no
mercado doméstico.

Sobre vôos dos Estados Unidos, o Dr. Antônio
Cipriani analisou muito bem. É importante dizer que a
demanda específica de cada mercado brasileiro não
é tão alta que justifique eventualmente avião de gran
de porte, como os que fazem vôos transcontínentais,
efetuarem pousos intermediários. Isso pode encare
cer ainda mais o valor da passagem ou .inviabilizar a
operação da empresa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado.

Comunico aos Srs. Deputados que estamos ten
tando agendar visita ao Rio de Janeiro, no dia 25: à
VARIG, até o meio-dia; depois, às instalações do DAC;
e, posteriormente, ao Aeroporto Internacional, para ver
suas operações. Todavia, o Major-Brigadeiro-do-Ar Ve
nâncio Grossi estará viajando nessa data. Proponho,
então, mudá-Ia para julho ou agosto. Visitaríamos só a
Varig, ou adiaríamos a viagem. Solicito aos Deputados
que reflitam sobre o assunto e transmitam a mim ou ao
Relator seu ponto de vista.

Além disso, o Diretor de Relações Institucionais,
Dr. Horácio Melo, está nos convidando para visitar as
instalações da Embraer, em São José dos Campos.
Na oportunidade, c:Jviríamos exposição sobre todo o
problema da indústria de aviões no Brasil. Estamos
pensando em fazer essa visita em agosto. Gostaria
que os Srs. Deputados opinassem sobre o assunto

junto ao Relator ou a mim, para decidirmos se visita
mos logo a VARIG ou se esperamos o retorno do Sr.
Major-Brigadeiro-do-Ar Venâncio Grossi.

Com homenagens a Londrina e a seus repre
sentantes, tenho a honra de dar a palavra a um de
seus brilhantes representantes, Deputados Luiz Car
los Hauly.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, senhores
convidados, estou no Parlamento há dez anos e meio
e faço o trecho Londrina-São Paulo-Brasflia, pratica
mente 45 semanas por ano, ida e volta, gastando, da
hora em que saio da minha casa até o gabinete, em
Brasília, em torno de cinco horas. Quer dizer, são 450
horas por ano. Os Deputados de Curitiba e de São Pa
ulo gastam a metade do tempo. O Deputado Nelson
Marchezan, do Rio Grande do Sul, faz escala no solo
e gasta trinta minutos a mais do que um passageiro
de qualquer outra cidade. '

Conheço todos os ladrilhos do Aeroporto de
São Paulo. Ajudei a gastá-los. Acho que seria o caso
de sensibilizarmos alguma empresa que queira fazer
um vôo direto a Londrina. Vejo em Foz do Iguaçu po
tencial turístico fantástico. Ouvi a explicação, é plausí
vel, mas se houvesse planejamento mudando os
vôos, de tal modo que se pudesse ir para o Nordeste
via Brasília, com todo esse potencial turístico do Sul,
teríamos uma série de oportunidades para descon
gestionar os Aeroportos de Congonhas e Guarulhos.

A pergunta que tenho a fazer é da minha área, a
tributária. Com muita atenção, ouvi a explicação so
bre o leasing. Há alguns anos houve uma medida do
Governo, que felizmente voltou atrás, em relação ao
que é feito lá fora. Primeiro, não temos potencial nem
capacidade de fazer leasing das aeronaves dentro do
Brasil; elas são arrendadas. Soube, pelos jornais,
com preocupação, que o êxito da Embraer se deve ao
Jet Class, sucesso absoluto de aeronave, uma mara
vilha, no pouso, na decolagem e no vôo. Realmente
ela está incomodando a Bombardier, o pivô da en
crenca. Para ser comprada por uma empresa brasilei
ra, é tributada por legislação que não previa que esse
tipo de aeronave pudesse vir a ser muito utilizada no
Brasil devido à tonelagem, questão a que o Presiden
te da Rio Sul se referiu. Pois não deveria ser tributado.
Se o Boeing 737 não é tributado, por que uma aerona
ve dessas tem de ser? Concordo plenamente com a
Receita Federal no sentido de tributar aviões executi
vos. Mas uma aeronave comercial, já que as outras
não são tributadas, não deveria ser. A Comissão deve
mobilizar-se em torno dessa matéria, para que a Re
ceita Federal reconsidere sua posição.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- imposto de aeronave, que é brasileira, fabricada no
chezan) - Quero dizer a V. Exa que o Secretário da Brasil, operada por empresa brasileira, que só tem re-
Receita Federal, Dr. Everardo Maciel, já está convida- ceita gerada em reais. Mas ela é comprada em dólar,
do a comparecer à Comissão no dia 20. Vamos ver se porque é vendida para uma empresa do exterior e de-
S.Sa. pode vir nessa data. Seria oportuno inclusive pois reimportada pela Rio Sul, pois não temos financi-
esse diálogo de V. Exa com o Secretário. amento.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Já foi abordado esse sistema aqui. Não temos fi-
Mas é fato, Sr. Presidente, que já há um problema nanciamento no Brasil para suportar a aquisição des-
concreto com a Rio Sul. Pelo menos foi o .que li nos sa aeronave. Então, utilizamos um financiamento que
jornais Valor e Estado de S.Paulo. Já estão multa- é feito para o exterior e reimportamos essa aeronave.
dos, porque, quando as aeronaves têm de fazer lea- Ao ser reimportada, ela é tributada em 10%, enquan-
sing lá fora, não está embutido o IPI de 10%, e chega- to outras aeronaves, do tipo Airbus, Boeing, Fokker
ram a ser autuados. Isso é um problema grave. 100, que pesam acima de 15 toneladas, entram tran-

Eu acho que isso tem de ser resolvido. Lem- qüilamente no País sem nenhum tipo de cobrança de
bro-me de que, em 1991, quando cheguei à Casa, o imposto.
então Presidente Collor de Mello havia tributado to- Realmente, é uma das maiores incoerências
das as isenções. Depois, em 1991, 1992, teve de vol- que ocorrem no momento. Já fizemos gestões junto
tar atrás. Foi a primeira vez que ouvi a palavra repristi- ao Ministério da Fazenda. Existe um dossiê na mesa
nar, fundamental nessa questão tributária, significan- do Secretário com essa exposição de motivos, com
do a volta à forma original. esse nosso pleito, e estamos na expectativa de que

Se analisarmos concretamente um fato como haja alguma solução, porque senão todo o projeto do
esse, perceberemos que é importante e grave. Tem ERJ-145, para operar em linhas brasileiras, estaria
de ser resolvido o problema da tributação, até para prejudicado.
ser respeitada a isonomia no tratamento das ques- O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
tões relativas a aeronaves de maneira geral. chezan) - Concedo a palavra, desde logo, ao Deputa-

É importante que o Secretário da Receita Fede- do Orlando Fantazzini.
ral venha a esta Comissão, mas penso que podería- O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI-
mos formar uma comitiva para falar com ele mesmo Sr. Presidente, senhores, embora more a dez minutos
antes dessa data. Essa é a minha posição. do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em geral

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- fico de duas horas e meia a três horas esperando o
chezan) - Muito obrigado a V. Exa vôo, porque a meteorologia de Curitiba, no Paraná,

A palavra está facultada aos membros da Mesa não possibilita às aeronaves chegarem no horário a
que quiserem fazer comentários. Guarulhos.

Com a palavra o Dr. Percy. Gostaria de fazer uma pergunta, que poderia
O SR. PERCY LOURENÇO RODRIGUES _ De ser desdobrada posteriormente ao Sr. Constantino.

fato, confirmo a informação do Deputado. Nós esta- Indago se a estrutura de custos do setor é condizente
mos com um programa de quinze aeronaves Jet com a necessária remuneração do capital aplicado.
Class(?). Conseguimos ingressar com essas aerona- Depois, eu complementaria.
ves quando a legislação ainda estava em fase de in- O SR. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR
terpretação. E agora, ao completar a décima quinta - Com relação à estrutura de custo, à planilha de cus-
aeronave, fomos surpreendidos com a tributação de to apresentada e controlada ou acompanhada pelo
10% não só sobre ela, mas sobre todas as anteriores, DAC, acredito que sim. Essa planilha contempla um
internadas até esta data. custo que, no nosso caso, chamamos de tarifa "Y"; e,

Então, isso é totalmente inadmisslvel. Não há a se praticada na plenitude, arcaria com todos os cus-
menor condição de se operar essa aeronave com tal tos e insumos.
encargo tributário. Tivemos uma pré-encomenda de O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI-
mais quinze, mas a suspendemos temporariamente No momento, é óbvio, a empresa é nova, recente.
até que se esclareça a questão do imposto. Aliás, já Quer dizer, a tarifa aplicada está dando um retorno
está esclarecida: nós temos de pagar o imposto. O esperado ou dentro do esperado.
que estamos esperando agora é que haja conscienti- O SR. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR
zação do Secretário da Fazenda no sentido de excluir - Em relação à tarifa, ao retorno do esperado ou den-
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tro do esperado, temos a questão de demanda e de
custo, como o nobre Deputado observou. Entramos
no mercado com uma estrutura operacional diferente
- não sei se V. Ex" está formulando essa pergunta di
retamente a mim pela forma como a empresa traba
lha ou pela forma como atua, em termos de preços 
com preços diferenciados em boa parte das rotas ou
em todas as rotas. A empresa se baseia numa estru
tura operacional diferente, numa estrutura comercial
diferente, numa forma de fazer a emissão de bilhete
diferente, com o uso de aeronaves novas, de alta tec
nologia, que permitem custo reduzido.

Sendo mais objetivo, em relação à nossa estru
tura de preços, hoje, com a demanda crescendo, no
nosso caso - quer dizer, a empresa vem se firmando
ao longo do tempo -, eu diria a V. Ex" que estamos
numa situação de equilíbrio, que permite a sobrevi
vência da empresa com tranqüilidade.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
Se for possível, farei uma pergunta ao Presidente da
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Se eu souber responder, com imenso pra
zer. Senão, solicito que a resposta seja dada pelo Re
lator.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
Com certeza.

Sr. Presidente, apresentamos o Requerimento
n° 43, de minha autoria, do Deputado Ricardo Berzoi
ni e da Deputada Teima de Souza, quanto à constitui
ção de grupo de trabalho para realizar visitas e esta
belecer contatos com autoridades relacionadas aos
aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Santos Du
mont, Salgado Filho, Guararapes, Viracopos. Gosta
ria de saber de V. Ex" se vamos votar isso hoje ainda
ou numa próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Não sei se poderemos votar, por questão
de quorum. Penso que terá de ser na próxima
Ordem do Dia, já que devo anunciar anteriormente.

Agora, quero esclarecer a V.Exa. que recebi a
informação de que o mesmo requerimento foi apre
sentado não sei se na Comissão de Viação e Trans
portes ou em outra, tendo até sido constituída comis
são para realizar visitas.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
Se não me falha a memória, só no Aeroporto de Con
gonhas, em relação ao acidente que lá ocorreu recen
temente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Como V. Exa sabe, estamos agendando

uma visita ao aeroporto do Rio de Janeiro e outra pro
vavelmente a São Paulo. Então, estaríamos levando
toda a Comissão. Por enquanto, a Comissão não está
trabalhando com subcomissões. Agora, vou submeter
todos esses requerimentos à deliberação, no próximo
dia 19, se houver quorum. Está certo, Deputado?

Vou conceder a palavra ao Deputado Albérico
Filho.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Sr.
Presidente, começaria fazendo uma indagação ao Sr.
Constantino Júnior: a Gol entrou no mercado recente
mente por políticas inovadoras de corte de despesas.
Reduziu gastos com papel, com gráficas para feitura
de passagens, com pessoal para emissão de passa
gem, com alimentação no vôo, com estoque de peças
para aeronaves, uma vez que são todas iguais, entre
outras reduções. Com isso, adentrou no mercado ofe
recendo preço mais baixo e causando uma reviravolta
no mercado. Tanto é que, pelos próprios dados numé
ricos apresentados por V. sa, mais ou menos 13% de
150 mil passageiros - em torno de 18 mil passageiros
- estão voando pela primeira vez.

O SR. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR
- Desculpe, 18%.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO CORDEIRO 
Dezoito por cento. Então, a seu ver, é inviável manter
uma empresa aérea, com um lucro razoável e sem dí
vidas, com as tarifas hoje cobradas das empresas aé
reas em todas as áreas indispensáveis ao seu funcio
namento? Esse é o primeiro questionamento.

Segundo, seria possível, com as tarifas de hoje,
que uma empresa desse lucro mesmo mantendo
vôos de maior luxo sem cobrar preços excessivos nas
passagens? A Gol, por exemplo, se quisesse fazer
vôos mais luxuosos, teria, no caso, de incrementar o
preço da passagem, ou teria outra medida que possi
bilitasse oferecer vôos em condições mais luxuosas
para seus passageiros?

O SR. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR
- V.Exa. c~ou alguns pontos perceptíveis pelo lado do
passageiro, que dizem respeito a papel, impressão,
comissaria, refeição quente, que retiramos do nosso
serviço de bordo. Mas esses são alguns pontos que
agregam agora a grande virtude do conceito de baixo
custo ou a grande redução de custo, que está muito
mais nos softwares de controle que permitem, no
nosso caso...

Como disse antes, existem alguns paradigmas
do sistema das empresas que trabalham no conceito
tradicional com relação à nossa empresa. Então, per
cebe-se que a não-emissão do bilhete antecipado, no
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nosso caso, permite-nos um controle eletrônico on como as Prefeituras poderiam entrar no núcleo de es-
line de todas as vendas, de passageiro embarcado, tudos, para que pudéssemos propiciar o aumento
de passageiro que eventualmente não embarcou. gradativo da integração nacional, tendo, na minha
Não temos overbook, porque não temos no-show ou opinião, como mote maior a questão do turismo.
um nível muito baixo de não-comparecimento de pas- O SR. PERCY LOURENÇO RODRIGUES -
sageiros - é praticamente irrisório. Essa é uma virtu- Como afirmei anteriormente, a Rio Sul nasceu da vo-
de de que dispõe nosso sistema de reserva ou de cação regional. Não diria que ela é uma empresa regi-
venda de passagens. onal. Hoje, pela regulamentação do DAC, não existe

Até há pouco tempo, admitir-se a montagem de mais a empresa regional. Ela é uma empresa domés-
uma empresa aérea, que iria retirar a possibilidade de tica, que pode operar em qualquer parte do País, exe-
o passageiro fazer reserva com antecedência sem cutando linhas domésticas ou linhas regionais. Mas a
confirmar ~ pagamento, ou tendo de !a.z~r.o paga- Rio Sul tem essa origem, essa vocação regional e até
mento, sena loucura. Tomamos essa iniCiativa. Isso hoje mantém linhas nesse nicho regional.
nos traz uma significativa redução de custos. A'- . 'd d I I_ .. . _ expenencla com a comum a e oca, para ga-

A reduçao de. ~omlssan~, de refelça? quente rantia de rentabilidade de vôo, é bastante dramática
tra?-nos .uma produtlVlda~: mais ~lta d? eqUipamento para a empresa. Somos procurados constantemente
ou permite que nosso aVia0 esteja mais tempo n~ ar. por Prefeitos que no intuito de desenvolver seu Muni-
NQOSSO 'átempo de solo é. e~relmamtente reduzido. cípio, nos propõe'm até garantir determinado aprovei-

uem J voou conosco, pnnclpa men e nos aeropor- ..
t d t -.. FI' ó r B I H' t té tamento, ou seja. uma quantidade de assentos com-
as e ran~1 o -B o~ll.an po IS

b
, e o onzon te, a prados naquela aeronave. Isso, na prática, não funci-

mesmo aquI em raSlla -, sa e que o nosso empo A . _ . _ .
de solo é extremamente reduzido, o que nos permite 008. qUilo ~o an~elos, sao prome~s. E~flm, tra-
desenhar uma malha para que nossos aviões voem balho ne~~a ~rea ha 44 ~~os: nunca VI fun?lonarem
mais tempo na faixa de horário que o passageiro mais as ex.penenclas de p_artlclpaçao da comunrdade, da
procura por vôos. Todos esses fatores nos permitem Prefel!u.ra na operaçao. de empre~a aérea. Promes-
redução de custo. sas, VIsitas, comprometimentos eXistem, mas na prá-

Se por acaso tiver de mudar o conceito da em- tica não funcionam.
presa, reestruturá-Ia para um vôo mais luxuoso ou Diria que até hoje não deu certo operar junto
com serviço premium, como algumas empresas se com a comunidade, esperar pela participação dela,
propõem a fazer, com certeza isso implicará aumento da Prefettura. Quando a companhia aérea se dispõe a
de custo. fazer um vôo regional, a estratégia da empresa é abrir

A indústria da aviação, hoje, pratica preços ex- um novo mercado. No caso da Rio Sul: por exemplo,
tremamente competitivos e com margem muita aper- começamos com uma aeronave de tnnta assentos,
tada. Não é possível dizer: vou mudar, vou servir cavi- com o nosso Brasília, e abrimos a linha. A linha não é
ar echampanhe, vou parar meu avião no solo o tempo rentável, porque toda a operação do EMBRAER 120,
suficiente para fazer carregamento e descarregamen- na Rio Sul, pelo menos, é deficitária, é um investimen-
to, vou emitir bilhete, vou aceitar reserva com antece- to que se faz com a abertura de mercados. Quando
dência e, com isso, vou ter um número de reservas esse mercado atinge determinado movimento, colo-
muito acima da quantidade de passageiros efetiva- camos uma aeronave de cinqüenta assentos - no
mente embarcados. Esse é um problema muito sério. caso, seria o Jet Class(?), agora. Depois que esse
Se inverter a lógica da nossa empresa, mudar seu po- mercado é desenvolvido, através de uma aeronave
sicionamento, com certeza, haverá aumento de custo maior, colocamos finalmente uma aeronave de porte
e ele terá de ser repassado de alguma maneira. do Boeing 737-500.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO CORDEIRO Então, isso tem acontecido na prática. Quer di-
-Dirijo-me agora ao Sr. Percy Lourenço. zer, quando as empresas entram no mercado regio-

A Rio Sul se caracteriza muito mais por ser uma na', não entram para fazer um trabalho social e sim
empresa regional. Temos vários Municípios no Brasil para abrir novos mercados, desenvolver a regiã<;>, in-
em condições naturais de se autodesenvolverem, tegrar localidades de baixa densidade de tráfego com
oferecendo perspectiva de turismo, enfim, uma gama os principais centros de negócios do País, mas o ob-
muito grande de opções que se poderia criar, no caso, jetivo final é, em curto prazo, obter rentabilidade com
para que haja maior integração em âmbito nacional. as linhas. As experiências com a comunidade, até
Como a Rio Sul é uma empresa regional, pergunto hoje, não funcionaram.
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o SR. DEPUTADO ALBÉRICO CORDEIRO 
Vocês não teriam um estudo que, com um fluxo míni
mo para uma aeronave de porte bem menor do que
de cinqüenta ou trinta lugares, justificasse, no caso,
essa integração?

O SR. PERCY LOURENÇO RODRIGUES - V.
Exa abordou um tema bastante interessante. Hoje, te
mos um problema seriíssimo, uma visão de futuro
bastante complicada no que se refere a essa questão
do equipamento. Não temos no Brasil equipamento
com capacidade inferior a trinta assentos para operar
nas localidades com um mínimo de rentabilidade. É
até um problema aeronáutico, porque a capacidade
mínima que temos é o Brasília, com trinta assentos,
um avião reconhecidamente não rentável. O ponto de
equilíbrio dele chega a 80%, 90% da sua capacidade.
Esse avião voando lotado não traz resultados para a
empresa. Então, um avião menor do que esse não
existe hoje no Brasil. Tivemos o Bandeirante no pas
sado.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - Não
existe esse equipamento no mundo, ou especifica
mente no Brasil?

O SR. PERCY LOURENÇO RODRIQUES 
Não há fabricação no Brasil. No mundo, ainda existe,
mas em condições financeiras inacessíveis para o
tipo de operação a que se propõe fazer.

Diria que esse tema deve ser uma preocupação
desta Casa no futuro, porque a tendência dos aero
portos de pequenas cidades é ficarem abandonados
novamente, como ficaram na década de 60, quando
foi criado Sistema Integrado de Transporte Aéreo Re
gional - Sistar. Com o Bandeirante, fabricado pela
Embraer à época, começou-se novamente a ocupa
ção dos pequenos aeroportos. No momento, existe a
evasão desses aeroportos, por total inviabilidade, por
total falta de rentabilidade das empresas que operam
aeronaves menores.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO FILHO - O que
V. S" diria a respeito das tarifas cobradas pelas em
presas aéreas? Seria possível recuperar ou manter a
lucratividade das companhias aéreas funcionando da
forma atual, com passagens convencionais, diversos
tipos e tamanhos de aeronaves, alimentação, áreas
VIPs, ou somente com mudança de administração,
com cortes radicais dos gastos, confortos e extras
para passageiros? Ou só seria possível com a redu
ção de tarifas?

O SR. PERCY LOURENÇO RODRIQUES 
Existe um mercado e nele há vários tipos de usuários.
Vou citar um exemplo dramático. Quando um interes
sado em comprar um automóvel vai a uma concessio-
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nária da GM ou da Chevrolet, se tem poder aquisitivo,
compra um Vectra, se não tem, compra um Corsa. To
dos são equipamentos confiáveis, mas depende do
poder aquisitivo da pessoa que se propõe a comprar o
automóvel. No transporte aéreo, há vários tipos de
passageiros. Existe o cliente que prefere um serviço
mais sofisticado, quer horários multifreqüenciais, quer
ter várias opções de horário durante o dia, quer ter um
atendimento bastante eficiente, bastante ágil, desde a
sua reserva até o desembarque. Ele paga por esse
serviço. E existe aquele que, por não ter poder aquisiti
vo ou por ter um patamar de exigência menor, não faz
questão desses serviços. Temos de conviver com vári
os tipos de passageiros. A Rio Sul, particularmente,
opera hoje no nicho do cliente mais exigente, que paga
por esse serviço; e a empresa tem uma margem.

Aprove~o a oportunidade para dizer que a Rio
Sul tem sido uma empresa lucrativa, nos últimos dez
anos, utilizando-se dessa estratégia, tendo como clien
te o executivo cujo bilhete a empresa paga, o executivo
que viaja a serviço, que é exigente e quer um serviço
de bordo completo, quer ser atendido de forma ágil.

Então, há vários tipos de passageiros que as
empresas precisam atender. Se radicalizarmos e ofe
recermos apenas um nicho mais barato, sem serviço
de bordo, sem melhor atendimento, sem horários
multifreqüenciais, sem operação em aeroportos cen
trais, o que facilita sobremaneira para o executivo, no
cumprimento de sua agenda de negócios, não estare
mos atendendo esse tipo de cliente, mas nos nivelan
do por baixo. E não estaríamos em uma sociedade
capitalista, de livre iniciativa, de economia livre. Daría
mos um serviço padronizado, não diria de baixa quali
dade, mas com atendimento bastante simples, muito
aquém da capacidade de pagamento do usuário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado, Deputado.

Na próxima reunião, vamos votar os Requeri
mentos n° 41, do Deputado Herculano Anghinetti, que
deseja convocar o Sr. Aramis Maia Pratti; o Requeri
mento nO 43, dos Deputados Ricardo Berzoini, TeIma
de Souza e Orlando Fantazzini, sobre visita a diver
sos aeroportos; requerimento do Deputado Leur Lo
manto, convocando o Sr. Schulte Strathans, Vi
ce-Presidente da lufthansa, e também o do Deputa
do Leur Lomanto e do Relator convidando o Sr. Patrí
cio Sepúlveda, Diretor para a América da Associação
Internacional de Transportes Aéreos - lATA, para
comparecer a esta Comissão.

Gostaria de fazer uma pergunta. Sobre a
Empresa Brasileira Aérea, a Embraer, não seria pos
sível negociar algum tipo de financiamento ou de aval
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com o BNDES? As firmas internacionais que vendem montada no Brasil, pela EMBRAER, e tem uma quan-
aviões no Brasil normalmente são financiadas por tidade muito grande de componentes importados. Pa-
contra própria ou por um sistema bancário, algumas gamos em dólar essa importação. O combusHvel para
vezes, por alguma organização internacional. Os se- operação também é pago em dólar e há ICMS. É uma
nhores têm algum juízo a emitir sobre isso? aeronave com apenas trinta assentos. A capacidade

O SR. PERCY LOURENÇO RODRIQUES - de produção de receita não remunera seus custos,
Para a comercialização do EMBRAER 145, o nosso em função da pouca capacidade de produção de re-
Jet Class(?), existe um programa de financiamento ceita da aeronave. Se estabelecermos uma tarifa de
estimulado pelo BNDES para atender às empresas 130 pontos, ou seja, 30 pontos acima da tarifa básica,
internacionais. mesmo assim essa aeronave ainda dará prejuízo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- Não é um problema só da Rio Sul. As empresas
chezan) - Já existe? brasileiras que têm o Brasília estão fechando e devol-

O SR. PERCY LOURENÇO RODRIQUES - Exis- vendo essas aeronaves. Infelizmente, buscamos to-
te, só que é voltado para o mercado externo. Uma em- dos ~s recursos para viabilizá-Ia, mas ainda não con·
presa brasileira não pode chegar no BNDES e utilizar seguimos.
esse financiamento, porque é um programa de exporta- O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
ção. Para uma empresa brasileira adquirir essa aerona- chezan) - Obrigado.
ve, tem de simular uma exportação. Quer dizer, é feita Quero saber do Dr. Constantino o seguinte: sua
uma exportação para uma empresa de leasing... capacidade de crescer, com essas tarifas bem mais

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- baixas, é ilimitada?
chezan) - Transferindo... Estou prestando assessoramento a outras em-

O SR. PERCY LOURENÇO RODRIQUES - ...e presas.
essa empresa de leasing faz o arrendamento da ae- O SR. CONSTANTINO OLIVEIRA JÚNIOR -
ronave. Nós não operamos com o Brasília. Volto a repetir: o

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- preço baixo, no nosso caso, ocorre em função de uma
chezan) - Isso aumenta os custos? estrutura de custos, de maneira de trabalhar. O con-

O SR. PERCY LOURENÇO RODRIQUES - Diria ceito da emp~esa .nasceu de forma difere~te das em-
que é a forma mais barata, hoje, de se adquirir um equi- pres~s_tradiCionais q~e operam no BraSIl. A nossa
pamento brasileiro. A Rio Sul entrou nesse programa e cond'çao de preço baIXO é colocada com base nessa
já adquiriu quinze aeronaves, mas interrompeu essa ne- estrutura.
gociação agora com a tributação de 10% de IPI. O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- chezan) - Não houve outra empresa que já começou
chezan) - O senhor poderia mandar um demonstrati- com preço baixo e se igualou às outras?
vo desse problema da tributação, uma nota para a Co- O SR. CONSTANTINO OLIVEIRA JÚNIOR -
missão, esclarecendo ao Relator e a nós, Deputados. Não. O que começou nos últimos anos...

Segundo, queria saber o problema do Brasília. O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
O senhor disse que o Brasília não é um avião econô- chezan) - Só para saber.
mico, precisa andar sempre com plena carga, com O SR. CONSTANTINO OLIVEIRA JÚNIOR _
mais de 90% de sua capacidade para se equilibrar e Não tenho notfcia de empresas que tenham começa-
não para ser rentável. Por que isso, e qual seria a so- do nos últimos anos com preço baixo ou, principal-
lução para esse problema? Se ele não é rentável as- mente, com o conceito e com a estrutura...

sim... O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
O SR. PERCY LOURENÇO RODRIQUES - A chezan) - Quero saber se o senhor vai tomar conta do

solução, não sei. Se a tivesse, não estaria dando pre- mercado ou vai aderir às outras?
juízo. O SR. CONSTANTINO OLIVEIRA JÚNIOR -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- Desculpe-me, Deputado, mas, como disse o Dr.
chezan) - Preciso ter a solução, que pode não estar Percy, há mercado para todos. Existe a condição de
no seu âmbito. ,Mas esta Casa tem obrigação de to- quem busca um tipo de serviço, tem condições e paga
mar conhecimento disso. mais por isso, e existe a condição de quem busca um

O SR. PERCY LOURENÇO RODRIQUES - serviço com preço mais acessrvel e faz questão de .
Vou lhe dizer o que acontece. A aeronave Brasrlia é pagar menos, garantida a pontualidade.



O SR. CONSTANTINO OLIVEIRA JÚNIOR 
Estamos operando exatamente nas rotas de alta de
manda. Não sabemos exatamente dizer onde está a
competição mais aberta. É justamente quando há
preço e condições liberados. É louvável a iniciativa de
quem incentiva o crescimento da demanda, como a
Rio Sul, de quem investe e também consegue com
muita habilidade tirar proveito disso e se tornar uma
empresa lucrativa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado.

Fiz o papel de agente provocador, em nome do
consumidor. Nós desejamos essa competição saudá
vel e a vitalidade das nossas empresas, e que tudo
seja duradouro. E, enquanto dure, que melhore sem
pre.

O SR. DEPUTADO FEU ROSA - Sr. Presidente,
tenho uma pergunta aos debatedores, que serve para
todos os Srs. Deputados e não apenas para mim. Eu
nunca vi um estudo de custo das empresas brasilei
ras em linhas aéreas. Desculpem a minha ignorância.
Gostaria que, se fosse possível...

Na nossa Comissão, Deputado Leur Lomanto,
V. Exa sabe que estamos tentando fazer um norteador
razoável de competitividade, qualidade e melhoria da
aviação civil no Brasil, mas precisamos ter balizamen
to para nortear essa melhoria. O Dr. Percy fala que, se
o DAC tem uma estrutura nesse sentido, perde-se
aquele viés de liberdade. Eu não acho que seja tanto
assim. Isso deve ser compartilhado.

Por exemplo, em relação à estrutura de custo, os
senhores podem mostrar o custo da viabilização da
passagem de uma pessoa vindo de São Luís, che
gando ao Rio de Janeiro, pegando um avião para Mia
mi, voltando para o Rio de Janeiro e para São Luis?
Claro que passagem é uma coisa complicadlssima,
mas gostarfamos de saber sobre isso, para, pelo me
nos, orientar nossa Comissão com vistas a baliza
mentos futuros e planejamentos, o que quer que seja,
para nossa aviação civil. Precisamos deixar esse ne
gócio de feijão com arroz. É posslvel os membros da
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Em relação à nossa empresa especificamente, Comissão terem a estrutura de custo, nem que seja
aproveitando o assunto do avião, operamos com avia- básica, em relação a isso?
ção que opera em linhas de alta demanda. São aviões O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
que ofertam 144 lugares e que exigem uma produtivi- chezan) - Vou ver o que é possível. Acho que os Pre-
dade alta para que haja o necessário retorno sobre sidentes das companhias, tanto desta vez como da
suas despesas e sobre seu investimento. Então, é outra, mostraram os custos e a fuga de passageiros
louvável... em função dessas escalas. Mas a pergunta de V. EXS

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- permanece. Remeto-a aos senhores depoentes e ao
chezan) - Estão operando até aqui um filé mignon, Sr. Relator, para que esclareçam.
mais ou menos? Há um aviso de que o Sr. Presidente está man-

dando encerrarem os trabalhos.
Quero convocar outra reunião para o dia 19,

com a presença do Dr. José Augusto Varanda, Secre
tário Executivo do Conselho de Aviação Civil 
CONAC.

Desejo agradecer, mais uma vez, pelas presen
ças e pela contribuição, ao Dr. Percy Lourenço Rodri
gues, Presidente da Rio Sul Linhas Aéreas, ao Sr.
Constantino de Oliveira Júnior, Presidente da Gol
Transportes Aéreos Ltda.; e também ao Sr. Antônio
Celso Cipriani, Presidente da Transbrasil Linhas Aére
as. Agradeço também a todos os senhores que acom
panharam nossos trabalhos a presença honrosa.

Está encerrada a reunião.
Ata da 158 reunião, realizada em 19 de junho

de 2001
Aos dezenove dias do mês de junho do ano de

dois mil e um, às quatorze horas e trinta e três minu
tos, no plenário sete, anexo", da Câmara dos Depu
tados, reuniram-se, ordinariamente, os membros da
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
Projeto de Lei n° 3846; de 2000, do Poder Executivo,
que "dispõe sobre a Ordenação da Aviação Civil, cria
a Agência Nacional de Aviação Civil- ANAC, e dá ou
tras providências". Compareceram os Deputados Air
ton Dipp, Albérico Filho, Alberto Goldman, Eduardo
Seabra, Eliseu Resende, Eunício Oliveira, Feu Rosa,
Iberê Ferreira, João Henrique, Leur Lomanto, Nelson
Marchezan, Paulo Magalhães, Pedro Valadares, Ri
cardo Berzoini, Teima de Souza e Wagner Rossi, titu
lares; Airton Cascavel, Alexandre Santos, Eduardo
Campos: Gonzaga Patriota, Léo Alcântara, Luiz Pia
uhylino, Paulo Gouvêa, Paulo Octávio, Ricardo Fiuza,
Ronaldo Vasconcellos e Simão Sessim, suplentes.
Deixaram de comparecer os Deputados Anivaldo
Vale, Chico da Princesa, Chiquinho Feitosa, Cunha
Bueno, Francisco Rodrigues, Heráclito Fortes, Hercu
lano Anghinetti, Jair Meneguelli, Jandira Feghali,
João Herrmann Neto, José de Abreu, José Mendonça
Bezerra, Luciano Bivar, Nelson Trad, Olavo Calheiros
e Robson Tuma. O Senhor Deputado Paulo Maga
lhães, primeiro Vice-Presidente, assumiu a presidên-
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cia dos trabalhos e declarou abertos os trabalhos da Association -lATA. Em votação, os requerimentos de
Comissão. As quinze horas e quinze minutos, o Depu- nOs 44 e 45 foram aprovados, sem restrições; o de nO
tado Nelson Marchezan assumiu a presidência, des- 41 teve sua votação adiada por ausência do autor; e o
culpando-se pelo atraso, por estar representando a de n° 43, após manifestação contrária do Relator, foi
Comissão em encontro oficial. ATA - O Deputado defendido pela Deputada Teima de Souza, autora,
Leur Lomanto solicitou dispensa da ata da reunião que decidiu retirá-lo de pauta. Nada mais havendo a
anterior cujas cópias haviam sido distribuídas anteci- tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, às de-
padamente. Em votação a ata foi aprovada sem restri- zesseis horas e trinta e oito minutos, agradecendo a
ções. EXPEDIENTE - O Senhor Presidente comuni- presença e a participação do expositor e pariamenta-
cou o recebimento de correspondência do Deputado res, antes convocando outra para amanhã, às quator-
João Herrmann Neto, justificando sua ausência na re- ze horas, para audiência pública com a presença dos
união de doze de junho por motivo de consulta médi- Senhores Valdemar Carneiro Leão e Everardo Maci-
ca em São Paulo e comunicou que na reunião de el. A presente reunião foi gravada e suas notas taqui-
amanhã, o Ministro Celso Lafer, das Relações Exteri- grafadas, após decodificadas farão parte integrante
ores, será representado pelo Embaixador Valdemar desta Ata, e para constar, eu, Cily Montenegro, secre-
Carneiro Leão, Diretor Geral do Departamento Eco- tária, lavrei a presentç Ata que depois de lida e apro-
nômico do Itamaraty. Ordem do Dia - a reunião fora vada, será assinada pelo Senhor Presidente e enca-
convocada para audiência pública com o Senhor José minhada à publicação.
Augusto Varanda, Secretário da Organização Institu- O 5R. PRESIDENTE (Deputado Paulo Maga-
cional do Ministério da Defesa e Secretário Executivo Ihães) - Declaro abertos os trabalhos desta Comis-
do Conselho de Aviação Civil, Conac; e para delibera- são Especial destinada a apreciar e proferir parecer
ção de requerimentos. O Senhor Presidente convidou ao Projeto de Lei nO 3.846, de 2000, que dispõe sobre
o expositor a compor a Mesa, prestou os esclareci- a ordenação da aviação civil, cria a Agência Nacional
mentos referentes ao procedimento regimental de au- de Aviação Civil - ANAC e dá outras providências.
diências públicas e concedeu a palavra, por vinte mi- Informo aos Srs. Parlamentares que foi distribuí-
nutos, aos Senhor José Augusto Varanda. Ao término da cópia da ata da reunião anterior. Indago-lhes se há
das exposições, interpelaram o convidado os Deputa- necessidade da sua leitura.
dos Leur Lomanto, Relator, Alberto Goldman, Eliseu O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Sr. Pre-
Resende, Ricardo Fiuza ePaulo Gouvêa. Em segui- sidente, peço-lhe a dispensa da leitura da ata.
da, o Senhor Presiden~e com~nicou ao plenário que o O 5R. PRESIDENTE (Deputado Paulo Maga-
Senhor Everardo Maciel confirmou sua presença na Ihães) - Está atendido o pedido de V. Exa

reunião de amanhã, na qual também seria resolvida a E d' - (P )
d t d · d C . - R' d J . m Iscussao. ausa.a a as vIagens a omlssao ao 10 e anelro, _ . . .
atendendo ao convite da Varig e à São José dos Cam- Nao_ havendo quem queira discuti-la, coloco-a
pos, atendendo ao convite da Embraer e, logo após, em votaçao.
procedeu à leitura dos requerimentos que seriam Os ?eputados que a aprovam, permaneçam
apreciados hoje: n° 41, de autoria do Deputado Her- como estao. (Pausa.)
culano Angt:Jinetti, que requer audiência pública para Aprovada.
ouvir o Senhor Aramis Maia Pratti, Presidente da Na- O Sr. Ministro das Relações Exteriores, Celso
donal Transportes Aéreos; n° 43, dos Deputados Ri- Lafer, será representado na reunião de amanhã pelo
cardo Berzoini, Teima de Souza e Orlando Fantazini, Embaixador Valdemar Carneiro Leão, Diretor-Geral
que requer a constituição de grupo de trabalho para do Departamento Econômico do Ministério das Rela-
realizar visitas e estabelecer contatos com autorida- ções Exteriores.
des relacionadas com os aeroportos de Congonhas, Comunico-lhes também o recebimento de cor-
Santos Dumont, Guarulhos, Salgado Filho, Guarara- respondência do Deputado João Herrmann Neto jus-
pes, Viracopos, Pampulha, Hercílio Luz, Galeão e tificando sua ausência na reunião do dia 12 de junho
Confins; n° 44, do Deputado Leur Lomanto, que re- por motivo de consulta médica em São Paulo.
quer audiência pública para ouvir o Senhor Schulte Esta reunião foi convocada para ouvirmos em
Strathaus, Vice- Presidente da Lufthansa; e n° 45, do audiência pública o Sr. José Augusto Varanda, Secre-
Deputado Leur Lomanto, que requer audiência públi- tário da Organização Institucional do Ministério da
ca para ouvir o Senhor Patrício Sepúlveda, Diretor Defesa e Secretário Executivo do Conselho de Avia-
para a América Latina da Internacional Air Transport ção Civil- CONAC.
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Para ordenamento dos trabalhos, adotaremos malmente a parte mais sensível para o usuário do
os seguintes critérios regimentais: o convidado dispo- transporte aéreo.
rá de 20 minutos para a sua exposição, não podendo O projeto desenvolve linhas gerais. Ele, como
ser aparteado. Terminada sua fala, iniciaremos os de- toda lei, não pode ater-se a detalhes. Estamos tratan-
bates. Os Srs. Deputados interessados em interpe- do de setor altamente complexo e dinâmico. Desde já
lá-lo deverão inscrever-se previamente junto à Secre- vislumbramos muitas inovações tecnológicas para os
taria. Cada interpelante disporá de no máximo três próximos dez anos, que deverão mudar bastante a fe-
minutos. Serão permitidas réplica e tréplica pelo mes- ição do setor. Portanto, engessar determinados as-
mo tempo. pectos em lei seria deixá-lo numa enorme cami-

Com a palavra o Dr. José Augusto Varanda. sa-de-força.
O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - Sr. Presi- A regulamentação da agência será preparada

dente, Srs. Deputados, senhoras e senhores convida- por quem conhece profundamente o setor.
dos, estou aqui para esclarecer dúvidas a respeito do O art. 29 do projeto de lei prevê que as iniciati-
Projeto de Lei nO 3.846, de 2000, que propõe a cria- vas da agência que impliquem afetação de direitos
ção da Agência Nacional de Aviação Civil. dos agentes econômicos ou dos usuários deverão ser

Não me cabe trazer a posição do Ministério da precedidas de audiência pública. Essa regra foi intro-
Defesa, pois ela já foi apresentada recentemente nes- duzida no projeto justamente para assegurar que fu-
ta Comissão pelo Ministro. À época, S.Exa. esclare- turamente, ao editar sua regulamentação, a agência
ceu todo o processo que está sendo desenvolvido realize antes audiências públicas. Nelas, o setor apre-
para a criação da ANAC, comentou as principais dis- sentará suas posições.
posições do projeto e como deveriam ser feitas as É muito comum hoje as empresas aéreas serem
concessões. surpreendidas de um dia para o outro com nova por-

Na condição de Secretário Executivo do taria de regulamentação. Para não mais haver esse
CONAC e de Secretário da Organização Institucional tipo de comportamento, foi introduzido o art. 29 ao
do Ministério da Defesa, tive a incumbência de coor- Projeto de Lei. O objetivo é garantir que o marco regu-
denar o processo de elaboração do projeto de lei. latório seja feito com a participação do setor.
Este envolveu técnicos do Ministério da Defesa e au- No novo Código - e é bom lembrar que ele será
toridades da área do comando da Aeronáutica, do discutido nesta Casa - estarão refletidas as discus-
DAC, do DPV e da Infraero. sões havidas no Congresso Nacional. Será enviado

Meu objetivo - como já disse - é falar sobre os um projeto de lei ao Congresso Nacional, com o qual
pontos que ainda não estão devidamente esclareci- o setor discutirá para elaborar o novo marco regulató-
dos. rio.

o foco do nosso debate é a substituição do De
partamento de Aviação Civil pela Anac. Propomos a
modernização do aparato estatal para lidar com os
concessionários autorizatários. Não se trata ainda de
formatar nova regulação econômica. O novo marco
regulatório virá com o Código Brasileiro de Aeronáuti
ca, que já se encontra em consulta pública desde o
dia 10 de junho. Foi dado prazo de 60 dias para sua
conclusão. Sugestões podem ser feitas pela Internet,
na página do Ministério da Defesa. Até o presente
momento, não recebemos nenhuma sugestão ligada
ao setor de aviação civil.

A nova regulação virá com o novo código e com
os estudos que serão elaborados por consultores in
dependentes. O processo de contratação desses
consultores já está ~m andamento. Ele será feito pelo
BNDES. A regulação virá com a própria regulamenta
ção que a agência desenvolverá ao longo do tempo.
Será normal que seu detalhamento influencie princi
palmente o comportamento do dia-a-dia do setor, nor-

Devemos concentrar esforços para que a agên
cia a ser criada seja a mais eficiente possível. Preten
demos transformar a atual estrutura em outra mais
moderna. Temos de acompanhar o dinamismo do
mercado.

Outras questões não menos importantes - talvez
até em termos de política setorial- deveriam aguardar
o momento oportuno. Não podemos correr o risco de,
ao querermos resolver todos os problemas de uma só
vez, paralisarmos o processo e até mesmo desconti
nuá-Io. Há muitas questões a serem discutidas nesse
projeto. A princípio, não pretendemos ouvir os usuári
os, os sindicatos, as empresas de aviação em geral e
até mesmo os proprietários de avião particular. Se ten
tarmos trazer todas essas opiniões para o projeto, cer
tamente vamos retardá-lo ou paralisá-lo.

Para o Governo, não há qualquer problema em
manter o DAC. Disse o Ministro que a criação da
ANAC foi imposta por esta Casa no momento em que
a lei complementar estava sendo examinada. Aten-
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dendo então a clamor do próprio setor, foi incluído no
projeto de lei complementar o artigo que propõe sua
criação.

Para o Governo - repito - não há problema em
manter a estrutura atual, embora reconheçamos que
ela não é adequada. O DAC poderia ser vinculado dire
tamente ao Ministério de Defesa. Dessa forma, a Aero
náutica iria dedicar-se apenas aos assuntos da Força
Aérea. Se isso acontecer, teremos perdido grande opor
tunidade de avançar no sentido de ter uma aviação co
merciai mais moderna e mais competitiva.

É natural que o setor queira ver atendidas todas
as suas demandas neste momento. Como há muito
tempo ele não tem uma oportunidade como esta de
discutir amplamente suas questões, é compreensível
que queira ver resolvido tudo ao mesmo momento.
Isso, contudo, não é prudente.

Disse o Deputado José Genoíno, durante a au
diência em que o Ministro esteve presente, que é fre
qüente assistirmos à tentativa de o agente regulado
recapturar o órgão regulador. Vemos isso com muita
naturalidade. Sabemos que o setor vai tentar influen
ciar a feição dessa agência, para que ela seja feita da
melhor maneira. O Governo tem total confiança no
discernimento dos homens que estão trabalhando no
projeto. Haverá equilíbrio entre as forças e prevalece
rão principalmente os interesses dos usuários.

É natural em todas as agências - o Deputado
Alberto Goldman sabe bem disso, afinal, foi o Relator
na análise de criação de outras agências - o movi
mento do setor no sentido de capturar a agência.
Contudo, é importante que se produza o equilíbrio en
tre essas forças.

Para encerrar minha ligeira exposição, queria te
cer comentários sobre algumas criticas que têm sido
feitas ao projeto. Algumas são feitas por pessoas que
não se aprofundaram no exame do projeto. Já ouvi até
pessoas dizerem que não leram e não gostaram. Ou
tras refletem o legítimo movimento setorial de manu
tenção do status quo. Querem apenas aquilo que
lhes traga benefício, querem mudar apenas as regras
prejudiciais aos seus interesses. O perigo é deixar
mos que a versão prevaleça sobre o fato, por isso,
gostaria de trazer alguns argumentos sobre esses
pontos.

Vou falar inicialmente de concessão onerosa.
Quando falamos em concessão onerosa de linhas
aéreas - e ela está prevista no projeto -, temos duas
mentiras, dois equívocos. Primeiro: o projeto prevê
que a concessão não será necessariamente onerosa,
pode vir a sê-lo. Toda concessão é onerosa - isso é
regra geral de concessão. Contudo, ela pode custar 1

real e no edital pode até ser estipulado que o valor é
zero. Outros parâmetros, tal como o custo operacio
nal, poderão ser mais indicados para a outorga do
serviço do que o custo da concessão. Isso tem sido
demonstrado em outros campos. A concessão de ro
dovias começou com valor muito alto, o que levou a
taxas de pedágio muito caras. Hoje estão procurando
mudar esse modelo. Não mais querem que o valor da
concessão seja a principal questão.

Há também outra inverdade: o projeto não define
que o objeto da concessão tenha de ser linha aérea; ao
contrário, o projeto deixa em aberto. Ele diz textual
mente - vou abrir aspas: "Linha aérea, conjunto de Ii
nhasaéreas...", oquesignificaria uma malha, "região,
sub-região ou qualquer outro critério adotado pela
Anac, desde que de forma precisa, suficiente e clara,
caracteriza o serviço público a ser prestado". A agên
cia junto com o setor definirão a melhor maneira de fa
zer a concessão, de caracterizar o serviço.

Quando se fala em concessão onerosa de li
nhas, estamos falando duas mentiras: ela não é ne
cessariamente onerosa, e não necessariamente vai
ser por linha aérea.

Já me disseram que concessão de linhas aére
as não existe em lugaralgum do mundo. Ora, esse é o
processo utilizado hoje no Brasil. Aqui a outorga do
serviço é por linha aérea. Contudo, o projeto de lei
avançou em relação à situação presente e estabele
ceu-se essa regra mais aberta para que possa ser fei
to um sistema mais adequado, o híbrido. Esse modelo
levará em consideração as diferentes situações exis
tentes no País. Pode até haver casos em que se faça
essa concessão por linha aérea. A ponte aérea é ca
racterizada por uma linha aérea, o avião vai e volta ali
o dia inteiro, não sai daquele trecho. Isso caracteriza
bem uma linha aérea. Em outras regiões, não. Certa
mente esse modelo será hfbrido. Um modelo inteli
gente terá de levar em consideração todas as diferen
tes situações existentes no País.

A outra questão é o prazo de concessão. Foi fi
xado um prazo de concessão de 10 anos, de forma a
dar condições ao órgão regulador de manter a presta
ção de serviço na melhor condição de mercado. Um
prazo mais longo do que isso certamente afetará essa
possibilidade, prejudicando, portanto, o usuário. A
cada dez anos se poderá checar a melhor condição
de prestar esse serviço e quem o prestará melhor.
Algumas pessoas têm dito que esse prazo é incompa
tível com o do leasing de uma aeronave, o qual pode
ria atingir mais de 20 anos. Isso também não é verda
de. O mercado brasileiro, não somente na área aero
náutica, não conseguiu operações de financiamento
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externo com esse prazo de 20 a 25 anos. Nesse caso
do leasing de aeronaves, esse prazo tem sido em tor
no de 8 anos. Não alcança 20 e 25 anos. Além disso,
diferentemente do que alega o setor, o avião não está
amarrado àquele serviço específico, podendo ser
deslocado para atendimento de outro mercado.

As concessões de serviços com infra-estrutura
fixa não permitem a negociação no mercado. Se as em
presas deixarem de prestar aquele tipo de serviço, não
tiverem para onde deslocar o avião, não podem nego
ciá-lo no mercado, devolvê-lo ou vendê-lo para outro. Ao
final do período de concessão, a infra-estrutura votta
para o Govemo, que fará nova concessão.

Com relação à renovação automática da conces
são por igual período - e essa tem sido uma reivindica
ção constante - por ocasião da recente sanção do pro
jeto de lei que criou as outras duas agências do setor
de transportes, o Presidente vetou o art. 36, que previa
a renovação das concessões sem licitação ao final do
período por igual tempo. Há clara sinalização da não
admissão da renovação desse período.

Com relação às regras de transição, foram fixa
dos 5 anos para a manutenção das atuais conces
sões. Entendemos que 5 anos é muita generosidade.
A concessão da maioria das grandes empresas ven
ce em 2003. Se esse projeto for aprovado e sanciona
do no início de 2002, elas teriam até 2007. Além dis
so, a legalidade das outras concessões realizadas
sem licitação, a partir da Constituição de 1988 e prin
cipalmente da Lei n° 8.987, de fevereiro de 1985,
pode ser questionada.

Visto por esse prisma, cinco anos parecem ser
de bom tamanho. Essa regra de transição deve ser
questionada juridicamente.

A extinção da suplementação tarifária do
ATAERO é outro ponto que tem sido recorrente. Ao
mesmo tempo em que o setor solicita ao Governo tra
tamento diferenciado para as demais áreas da econo
mia, propõe a extinção das principais fontes de recei
ta vinculada para a aviação comercial. A primeira su
plementação é a única forma de garantir a prestação
de serviços a mercados menos desenvolvidos. O
ATAERO garante os investimentos em infra-estrutura
aeroportuária.

Deixar que o Orçamento público resolva essas
duas questões - a suplementação e a infra-estrutura
- é no mínimo colocar em risco o futuro do próprio se
tor. É muito estranho um setor solicitar ajuda ao Go
verno e, ao mesmo tempo, querer matar suas fontes
de receitas vinculadas jogando-as para o Orçamento
Geral da União.

A outra questão é o tamanho do quadro de pes
soal da Agência. Essa questão foi colocada em outras
audiências nesta Casa.

É muito difícil definir neste momento o tamanho
ideal da Agência, muito embora sua abrangência e
competências tenham sido ampliadas em relação ao
que hoje o DAC tem como atribuição. Exemplo: a
Agência terá de regular e fiscalizar toda a parte aero
portuária - o que não cabe ao DAC fazer hoje. A
INFRAERO administra-a sozinha sem necessidade
de supervisão. Muito embora tenha havido essa am
plificação de atribuições, buscou-se reduzir o quadro
atual do DAC. Há no quadro atual 2.882 funcionários,
entre militares e civis. A ANAC poderá chegar ao limi
te de 2.119. Poderemos ter o limite de 2.119 caso os
284 cargos comissionados, que estão previstos no
projeto, sejam todos ocupados por pessoas de fora.
Se as pessoas indicadas forem do próprio quadro da
Agência, não haverá duplicidade.

Estamos tratando de uma série de pontos im
portantes. Sobre alguns temos posição já firmada.
Depois de ouvirmos o setor e os sindicatos chegamos
a consenso. Refiro-me ao passo livre e aos checado
res de vôo. Concordamos que a Agência não se deve
rá utilizar de expedientes como a questão do passe li
vre. Ela deverá cobrar pelos seus serviços e pagar
também quando estiver utilizando os serviços de al
guma companhia aérea. A empresa deverá utilizar
seus pilotos mais graduados, seus comandantes,
para fazer a checagem dos seus próprios pilotos.

Não se trata de questões de lei, mas de regula
mento. Eles devem permanecer em regulamento. Por
isso, esses projetos de lei não foram contemplados.

Eram esses os esclarecimentos que gostaria de
trazer à Comissão. Estou à disposição de V.Exas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Maga
lhães) - Vamos passar aos debates, obedecendo à
ordem das inscrições.

Com a palávra o Relator, Deputado Leur Lo
manto.

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Sr. Au
gusto, é uma grande satisfação tê-lo nesta Comissão.
Não tenho dúvidas de que sua participação será im
portante para elaborarmos o nosso relatório.

A sistemática jurídico-administrativa, pensando
nesse projeto, prevê a existência de três órgãos:
CONAC, ANAC e COMAR. Em que parâmetros e
princípios o Governo se baseou para configurar essa
situação entre CONAC, ANAC e COMAR? V.Sa. acre
dita que funcionaria esse tripé dentro do sistema de
aviação civil brasileiro?
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Maga
lhães) - Com a palavra o Dr. José Augusto Varanda.

O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - Deputa
do, é muito importante a pergunta de V. Exa. Essa
questão precisa ser bem explicada.

Propusemos a criação do Conac pelo fato de ele
ter um rebatimento em outros setores da economia.
Hoje, o transporte aéreo é um modal importantíssimo
no que diz respeito a cargas, turismo e outros seg
mentos. Por isso, consideramos muito importante sua
efetiva participação. Não queremos que ele fique ape
nas no Ministério da Defesa sob a responsabilidade
do seu Ministro.

Portanto, foi criado o Conac, inicialmente com o
modelo atual, com a participação dos Ministros da Fa
zenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e
da Casa Civil, além do comandante da Aeronáutica. O
próprio decreto prevê que poderão ser convidados
outros Ministros a participar das reuniões do CONAC.
Acredito que, com o tempo, outros Ministérios pos
sam ser agregados a esse conselho. O conselho seria
responsável pela definição da política, ficando a Ae
ronáutica com a coordenação e a parte de proteção
ao vôo. A execução da política ficaria com a Agência,
que seria o órgão executor dessa política.

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - V. Sa.
Seria favorável à inclusão do Ministro das Relações
Exteriores no CONAC?

O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - Sem dúvi
da. Em função dos acordos internacionais, que preci
sam certamente de uma revisão, será necessário que o
Ministro seja ouvido e participe dessa discussão.

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Gosta
ria que V. Sa. falasse um pouco mais sobre a estrutura
de cargos da Anac. V. Sa. se referiu a um mínimo de
1.800 e a um limite de 2.119, se não me engano. Já
ouvimos que o quadro é excessivo, mas existem ou
tras opiniões a respeito. Alguns dizem que ele é ainda
pequeno e insuficiente.

O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - Temos
anexo ao projeto um quadro que propõe 1.755, que
seria o quantitativo de cargos de carreira da Anac,
mais 80 na Procuradoria, ou seja, cargos de Procura
dores. Além disso, haveria mais 284 cargos comissio
nados. Esses 284 cargos comissionados, se forem
ocupados por alguém do próprio quadro, não acres
ce; as mesmas pessoas receberiam função comissio
nada para dirigir determinado órgão da Agência. Por
tanto, o número que mencionei foi 2.119, que seria o
máximo se tivéssemos todos esses 284 cargos ocu-

pados por pessoas de fora dos quadros da Agência.
Hoje, o DAC tem 2.882.

Um parâmetro de comparação interessante é a
situação da FAA americana. Temos na FAA 36.739
cargos - segundo informações obtidas do próprio De
partamento de Transporte Americano. A FAA também
agrega o controle de tráfego aéreo. Só nessa área,
são 17 mil. Se tirarmos esses 17 mil, ainda teremos
quase 20 mil nas outras áreas.

Estamos enfrentando hoje grande pressão da
FAA, por intermédio da OACI, justamente com uma
demanda sobre o DAC no que se refere à deficiência
de pessoal na área de segurança de vôo. O quantitati
vo atual do DAC já estaria subdimensionado, mas
mesmo assim ousamos propor uma redução, na bus
ca de maior eficiência. É possível o aumento da efi
ciência na Agência.

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Voltan
do ainda, Dr. Augusto, à questão tarifária em relação
ao ATAERO, o setor empresarial e vários dos que por
aqui passaram representando diversas empresas aé
reas reclamam dos custos dessas tarifas que incidem
sobre as passagens, enfim, sobre o usuário.

Assim como ocorreu com as tarifas portuárias,
não se poderia, gradativamente, reduzir o ATAERO
ano a ano?

O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - Penso
que sim, Deputado. Hoje o Governo faz todos os in
vestimentos na área de infra-estrutura do Ataero, tan
to nos 66 aeroportos controlados pela Infraero, como
também em outros aeroportos públicos. O Ataero é a
principal fonte de receita para esse investimento.
V.Exas., que viajam bastante, devem verificar que os
aeroportos estão em constante ampliação, moderni
zação. São investimentos pesados.

Quando iniciarmos o processo de concessão
dessa infra-estrutura - e isso acontecerá quando a
agência for criada - para o setor privado, por meio de
um modelo que ainda está sendo examinado pelo
Conselho, vamos propô-lo ao Presidente da Repúbli
ca. Na medida em que o Governo passar esse encar
go de investimentos ao setor privado, teremos condi
ções de reduzir essa carga sobre o setor, embora os
investimentos governamentais nesses aeroportos
menores ainda ocorram. Seria uma demanda menor
de recursos, sem dúvida alguma.

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Em re
lação à suplementação tarifária, o senhor acha injus
to o sistema atual, no qual todo passageiro paga ape
nas uma pequena representação em relação a uma
região considerada estratégica economicamente?
Será que não poderíamos encontrar uma fórmula de
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isso não pesar mais no bolso do passageiro? Nos
anos 60 - parece-me - isso passou para o Tesouro e
os recursos já vinham de dotação orçamentária. Não
sei se esse sistema deu certo ou não.

O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - É o caso
da receita vinculada. Todo setor procura ter uma rece
ita vinculada justamente para não depender de uma
discussão de prioridades dentro do Orçamento, o que
é sempre muito difícil, os senhores bem o sabem.

O percentual que cabe ao usuário na passagem
é muito pequeno, tanto do ATAERO, como da suple
mentação. É uma coisa quase que irrisória. E talvez
seja mais justo que o usuário do transporte aéreo pa
gue do que toda a sociedade brasileira, atingindo mui
tas pessoas que nem usam esse meio de transporte.

Concordo como VExa., ou seja, com o fato de a
pessoa que não usa aquele subsídio ter de pagar. É
injusto. Contudo, mais injusto seria a pessoa que nem
usa aquele meio de transporte também ter de pagar.
E se não for esse subsídio cruzado não teremos
como incentivar o tráfego aéreo em determinadas re
giões distantes onde o meio de transporte aéreo é
praticamente questão de sobrevivência.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Maga
lhães) - Com a palavra o nobre Deputado Alberto
Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Dr. Varanda, imagino que exista, para se fazer a licita
ção das concessões, um plano geral de outorga que
vai definir áreas e linhas. Se ficarmos apenas nisso,
talvez estaremos engessando um pouco todo esse
processo. Lembro-me de que quando discutimos, no
Ministério dos Transportes, a questão da linha de
transporte de passageiros, adotamos... Sabia que na
hora em que falasse o Presidente não deixaria de es
tar presente, certamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marche
zan) - Peço desculpa a V. Exa. Precisei retirar-me. Tive
de representar a Comissão do MERCOSUL. Sei que
nossos trabalhos aqui estavam brilhantemente presidi
dos pelo Deputado Paulo Magalhães. Desculpe a inter
rupção. Ouviremos VExa. com a maior atenção.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - No
caso do Ministério dos Transportes, quando elabora
mos o decreto que regulamentou o transporte de pas
sageiros, usamos o seguinte processo: quando algum
empresário desejasse fazer uma linha que não estava
sendo feita ou que existisse ainda a possibilidade de o
ser e não estivesse no limite de capacidade de em
presas naquela linha, ele faria a solicitação. E o Minis-

tério teria de responder-lhe "sim" ou "não", dar-lhe as
razões e justificar por que a linha não poderia ser im
plementada. Se não houvesse razão para eJa ser im
plementada, ele teria liberdade de implementação.
Ou que se fizesse, então, naquele momento, uma lici
tação naquela linha que alguém desejasse. Precisa
ríamos pensar em alguma coisa para não engessar
demais o processo.

O plano de outorga feito tem uma dimensão cla
ra, definida, explícita. São tantas linhas, tantas áreas.
Linhas e rotas podem ser criadas a qualquer momen
to. Deve haver algum processo com maior maleabili
dade para que essas linhas possam ser criadas em
função de uma demanda que apareça, verificada pelo
empresário. Não é a agência nem o Governo que veri
ficará. A agência vai, a posteriori, fazer essa verifica
ção e, eventualmente, abrir a licitação, pois a conces
são dar-se-á por meio da licitação. Não há forma de
fazê-Ia sem licitação. Isso é matéria constitucional.
Como VSa vê isso?

O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - Deputa
do, V. Exa. tem razão, enxergamos da mesma manei
ra. Hoje isso já acontece. O DAC funciona dessa ma
neira. Normalmente, quando as empresas detectam
uma necessidade ou têm interesse em explorar deter
minado mercado, elas procuram o DAC e lhe pro
põem a prestação desse serviço. A única coisa que
não existe hoje é a licitação, mas ela passaria a existir.
Além de o órgão regulador tentar induzir - porque a
indução também é importante - novos mercados por
meio de um plano de outorga, é necessário também
que os agentes econômicos detectem novas possibi
lidades e as tragam, para que a agência reguladora
automaticamente as lance.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Isso poderia estar explícito na lei? Parece que não.

O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - Não. Não
está explícito justamente porque esse modelo não
está definido. Isso ficou para ser definido por regula
mento, não é?

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Talvez seja isso. O regulamento deve esmiuçar, defi
nir, fazer com que se executem os princípios defini
dos. Alguns deles já poderiam estar. Em função deles,
a regulamentação evidentemente definirá as minúci
as desse processo. Poderíamos talvez melhorar e de
finir claramente o papel da Agência. Faz parte - va
mos dizer assim - da responsabilidade da Agência a
não definição de todas as linhas, mas faz parte dela
fazer o processo licitatório. Temos de encontrar uma
forma de melhorar a competência da Agência, com
seus deveres e obrigações.
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o SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - Perfeito.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Com relação à questão do ATAERO, no caso da área
portuária, a partir do projeto da Lei dos Portos, fomos
eliminando a taxa portuária. Tínhamos a clareza de
que iríamos caminhar no sentido de fazer com que a
operação fosse privada, ainda que os portos sejam
públicos e que existam áreas portuárias de caráter
público. Todas as operações portuárias são e devem
ser operações privadas.

Os aeroportos do Brasil podem ser empreendi
mentos lucrativos e produtivos. Não há por que não o
ser. Vou excluir os aeroportos localizados em áreas
sem produtividade. Deve haver um processo de uni
versalização dos serviços prestados em transporte
aéreo. Para que isso aconteça, deve ser-lhe dada su
plementação tarifária. Da mesma forma que temos o
FUST - Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações, devemos ter um para esse setor.

O ATAERO poderia ser, com o tempo, extinto.
Assim, forçaríamos o processo de privatização. Hoje,
um aeroporto é uma espécie de shopping center so
fisticado, com estacionamento para avião, não é? O
shopping center é até menos sofisticado, muitas ve
zes. °estacionamento do aeroporto é um pouco mais
sofisticado.

Então, acredita V.Sa. que se poderia adotar um
processo desse tipo para que ele não brecasse repe
tidamente os investimentos, mas num prazo visível, e
assim pudéssemos eliminar a taxa?

O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - Acredito
que sim, nobre Deputado. Como esses investimentos
são de longo prazo - hoje a INFRAERO tem investi
mentos já programados por 8, 10 anos; iniciou obras
que vão demorar mais os menos 8 anos para serem
concluídas -, é preciso haver um estudo detalhado.
Acredito que com a privatização essa tarefa possa ir
sendo eliminada gradativamente.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Quero fazer uma observação na questão da renova
ção. A Agência Nacional de Transportes adotou 
contra minha opinião - a possibilidade de renovação,
mas não definiu quantas vezes ela seria posslve!. Na
realidade, essa renovação poderia ser para sempre.

Chamei atenção do Governo para esse ponto. O
Governo vetou dois artigos: o 36 e, se não me enga
no, o 40. Foram vetados e deve estar saindo uma me
dida provisória. Aliás, deve ter saído em seguida, para
poder fechar o buraco negro que se criou com esse
veto, ou seja, a renovação pode ser automática pelo
número de vezes que se define. Pode ser uma vez au-

tomática, desde que cumprida certas obrigações,
desde que possa ser estabelecido o pagamento pela
outorga e obedecidos uma série de requisitos. Isso foi
feito nas outras legislações relativas a serviços públi
cos. Mas não pode deixar de existir o número de reno
vações. Renovação pode ser uma, duas, dez ou qui
nhentas, mas quinhentas já definiria a eternidade.

Em todas elas, temos feito uma renovação. É
possível ser feita uma renovação por um determinado
prazo. ° prazo tem de ser discutido, evidentemente
em função do volume e dimensão dos investimentos e
também, como V.Sa abordou bem, em função ou não
de se poder operar no mercado com aquele produto
que se tem, com o equipamento de que se dispõe. No
caso de uma hidrelétrica, o prazo tem de ser mais lon
go - e não é um prazo de 50 anos, evidentemente. É
um prazo longo, porque ninguém pode vender uma hi
drelétrica no mercado simplesmente. Não se pode
pegar uma hidrelétrica daqui e vender para um país
qualquer. Uma aeronave, um ônibus e uma série de
coisas podem ser vendidos.

A renovação deve e pode ser feita por determi
nado prazo. Não sei se o projeto estabelece uma re
novação possível.

O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - O projeto
estabelece uma única vez.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN -
Uma única renovação. .

O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - E foi veta
do mesmo assim.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - A
questão do ._.

O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - O texto
do projeto da ANTI, que foi vetado, diz que o contrato
de concessão poderá ser renovado uma única vez no
máximo, por igual período. O Governo não admitiu a
renovação nem por uma única vez sem licitação. Te
nho até a razão de veto, se V.Exa. quiser ler.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Já
tenho comigo.

Por que o tráfego aéreo e todo esse sistema pre
cisam ficar pendurados no Ministério da Defesa? Há
algum exemplo disso no mundo? O controle de tráfe
go aéreo, a aviação civil, todo esse sistema, por que
tem de ficar vinculado ao Ministério da Defesa e à Ae
ronáutica, que não é mais Ministério hoje, é um Co
mando Aeronáutico? Para que isso? Existe algum
exemplo no mundo disso?

O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - Na minha
opinião, ele não tem de ficar vinculado. Estamos obe
decendo talvez a uma questão histórica. Nasceu com
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a Aeronáutica, foi desenvolvido por ela - como o Mi- É isso, Sr. Presidente. Obrigado.
nistro disse na sua explanação da história de tudo O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
isso.. A Aeronáutica deu enorme contribuição .n~sse chezan) - Obrigado, Deputado Alberto Goldman.
sentido. De um .momento para outro,. t~ansfenr .'S~O Quero, antes de dar a palavra ao Ministro Re-
para. uma outra area ~ue nao ,,~m a mmll:na con~lç~o sende, comunicar que acertei com o Secretário da
téc~lca de operar, seria, no mlnlmO, uma Imprudencla Receita Federal, Everardo Maciel, que não fizesse
mUito grande. aqui nenhuma exposição amanhã. S.Sa. me disse

Não vou nem entrar nas questões polfticas. que não há nenhuma referência no projeto à área que
Deve ter havido razão para terem colocado na lei atua, mas virá para responder todas as questões que
complementar que seria o Ministério. Estou apenas tenhamos e queiramos fazer a respeito. Achei ele-
me baseando no ponto de vista técnico. O Ministério gante de sua parte. Não virá o Ministro das Relações
dos Transportes, que seria evidentemente o leito na- Exteriores, mas virá o Embaixador Valdemar Carnei-
tural desse rio, não tem neste momento nenhuma ca- ro Leão, Diretor-Geral do Departamento Econômico
pacidade técnica. Mas não quer dizer que isso não do Ministério das Relações Exteriores, representando
possa vir a ser transferido no futuro. o Ministro Celso Lafer.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Quero também dizer a V. Exas. que a Embraer
Evidentemente, o pessoal que será aproveitado hoje está convidando a Comissão para visitá-Ia no dia 7, 9,
será o mesmo. O pessoal do DAC é o mesmo que iria 14 ou 16 de agosto. Vou mandar cópia do convite aos
para lá. Apenas reformula-se a dependência, a vincu- Srs. Deputados. Como esse assunto é para mais adi-
fação ao Ministério. Passa-se a integrar dentro do pró- ante, poderemos decidir depois. Também quero dizer
prio Ministério um sistema de transporte, porque o que amanhã deveremos decidir sobre a viagem pro-
sistema de transporte objetiva transportar pessoas e gramada ao Rio de Janeiro, que pode ser no dia 2 de
cargas de um lugar para o outro, independentemente julho, que estaria com o Brigadeiro Mussoi, do DAC,
da metodologia que se usa, se é por água ou por ter- que estará no Brasil. Nessa outra semana, ele não
ra. O que interessa é levar uma pessoa ou uma carga pode. E também faríamos visita à Varig. V.Exas. deci-
da melhor forma possível, da maneira mais econômi- dirão se iremos no dia 2 de julho, que é uma segun-
ca de um lugar para o outro. Esse é o objetivo do da-feira. Decidiremos isso amanhã.
transporte. Concedo, desde logo, a palavra ao Deputado

Éimportante que isso seja vinculado a uma Iide- Eliseu Resende.
rança política, já que vão ser agências. O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - Sr.

As agências terão absoluta autonomia, mas terão Presidente, Sr. Rela~?r. Sra~. e Srs. ~ep.utados, o Dr.
uma direção política no sentido de fazer políticas públi- Var~nda sa~e que ja retl.etlmos mUito juntos. nesse
cas e transporte. Políticas públicas e transportes têm de projeto de lei, numa tentativa que converge m.U1to com
ser uma coisa só. Por que há dois Ministérios separa- o q~e o D~~~tado Alberto Goldman e~tá ~flrmando,
dos? Isso só vai provocar confusão dificuldades. da ImpOSSIbilidade de termos uma agencia só ou o

. ' .. programa inserido numa só formulação de política, ou
. ~ SR. JO.SE AUGUSTO VARANDA - FOI cn~do seja, num só Ministério. Tivemos de partir para a cria-
InclUSive noproJeto ~o LPT ~m conselho ~ara tratar JUs- ção de conselhos etc. Houve sempre uma idéia de cri-
tamente d~ '.ntegraçao. d.os diversos ~odals. Desse c?n- armos uma filosofia sintonizada para definir o marco
selho partiCipam o MInistro da Justiça - porque ha a regulatório independentemente da modalidade de
q.~e.stãodo tr~~s~o.urbano e rodo~iári~, a Políci~ ~odo- transporte.'
viana - e o MInISté~lo da De!esa. Ja eXlst~ ~ prevlsao de Dentro dessa linha Dr. Varanda tenho determi-
um conselho para Integraçao dessas pohtlcas. d -' I - 't xt Éna as preocupaçoes com re açao ao e o. uma

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- pena que não tenha condições pessoalmente de par-
chezan) - Com a palavra o Deputado Alberto Gold- ticipar - desculpem-me o nosso Presidente e o nosso
mano Relator - porque sou titular desta Comissão mas pre-

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - sido uma outra que se reúne na mesma hora. Fica di-
Exatamente. Cria-se o conselho justamente porque fíei!. Gostaria de formular essas indagações ao pró-
se dividiu e, ao se dividir, chega-se à conclusão de prio Ministro da Defesa, que esteve aqui, mas não
que não se pode fazê-lo, tem de haver integração. pude estar presente. Já fiz ao Presidente da
Então, cria-se um conselho para integrar aquilo que INFRAERO esta indagação sobre a parte da regula-
se dividiu. Não precisava criar conselho nem dividir. ção ou do marco regulatório da infra-estrutura aero-
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portuária, que acho que não está completo. Fiquei re- Isso já traz realmente uma confusão no contex-
almente impressionado quando o Presidente da Infra- to, o que nos levaria a admitir que o ideal seria partir-
ero me disse que esse projeto de lei praticamente não mos para a desregulamentação, se isso fosse possi-
entra no marco regulatório da infra-estrutura aeropor- vel. No momento em que temos a parte legal, porque
tuária, o que é uma pena, porque se criamos uma a Constituição é muito clara, em se tratando de servi-
agência para regular o transporte aéreo e essa regu- ço público tem que ser licitado, é importante definir
lação não se aplica à infra-estrutura aeroportuária, fi- bem o que é prestação de serviço público e o que não
camos realmente tristes - diria assim -, porque o tra- é, o que deve ser licitado e o que não deve. Sei que o
balho está incompleto. Não vejo como o transporte problema é muito complicado, porque temos de con-
aéreo pode-se verificar sem o elo essencial, que é ciliar o aspecto legalista com a realidade. Não pode-
exatamente a infra-estrutura aeroportuária, que tem mos ser extremamente realistas, fugindo da realida-
de ser utilizada pelo mesmo sistema que opera o de, e não podemos também ser realistas com subter-
transporte aéreo. fúgios na legislação. Então, sei que essa questão é

. -' extremamente delicada.Noto que a ANAC pratrcamente nao tem rnterfe- . .
rência sobre o sistema aeroportuário. Aqui apenas Dr. Varanda, Inco~odam-,!,e, ~rt~n~o~ deter~l-
fala que ela dará cessão de uso para transportadores nad~s ~ntos quando veJo.que n~o ha deflnlçao ou ~Ife-
concessionários no caso de se instalarem terminais renclaçao em duas terminologias usadas exaustlva-
específicos nas áreas dos aeroportos, mas não se re- men~e no projeto de lei: con:essão e ~er~issão. ~ão se
fere a quem está administrando o aeroporto, particu- fa~ diferença entre concessao e perr~"ssao. O p~Je~o de
larmente não há referência alguma à INFRAERO. Re- '?". de l?ünta a ponta, fala: concessao ou permlssao. A
latei este ponto. É de competência da União explorar unlca difer~nça que taz é ~o art. 38, quando fala que o
diretamente ou através de concessão os aeroportos prazo m~xl~ da conc.essao será de 10 anos e o prazo
nacionais, todos eles, independentemente da sua di- da perrnl~o. será estipulado em regulamento.
mensão do seu tamanho do seu porte. Entao, ISSO provoca para nós, Parlamentares,

.' '._ que estamos participando da avaliação desse projeto,
É Inte~es~.nte, porque ~ a~'ao ~sa o aerop~rto, uma primeira pergunta: qual é o espírito do legisla-

o~ .conc.esslonanos, os p.ermls~'onános~o~ autonza- dor? A quem propôs esse projeto de lei, qual é a dite-
tanos te~ de ter, associadas as permlsso:s ou às rença entre concessão e permissão? É a mesma coi-
concessoes para as rotas aéreas, concessoes para sa ou não? Mas há uma diferença fundamental: existe
usar os aeroportos. um prazo de até 10 anos e o outro é indefinido para

Então, há uma lacuna que realmente gostaria nós, vai comparecer em regulamento.
que o Dr. Varanda nos explicasse por que neste mo- Ora se houve necessidade de estabelecer essa
mento não se tentou regular também os aeroportos. A grande s~paração, qual é, então, a idéia da conces-
ANAC está criada ou foi instituída a proposta para sua são e a da permissão? Por que um só pode ter até 10
criação para cuidar tão-somente das concessões anos e o outro é o regulamento que vai definir qual vai
para as rotas aéreas. ser o prazo de concessão?

Quanto à questão do transporte aéreo propria- A segunda pergunta é por que até 10 anos, quan-
mente dito, há uma singularidade no transporte, por- do se trata de uma prestação de serviço público? E aí fi-
que o veículo, o avião, transporta carga e passageiro camos preocupados, porque normalmente a concessão
ao mesmo tempo. Hoje não vejo muito transporte de se faz durante um período que garanta o retorno dos in-
carga dissociado do de passageiro. Então, temos um vestimentos. Inclusive, há um preceito constitucional, o
veículo transportando carga e passageiro. Há um art. 175, que diz que a lei deve tratar dos prazos contra-
conflito, porque o transporte de passageiro é conside- tuais e das condições de prorrogação.
rado serviço público, portanto, é licitado com prazo de Noto que o projeto de lei não faz nenhuma men-
concessão, com regras de prorrogação definidas, en- ção à prorrogação, dando-nos a entender que a idéia
quanto o transporte de carga é eterno, é permanente. é dar um prazo de até 10 anos. Terminou o prazo, aca-
Então, éo mesmo veiculo em que se faz uma conces- bou. Dáa entender que se for dada à VARIG umacon-
são do transporte de passageiro com prazo delimita- cessão de uma rota aérea - ou à TAM, à Transbrasil
do, mas o transporte de carga é prazo indeterminado, ou à VASP -, ela só terá a segurança da prestação do
em que não há liberdade tarifária para o transporte de serviço durante 10 anos, a menos que seja permissão
passageiro, mas há total liberdade do frete para o - aí vem a pergunta anterior - com prazo indetermi-
transporte de carga. nado ou a ser determinado no regulamento.
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Será esse prazo suficiente para o retorno dos in
vestimentos? Terá o concessionário capacidade de
prestar um serviço e garantir a segurança do passa
geiro, do investimento, do avanço tecnológico? Como
ficam os terminais específicos dos aeroportos que
são concedidos pela ANAC a esses mesmos conces
sionários, que têm um prazo de concessão de 10
anos? Aquele prazo dos terminais será também de 10
anos? Esse prazo é suficiente para o retorno do in
vestimento?

Dou um exemplo: a Varig tem 50 anos de serviços
prestados ao Brasil. Creio que começou no Governo
Getúlio Vargas, talvez. Será que se Getúlio Vargas tives
se falado com a Varig "você só opera durante 10 anos e
depois vai embora", teríamos hoje essa empresa de avi
ação? Qual é o estímulo para os investimentos, para a
qualidade dos serviços prestados à população?

Então, vem a pergunta: o prazo é 1Oanos? Esse
prazo é para valer ou não? Se for para valer, isso esti
mula os investimentos e o serviço adequado? Se não
for para valer, qual é a solução? Abre-se nova licita
ção logo depois? Os concessionários teriam a segu
rança de ser vencedores na nova licitação? É claro
que se há uma boa prestação de serviço, a idéia é
perpetuar, como a VARIG está-se perpetuando. Mas
qual seria o processo para isso?

Incomoda-me o art. 35. Levanto a atenção dos
nobres Parlamentares para ele, que é muito preocu
pante, Dr. Varanda, porque isso abre um precedente
muito perigoso na legislação brasileira: a definição da
inexigibilidade da licitação, porque aqui está dito que
a licitação será inexigível quando a disputa for consi
derada inviável ou desnecessária; considera-se inviá
vel a disputa quando houver apenas um interessado;
considera-se desnecessária a disputa nos casos em
que todos podem executar o serviço. Isso pode nos
parecer, Dr. Varanda, que nunca haverá licitação para
o transporte aéreo, porque daqui a 10 anos vencem
as concessões da VARIG, da Transbrasil e da TAM,
abre-se uma nova licitação ou não se vai abrir, porque
todas podem fazer o serviço e entregá-lo a todas ou a
uma delas. Mas isso será feito seguindo qual critério?

Acho que estaríamos partindo para um procedi
mento em que licitaríamos, o prazo seria de 10 anos,
depois não haveria nova concorrência e os contratos se
renovariam indefinidamente. Era preferível usarmos um
texto constitucional que diz que há uma licitação e que
os prazos podem ser prorrogados a critério da agência,
se houver uma prestação adequada de serviço.

Não quero estender-me muito, mas faço uma úl
tima pergunta: qual seria a transição? Publicado esse
projeto de lei da maneira como está redigido, existem

hoje contratos de concessão com a Varig, a Transbra
si! ou TAM? Se esses contratos existem, como será
feita a ratificação deles? Ou se vai rescindir tudo e
abrir nova licitação?

Essa é a pergunta que faço para esclareci
mento próprio e, espero, dos demais membros da
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado, Deputado Eliseu Resende. Com
a palavra o Dr. José Augusto Varanda.

O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - Sr. Presi
dente, acho que vou precisar de um pouquinho mais
de 3 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Vou ser generoso, como fui com o ilustre
Ministro, mas S.Exa. estava levantando pontos subs
tantivos que todos gostariam de ouvir.

O 5R. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - O Minis
tro realmente é um especialista na área e sempre nos
dá algumas aulas. Inclusive, dialogamos muito antes
de formatar esse projeto.

Quanto à questão da infra-estrutura aeroportuá
ria, o projeto prevê, no art. 10, se não me engano, das
competências da ANAC, no inciso XIX, o seguinte:

Regular a expedição de autorizações
de horários de pouso e decolagem, obser
vadas as condicionantes técnicas de prote
ção de vôo.

É aquela questão que V. Exa. citou, que cabe à
agência, sim, estabelecer a questão dos slots dos
aeroportos.

Inciso XXI:

Regular, coordenar e controlar a in
fra-estrutura aeronáutica e aeroportuária, à
exceção das atividades de procedimentos
relacionados à proteção ao vôo.

E inciso XXIV:

Conceder e autorizar os serviços de in
fra-estrutura aeroportuária.

Quer dizer, essa agência passará a ter uma total
regulação da atividade aeroportuária.

Agora, V. Exa. mencionou: o marco dessa regula
ção não está no projeto. Realmente não está. Mencio
nei na minha exposição que procuramos estabelecer
um projeto administrativo de criação da agência. Esse
marco regulatório estará, primeiro, no Código Brasilei
ro de Aeronaves. Hoje o Código tem uma série de dis
posições acerca da questão aeroportuária e será mo
dernizado. Ele está aí em consulta pública para ser
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aperfeiçoado. Ele se dará a partir dos estudos que es- Então, achamos que, se puder transferir uma conces-
tarão sendo feitos por consultores independentes, o são - e há no projeto previsão de que ela pode transfe-
modelo para que se faça essa concessão, quer dizer, rir, desde que com a anuência do órgão regulador, que
estamos examinando modelos aplicados em diversos vai examinar as condições daquele que está recebendo
países para estabelecer um modelo adequado ao caso a linha -, ela passa a ter uma receita e um patrimônio
brasileiro e ele se dará também pela regulamentação representado por essas linhas.
que a agência baixará ao longo do tempo. Quer dizer, é Por que foi colocada a permissão? Porque pode
o que falei. Normalmente é a parte mais sensível, haver condições em que haja necessidade de se tra-
aquela que mexe com os detalhes da operação do balhar com permissão, que é um instrumento muito
dia-a-dia do sistema. Por isso não está aqui neste pro- parecido com a concessão, só que em caráter precá-
jeto. Agora, as condições para que a agência exerça rio. A concessão é dada por tempo fixo, por prazo fixo,
essas atribuições estão no projeto. e é exclusiva para a prestação daquele serviço. Se for

V.Exa. falou do transporte de carga associado uma linha, só aquela empresa vai prestar aquela Ii-
ao de passageiros e, portanto, em condições real- nha, representada pelo horário, evidentemente, pelos
mente diferenciadas nos dois sistemas. Temos con- slots. Se uma empresa ganhar o horário de 9h daqui
cessão para passageiros, porque é o serviço público, para o Rio, é dela. Não há possibilidade de operarem
e temos autorização para carga, já que no mundo duas, porque só há uma pista. No dia em que houver
todo não há uma regulação em cima do transporte de duas, pode-se contratar outra empresa. Então, por
carga. Realmente, o transporte aéreo tem essa parti- isso há a possibilidade de se trabalhar com permis-
cularidade, embora hoje eu ache que estejam se in- são, mas entendemos que a concessão é o instru-
tensificando as empresas especializadas em trans- mento adequado e é o que existe hoje.
porte de carga, expresso e tudo o mais. A própria Por que até dez anos? Expliquei, na minha ex-
VARIG criou recentemente uma empresa para isso, a posição, que os dez anos foram colocados justamen-
VARIG LOG, e outras empresas estão aí. Na verdade, te para permitir que a agência possa, num prazo não
o que havia acontecido é que num passado recente tão longo, checar as condições de prestação daquele
as empresas nacionais estavam um pouco fora desse serviço, colocar aquele serviço em licitação para que
mercado, que estava sendo dominado pelas empre- possa haver a possibilidade de outra prestar um servi-
sas estrangeiras, justamente por não ter uma regula- ço melhor e em melhores condições. Para quê? Para
ção. Pela falta de uma regulação, portanto, as empre- favorecer o usuário, para que ele possa ser sempre
sas estrangeiras invadiram o Brasil na parte de carga, bem atendido.
e hoje as empre~as nacionais estão t~~tando ocupar Quanto à questão do retorno/investimento, já
também essa fatia de mercado, que e Importante. expliquei. O avião não está associado àquela linha. A

Agora, como resolver a questão da carga junto infra-estrutura toda que a empresa tem de hangares
com passageiro realmente é uma coisa que não foi não está associada àquele serviço específico. A nos-
equacionada ainda, não existe uma solução. Quer di- sa idéia é que a empresa tenha a concessão de "ene"
zer, o mundo trabalha desta forma: libera a carga e tem serviços. Vamos supor que ela tenha trinta conces-
uma regulação em cima do transporte de passageiro. sões, uma vencendo hoje, outra daqui a três anos, ou-

Concessão ou permissão. Na verdade, sempre tra daqui a dez, porque a empresa recebeu a conces-
trabalhamos com concessão. Entendemos que a con- são ontem. Portanto, esse é um processo dinâmico.
cessão é a figura adequada para o tratamento dessa re- Se ela perde uma, ganha outra. Se ela perder todas, é
lação, até porque gostaríamos de ver no futuro a criação porque era incompetente e tinha que sair do mercado
de um mercado, quer dizer, que essa concessão passe mesmo. Trata-se ai de uma empresa que não tinha
a ter um valor, passe a ser um valor patrimonial para a condições de sobrevivência no mercado. Portanto,
empresa. Essa é urna coisa importantlssima. Hoje as nossa proposta é para valer. No entanto, ela precisa
empresas exploram um determinado serviço, uma de- ser entendida em cima da prestação de serviço e não
terminada linha, uma determinada malha, mas se dei- como uma concessão geral por dez anos. Isso é muito
xar de explorar aquilo ali por qualquer contingência, se importante, pois realmente não teria sentido falar
precisar devolver o avião, porque era um leasing opera- numa concessão por dez anos sendo uma concessão
cional, por exemplo, não pode vender aquilo. Ela devoJ- geral.
ve aquela linha para o órgão regulador. Aconteceram re- Em relação à última pergunta, que trata do art.
centemente casos de empresas nacionais desse tipo, 35, da inexigibilidade, permita-rios discordar da sua
que não tinham um patrimônio. Aquilo não valia nada. posição. Entendemos que é importante ter uma regra
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de inexigibilidade de licitação, como foi colocado no
projeto, porque pode haver condições de todas as
empresas prestarem aquele serviço ou de só uma
empresa se interessar pela disputa e não se fazer ne
cessária uma licitação. Ao se abrir uma
pré-qualificação, só apareceu uma empresa interes
sada. Nesse caso também não haveria necessidade
de se fazer uma licitação. Então, acreditamos que a
regra de inexigibilidade é importante.

O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - Sr.
Presidente, permite-me um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Rapidamente, sim.

O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - Faria
uma réplica apenas sobre esse último ponto, para
não sermos prolixos. Fico com muito receio porque
até mesmo para identificar se há uma única empresa
ou se todas as empresas têm condições de operar é
preciso iniciar um processo de licitação. Quais são os
elementos? Então, a licitação não está dispensada,
ela não é exigida.

Vamos extrapolar um pouco. Ao construir um
hospital, todos os empreiteiros do Brasil têm condi
ções de fazê-lo. Então, a quem vamos dar a conces
são? Atodos? Não é possívet A um s6? Como va) ser
escolhido aquele? No caso de uma linha de ônibus,
entendo que as concessões não são em conjunto,
mas por rota. Terminada uma rota Rio/São Paulo,
abre-se uma licitação - todas as empresas têm condi
ções de fazer aquela rota. Vamos entregá-Ia a quem?
Não se trata de uma disputa para verificar a questão
tarifária envolvida no processo Iicitatório? Não seria
aquele que ofereceu o melhor serviço dentro do pro
cesso licitatório? Nessa mesma linha, no dia em que
vencer a concessão Rio/Porto Alegre, ou BrasWa/Por
to Alegre, ou Brasília/Santa Maria, vai-se abrir uma li
citação e todas as empresas aéreas do Brasil têm
condições de prestar serviços entre Brasília, Santa
Maria ou Rio de Janeiro. Portanto, qual seria a idéia
de julgamento?

Sei que nosso tempo está escasso, mas, des
culpe-me, Sr. Presidente, gostaria de deixar um fun
damento adicional sobre a nossa preocupação com
relação a esse processo licitatório. Desculpe-me se
vou repetir, mas participamos de toda questão Iicitató
ria no País e isso abre um precedente muito perigoso
para outros setores, que não gostaríamos fosse copi
ado. Existem, por exemplo, as licitações de linha de
ônibus, dos trens de passageiros, de navegação e, se
isso for aprovado, teremos que estendê-lo a outros
setores e estaremos eliminando, na prática, o proces
so Iicitatório no Brasil.

O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - Deputa
do, essa realmente não foi a intenção. O desdobra
mento do art. 35, inclusive, responde parcialmente a
sua indagação sobre como será apurada essa condi
ção. Aqui diz: "O procedimento para a verificação da
inexigibilidade compreenderá o chamamento público,
visando apurar o número de interessados".

O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - Isso já
é licitação, não é?

O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - AI podem
cair os dois casos que falei. O caso mais fácil de
exemplificar, o de que todas as empresas podem ope
rar, é uma ponte aérea, por exemplo, Rio/São Paulo.
Vamos supor que existam quatro, cinco, dez empre
sas operando no Brasil e todas possam operar aquele
trecho, como vem ocorrendo hoje com as principais
companhias. Portanto, nesse caso pode ser dispen
sado o processo licitatório.

O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - Para.
todas?

O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - Para to-
das.

O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - Mas
isso não está colocado aqui. Pode-se dar para uma
só. Fica a critério da agência.

O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - Não, aqui
está bem claro: "Considera-se inviável a disputa
quando apenas um interessado quiser realizar". Ou
então: "considera-se desnecessária a disputa no
caso em que se admita a exploração do serviço por
todos os interessados que atendam às condições re
queridas".

O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - Va
mos supor que haja vinte interessados e a deman
da...

O SR. JOSÉ AUGUSl'O VARANDA - Se cou
berem os vinte ali. ..

O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - Os
vinte entram?

O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - Os vinte
entram, mas isso se ocorrer essa possibilidade. É pre
ciso que isso aconteça ou, então, no caso de uma li
nha que só haja um interessado. Após o chamamento
público, quando houver essas duas condições aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado.

Com a pala\lra o nobre Oeputado R\cardo Fiuza.
O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Sr. Pre

sidente, Sr. Relator, Sr·' e Srs. Deputados, Or. José
Augusto Varanda, Secretário de Organização do Mi
nistério da Defesa, queria dizer-lhes que tenho vindo
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a todas as reuniões com o intuito de colaborar com o que senão, no mínimo, as taxas vão lá para cima e o
setor, com o qual tenho ligações afetivas, por razões risco do investidor aumenta barbaramente.
que já expliquei nesta Comissão. Quanto à renovação automática por igual perío-

Posso dizer que a vinda do Dr. Varanda foi a mais do, o Presidente vetou POUC? : vetou.mal, não devia
importante de todas nesta Comissão até hoje, por uma ter v.etado. Regras de translçao de Cinco. an~s para
razão muito simples: ele não ter dado uma visão setori- atual~, V. sa achou bastante b~oa porque aí Já sao sete,
zada. Segundo me consta, ele é um dos pais do proje- leg~lJd_ade e alguma su:essao. Quando se falou em
to, pelo menos um dos inspiradores. Sr. Presidente, ext.lnçao de Ataero, V. S usou todos os argumentos.
gostaria de pedir-lhe um pouco de paciência porque Sei qu.e ~ Infraer~, no ano pa~sad~, teve um lucro ~e
vou repetir algumas coisas bem rapidamente para que 460 mllhoes ~e dolar~s ou reaiS, n.ao ~e lembro mais.
possamos, em conjunto com o Relator, trocar idéias e O~balanço fOI ref~ndldo ~ esse dlnhel~o, que é taxa,
aproveitar as sugestões e as críticas. nao pode ser contlngenclado, mas ~ fOI pelo Governo.

. " Segundo, a Infraero está fazendo Imensos aeropor-
O Dr..varanda começou dizendo qu~ haVia críh- tos, mas não está fazendo a segunda pista. Os 510t5

cas ao proJeto. Vamos começar pe!as crítlc;s ~? pro- estão complicando.
jeto. Duas pe.lo me~os ~ram mentira. S. ~ Utl"Z~U a O pouso e a decolagem no Brasil são caríssi-
palavra mentira - na,: dls~e que era equl~oco, nao. - mos, 12 a 13 mil dólares por pouso, exatamente por-
u~a~ quatro vezes. Nao d~sse que era equlvoco./lnm- que a Infraero faz a estação, mas não faz a pista que
t~lIg~,ve9 ... onerosa da .lInha área. Logo"depol~ ele precisa, e o Controle de Tráfego Aéreo está cada dia
dIZ: Nao. será necessariamente onerosc:. ~e na~ é pior, pois os salários pagos são miseráveis: 5 mil dóla-
necessanamente, poderá ser. Portanto, nao e mentira res nos Estados Unidos 1 mil reais no Brasil. Os rada-
que el~ criticou. ~ segunda me~ntira_é sobre ~usto res não têm alcance, a ~ão ser de 75 quilômetros etc.
operacional. DepOIS, a concessao nao é por linha, Estamos fazendo muita maquiagem.
mas por conjunto de linhas aéreas, malhas, regiões Faço minha consideração final. Sou contra o
ou Estados. Ataero, contra essa suplementação. Isso é um absur-

"Hoje o DAC concede outorga P?r linha aérea. O do, pois significa que não confiamos no Orçamento.
projeto "prevê um sistema híbrido. _E realmente um Realmente, o Orçamento nunca foi sério, mas
avanço . S?bre ~razo. de ~oncessao de d~Z an~s, vai ser porque o Brasil está se tornando um País sé-
co~o se diZ aquI, o flnancla~ento de lea~lng n~o rio, graças a Deus.
eXiste, porque nunca :onsegulm~s por. mais de Olt.O O tamanho da agência, "é difícil definir formas",
anos: Sabe por que nao consegUImos ISSO por ~~'S diz V. sa, "buscou-se a redução do quadro para 2.080
de OitO anos, Dr. Varanda? Porque éramos o UnlCO entre militares e civis". Na realidade nessas críticas
Paí~ do mundo que tinha inflação aci~a de ~ 00% P?r aqui existe uma preocupação em reiação à extinção
mais de dez anos. Qual~ue~ economista séno tocar~a da aviação militarizada. O que existe no espírito do
fogo ~a~ vestes, ~otana cl~za na. cabeça, ~asga~la projeto é a manutenção da aviação militarizada. Eu,
sua biblioteca. EXistem palses, Sim, com flnancla- por exemplo, sou contra o Ministério da Defesa. Acho
mento de 35 anos. que deverfamos ter Ministérios da Aeronáutica, Exér-

Quando se vai comprar um avião e se argumen- cito e Marinha, por razões que não irei explicar agora.
ta com o financiador que existe aquela linha e que a . Então, o que é uma luta pelo poder?
concessão é de dez anos, é lógico qiJe isso atrapalha É um absurdo que um setor tipicamente civil,
a negociação, ainda que não seja por linha, porque a como a aviação civil, fique sob o comando do Ministé-
aeronave é para uma linha específica. Portanto, dez rio da Defesa. Este deveria fazer o controle de tráfego
anos não é prazo para se comprar avião. O Brasil aéreo, fronteiras, segurança etc. Ao se colocar um co-
pode e ainda vai comprar avião igual aos americanos, ronel ou um brigadeiro reformado para comandar
com financiamento de 35 anos, porque estamos vi- aquele Ministério, vai intimidar os civis que estão tra-
rando um País sério, estamos fazendo reformas es- balhando, como ocorre hoje com os controladores de
truturais com a estabilidade da moeda, e um dia, ape- tráfego aéreo, misturados com civis e militares, ga-
sar de todos os defeitos, o Presidente Fernando Hen- nhando um salário de fome, porque um sargento ga-
rique Cardoso será reconhecido. Portanto, não con- nha um salário de fome.
cordo com o que V. sa afirma. Para mim, só existe uma Muito bem. V. sa ainda disse mais: que essa
verdade absoluta: o prazo de concessão tem que ser agência não vai substituir o DAC pela ANAC. Não se
vinculado ao prazo de financiamento concedido, por- trata de formatar uma nova reformulação econômica.
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Minha Nossa Senhora, então, do que se trata? De
cumprir apenas a determinação de criar uma lei com
plementar? A agência não é nada? Apenas uma fic
ção? Estamos aqui fazendo o papel de quê? V. sa diz
que vem aí o Código Brasileiro do Ar, que vai regula
mentar isso. É importante V. Exa ouvir isso, Sr. Relator.

Processo de contratação e de consultoria, que
ainda viria para regulamentação da Anac, linhas mes
tras, etc. Essa palavra "regulamentação", que está
logo no começo, significa autoritarismo. O Brasil tem
um cacoete cultural engraçado que permanece. Nós
fomos Estado antes de ser Nação e, com a vinda de
D. João VI, instalou-se a burocracia. No período auto
ritário de 64 em diante, com essa esdrúxula aliança
entre militares e tecnocratas, mais uma vez hipertrofi
aram o Estado. Zero para a sociedade civil. Esse pro
jeto continua com esse espírito. É o tipo de projeto au
toritário. Temos que distinguir isso. Sou amigo da Ae- .
ronáutica, quero fortalecer a Aeronáutica brasileira,
mas não continuar esse hibridismo, que nada mais é
do que luta para manutenção de poder.

Projeto das linhas gerais, diz o projeto da Anac,
Sr. Relator, estamos aqui apenas relatando uma lei
complementar que a Constituição obriga. Uma lei
complementar vazia,. segundo posso depreender
desse setor complexo, dinâmico, que não pode ser
detalhado na lei para não engessar o setor, mas te
mos que fazer as linhas mestras, básicas. O que é vis
to, vou comprovar que não está nem certo o que está
sendo feito.

"Regulação da agência deverá se constituir na
parte mais sensível". Está vendo? O projeto não está
existindo. Pior, vai ter audiência pública, art. 29 da lei,
etc. "Para se criar uma agência eficiente, que hàja ga
nho com estrutura - palavras de V. sa -, "capaz de
acompanhar o dinamismo do desenvolvimento, das
políticas setoriais etc. Chamar o projeto para outras
questões, estaremos retardando ou descontinuan
do-o" - "descontinuando", essa palavra me preocupa
e digo-lhe o porquê -. "Não há problema em manter
o DAC circulando na Defesa". O Dr. José Augusto diz:
"Não há problema em manter o DAC". Quer dizer, se
ele não fizer, a Anac pouco está se lixando. Vamos lá
ver. "Não há problema em manter o DAC", diz o Minis
tério da Defesa. "Creio que o setor está querendo ver
atendidas todas as suas demandas.. ." Eu digo que
não, porque aí vêm as linhas básicas, pois hoje vive
mos num Estado Democrático de Direito. É obrigação
de todos os segmentos da sociedade participar de
debates abertos nesta Casa, mas o cacoete cultural
que vem desde D. João VI, do Estado leviatânico, de
Thomas Robson, ainda não nos permitiu. acostumar

com o contrato social de Montesquieu e de Rousseau
da divisão dos poderes. É obrigação do setor tentar
influir, na minha opinião.

Para completar, Sr. Presidente, como ficam o
Conac, a Anac, o Comar? Qual modelo vai configurar
esse negócio? Nenhum, mantém-se o modelo militar.
Que confusão miserável. O que se está querendo?
Uma Agência Nacional de Aviação Civil. Quem fica na
política de coordenação de vôo? Modelo examinado
pelo Conselho para modernização dos aeroportos.
Terceiro, receita vinculada é muito difícil. Não deve
nem haver receita vinculada, mas um orçamento sé
rio. Essas questões de fronteira e de aeroportos de
baixo tráfego são problemas orçamentários, mesmo
porque precisamos desenvolver o turismo no Brasil e
estimular a competitividade da indústria brasileira.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que gostei mu
ito da intervenção do Deputado Alberto Goldman so
bre o Plano Geral de Outorgas.

Na realidade, trata-se de luta por perda de po
der. Mas há um ponto grave. Peço um pouco de aten
ção do Sr. Presidente para esta conclusão. Estou
completamente terrificado com esta audiência, por
que venho acompanhando as entrelinhas. Concluo
com o seguinte trecho da seção "Radar" da revista
VEJA, de 18 de junho, no tópico "Aviação", que diz: "O
Governo quer pressa na discussão para a criação da
Agência Nacional de Aviação Civil, que caminha mo
dorrentamente no Congresso". Mentira, esta Comis
são tem-se reunido dia a dia e trabalhado loucamen
te. O Governo já decidiu que, se demorar muito, a
Anac sai por medida provisória. Vou continuar. Ricar
do Boechat, em "Nuvens Cinzas": "Descaraterizado
por 140 emendas e detestado por (ininteligíve~,o pro
jeto criando a Agência Nacional de Aviação está com
os dias contados. O Governo deve retirá-lo do Con
gresso" (19 de junho de 2001).

As notas que li, Sr. Presidente, são ameaças mui
to claras à soberania do Congresso. É voz comum, no
meio dos jornalistas, que foram plantadas por alguém
do Ministério da Defesa. Isso é muito sério. Que atitude
tomarão o Congresso, que tem um rnfnimo de dignida
de, e a nossa Comissão, que está discutindo com a
maior seriedade o projeto de criação de uma agência,
se, por prepotência do Executivo ou do Ministério da
Defesa, retirarem esse projeto, porque não admitem
que a sociedade civil o emende e mandarem uma me
dida provisória? Se tivermos um mínimo de dignidade
e caráter, esta Comissão devia rejeitar essa medida
provisória porque isso é uma desmoralização ao nos
so esforço e ao nosso trabalho. Gostaria só que V. sa
me respondesse - não vim aqui para bater boca nem
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para desrespeitá-lo: essas notícias têm fundamento? vez o próprio Governo possa aceitar essas emendas e
O Governo pretende retirar o projeto? O Governo não convencer-se de que este debate tem esclarecido mui·
aceita críticas? O Governo não aceita melhoramentos, ta coisa. Mas, mesmo assim, vou interpelar, vou ques-
só aceita a sua verdade? Quero saber se essas notas tionar o Líder do Governo na Casa a respeito dessas
da imprensa têm o menor fundamento. V. sa pode me notas para que S. Exa se pronuncie a respeito e trarei a
dizer isso? Sim ou não? esta Comissão a informação do Líder do Governo, que

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- é o interlocutor do assunto.
chezan) - Com a palavra o nobre depoente, Dr. Va· O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Sr. Pre-
randa. sidente, eu posso dizer, pelos meus trinta anos nesta

Depois darei a minha opinião sobre o que V. Ex" Casa, inclusive fui aluno de V. Exa, de quem fui Vi-
acaba de ler. ce-Líder, com muita honra, e muito aprendi com o De-

O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - Deputa- putado, que V. Exa tem-se conduzido como um ho-
do, não posso responder pelo Governo, porque, como mem experiente no Congresso, como um patriota, ou
V. Exa sabe, o Governo é muito grande. Só posso as- seja, fazendo com que a Comissão atinja os seus ob-
segurar-lhe o seguinte: em nome do Ministro da Defe- jetivos, porque o Executivo, ao mandar para o Legisla-
sa, essa notícia não tem o menor fundamento e não tivo um projeto, deve estar disposto às mudanças do
partiu do Ministério da Defesa. Legislativo, salvo se forem aberrações, inclusive no

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Muito que for melhor. E V. Exa tem-se conduzido de maneira
bem, agradeço a V. sa Isso tranqüiliza muito a Comis- e.x~mplar, mesm~ porque essa pressa não é caracte-
são, porque se trata de uma palavra oficial, já que V. nstlca de um projeto desse.
sa está falando em nome do Ministro da Defesa. Por- Quero parabenizar V. Exa.
tanto, se esse procedimento vier a se confirmar, preci- O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marche-
samos ter o mínimo de dignidade para não jogar fora zan) - Obrigado. Mu"o agradecido pelo seu depoimento.
o nosso trabalho. Com a palavra o Dr. Varanda.

O SR. PRE~IDENTE (Deputado Nels~n .Mar- O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - Só para
chez~n)_ - Devo dizer qu.e o Gove~no tem mal~na na comentar alguns pontos que foram apontados pelo
Comlssao e, ~uand~ assim o desejar, pode pedir para Deputado. Em relação ao prazo de concessão, quan-
encerrar a d~scussao e dar prazo. para o Relator. O do me referi que não há financiamento, realmente me
que tenho feito é atender a requenmento de Deputa- referi ao momento atual brasileiro. Nós não temos
d?s, ouvir e ~ebat~r.. Como se está a ver hoje aqui, acesso a esse tipo de financiamento. Mas é lógico
aln~a há ~éna~ duvl?~s de Parlamentar~s. sobr~ o que no mercado existe esse tipo de financiamento.
projeto, COI~S já deCIdIdas, outras p.?r deCidir. Entao, Agora, como eu disse, também o avião não está asso-
ten.ho permitido esse debate, que nao tem um prazo ciado àquele prestador de serviço. Então, dizer que o
estipulado, nem pelo Líde~ do Go~erno, nem pelo Lí- prazo está vinculado, porque é o prazo do financia-
der da ba~cada, para t~rml~ar. SeI que o Uder do Go- mento do avião, considero um pouco de sofisma. Não
verno deslg~ou um Vlce-lIder para acompanhar os estou querendo levantar polêmica.
trabalhos, nao é Sr. Relator, mas S.Exa nunca ponde- _. _ .
rou que o Governo tem urgência nisso. Penso que o Em relaçao a ~uestao da Infraero, das pls"a~,
Governo tem interesse que saia uma boa lei daqui, quero le~brar o seguinte: a Infraero vel"':' dando pnon-
um projeto que ajude a aviação. Esse é o nosso pro- dade mUIto ~rande par~. o ~~mento de pIstas em aerc-
pós"o. No entanto, realmente, se o Governo precisar, P?rtos. Aqu~ em Brasllla, ja começ~~?~ a segunda
penso que ele não precisa mandar recado por jornais, pista: Em Sao Pa~lo, Guarulhos, ser~ IniCiada a terce-
pois tem o direito de retirar o projeto quando quiser. ~ra pl~ta. Em VáriOS. outros aeroportos está havendo

. InvestImentos em pIstas.
Sabemos que esse proJeto pode ser aperfeiçoa-

do e o trabalho desta Presidência é tentar conciliar as O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - No futu-
di~ersas opiniões para construir um entendimento em ro. No momento, não.
torno dele. Já disse mais de uma vez que não estamos O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - O Minis-
aqui para separar empresas de um lado, consumido- tério da Defesa tem dois anos. A Infraero começou a
res de outro, Governo de outro. O que precisamos é de trabalhar sob a nova gestão há menos de dois anos,
fazer uma lei para0 Pars, que sirva a todos ao mesmo há um ano e pouco.
tempo. Talvez o projeto do Governo não seja o certo, Em relação à questão do Orçamento, eu não
talvez possa receber emendas que o aperfeiçoem, tal- quis dizer que o Orçamento não é confiável, que não
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é sério. Eu quis dizer que é muito difícil o processo or
çamentário.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Não era
mesmo, não.

O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - Sim, mas
não foi essa a conotação que eu quis dizer.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Mas, se
foi, foi justa.

O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - Quis só
mencionar que é muito difícil o processo orçamentá
rio para se disputar verbas para áreas de saúde, edu
cação e uma série de outras necessidades prioritári
as.

Com a questão da aviação militarizada nós con
cordamos. O próprio comandante da Aeronáutica
mencionou que a sua diretriz é tirar esse vínculo. Ago
ra, nós temos que ter uma fase de transição. Hoje a
capacidade está no setor militar. Essa capacidade vai
ser transferida ao setor civil.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Existe
uma série de servidores civis. O senhor sabe que hoje
há uma grande simbiose.

O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - Sim.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Quando
mantive isso na Constituinte, foi porque os militares
precisavam aprender e não tinha como fazer uma es
trutura isolada de aviação civil. Exatamente o contrá
rio. Foi o argumento que a Aeronáutica usou para
mim: "É a única forma que nós temos de treinar, por
que não temos dinheiro". E eu mantive. Fui eu quem
manteve esse dispositivo.

O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - Só quero
dizer que o Governo e o projeto estão totalmente sin
tonizados com essa preocupação de trazer essa
questão para a área civil.

A regulação, quando mencionei a parte mais
sensível, foi na questão sensível ao usuário, quer di
zer, as regras que afetam o dia-a-dia do usuário.

Por fim, o debate democrático. Nós entendemos
que tem que ser feito. Sempre que mencionei aqui as rei
vindicações do setor, eu as fiz de forma legítima. São rei
vindicações legítimas. Estão fazendo de forma legítima.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que esse pro
jeto será muito enriquecido nesta Casa, nesta Comis
são. Nós confiamos nisso. Estamos aqui para traba
lhar junto com a Comissão nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Agradeço muito ao Dr. Varanda o depoi
mento. É nossa intenção, nem poderia ser outra, che
garmos a um entendimento. Como V. sa pode ter visto
hoje aqui, as figuras que depuseram ou que questio-

naram durante o período em que eu presidi, suscita
ram dúvidas fundamentadas e fizeram questiona
mentos sérios a respeito desse tema. Então, alguém
tem que convencer alguém para que cheguemos a
uma conclusão, não é verdade?

Obrigado, Deputado Ricardo Fiuza.

Com a palavra o nobre Deputado Paulo Gouvêa.

O SR. DEPUTADO PAULO GOUVÊA - Sr. Pre-
sidente, Sr. Deputado-Relator, Sr. Secretário Executi
vo do Conac, como se vê do debate, Dr. Varanda, é
evidente que temos muitos aspectos dos quais nós
discordamos, mas há um em que, evidentemente, to
dos estamos de acordo, que é o fato de o setor da avi
ação civil ser um setor estratégico para o País. Por
tanto, mais do que importante, é um setor vital para a
economia e assim é encarado não apenas no Brasil,
mas em todo o mundo.

Apesar disso e apesar do fato de que, por essa
razão, em alguns países da Europa, por exemplo, há
subsídios significativos para as empresas da aviação
civil, algumas são estatais. Aqui no nosso lado, na
Argentina, esse setor está definhando. As empresas
aéreas argentinas estão em vias de desaparecimen
to. Está em vias de desaparecimento a aviação civil
nacional argentina, portanto.

No Brasil- acho que todos concordam -, há al
gumas dificuldades peculiares. Acho que há um ônus,
um Custo Brasil específico do setor da aviação civil,
tal como o descontrole do câmbio, o preço do com
bustível, a diferença de condições de competição
com empresas americanas em relação a prazos de fi
nanciamentos e outras facilidades que eventualmente
há lá e que aqui não há e que nos estão levando a
uma descapitalização e também, como já se viu aqui,
conforme apresentado por estatísticas, a uma desna
cionalização do transporte aéreo internacional. Te
mos uma participação cada vez menor no transporte
de passageiros brasileiros para outros países.

Diante disso, claro que se espera, já que o setor
é estratégico, que haja uma solidariedade das institui
ções políticas, da administração pública, do Governo,
do Poder Público brasileiro em relação às nossas
companhias para não continuarem a perder terreno
para as companhias internacionais.

No Brasil, em termos de medida de apoio, o que
se tem visto ultimamente é essa questão de liberação
de tarifas, mas, mesmo nisso, eu diria que houve al
guma resistência de alguns setores do Governo e me
parece que do próprio Ministério da Defesa, que não
se simpatizou, pelo menos num dado momento, com
essa liberação de tarifas.
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Agora, tenho uma questão básica, fundamental,
que é esse projeto que estamos examinando da
Anac. Do ponto de vista das companhias aéreas, do
ponto de vista do setor, é um projeto que poderá agra
var a situação, em razão de alguns problemas que
têm sido aqui já vastamente discutidos. V. sa teve a
gentileza de examiná-los com detalhes, como a ques
tão de prazos de concessão, algumas características
também da concessão que são vistas como uma
ameaça peto setor. Algumas talvez de maneira até
exageradas, mas outras seguramente com razão. O
projeto original que veio para cá provavelmente não
seria bom para as empresas. Mas tenho a convicção
- V. sa mesmo demonstrou convicção - de que o pro
jeto vai sair daqui melhor do que entrou. Acho que,
com a sabedoria do nosso Presidente, do nosso Re
lator, com a sensibilidade da Comissão toda, certa
mente vamos melhorar esse projeto.

Quero saber do ponto de vista do Ministério da
Defesa. O que o Ministério da Defesa entende que
deve ser feito no sentido de apoio do Poder Público
para melhorar as condições tanto do projeto quanto
fora do projeto? O que deve ser feito para melhorar as
condições de competitividade das companhias aére
as? Essa é uma pergunta que estou fazendo. A se
gunda é uma rápida consideração sobre a questão do
Ataero, que tanto se discutiu aqui. Eu gostaria de ob
servar, sob o ângulo que aqui também foi levantado
pelo Deputado Alberto Goldman, o fato de que esses
recursos que afinal oneram o usuário, que oneram
também as companhias aéreas, da parte destinada à
infra-estrutura aeroportuária, uma parte é investida
realmente na infra-estrutura aeroportuária propria
mente dita, naquilo que é essencial no aeroporto.

Agora, uma parte se converte em shopping
cenfer. Quer dizer, os investimentos, esses recursos
recolhidos, que oneram o setor, não vão apenas para
a aviação, mas vão também para a construção de
áreas comerciais nos aeroportos, que, por sua vez,
resultam em receita para a Infraero. Há uma nova e
substancial fonte de receita resultante de um patrimô
nio construído com essa contribuição que os usuários
e as empresas fazem por meio dessas taxas, dessas
cobranças com que temos onerando o setor. Gradati
vamente, esse setor deveria ser desonerado, já que
se está criando, com esse recurso, uma nova fonte,
uma importante fonte de receita, que deve ser desti
nada à infra-estrutura aeroportUária, que é a receita
comercial dos aeroportos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Com a palavra o Dr. Varanda.

O SR. JOSÉ AUGUSTO VARANDA - Sr. Presi
dente, realmente, o debate hoje está muito interes
sante. As questões estão sendo colocadas de uma
maneira que eu acredito que estão atingindo o cerne
do projeto, o que é muito bom.

Então, por partes, eu queria falar primeiramente
sobre os custos com relação à questão da competiti
vidade das empresas estrangeiras, principalmente
das empresas americanas. Essa é realmente uma
questão muito grave.

Podemos verificar no balanço das empresas,
nos últimos anos, que realmente o grande problema
hoje está no mercado internacional. Agora, é bom dei
xar também sempre claro que a questão da competiti
vidade só atinge o mercado internacional, porque é o
único serviço hoje na economia que está ainda fecha
do, em que nós não temos a concorrênciaestrangei
ra. Quer dizer, a Anac será a única agência regulado
ra que não poderá, para equilibrar preços, importar
serviços, porque não é o direcionamento do Governo
permitir a exploração da nossa navegação de cabota
gem por empresas estrangeiras.

Então, a questão de competitividade só se dá
com relação ao mercado internacional. No mercado
doméstico, as empresas estão protegidas. O que
pode ser alegado é que elas operam a custos altos e,
portanto, têm que cobrar tarifas altas. Ar, quando se
comparam as tarifas praticadas aqui com as tarifas
praticadas no exterior, vemos realmente que nossas
tarifas são mais altas, mas porque as empresas são
submetidas a custos mais elevados. Agora, elas não
estão expostas à competição. Então, essa é a primei
ra questão.

Respondendo à penúltima pergunta, o que o Mi
nistério entende que precisa ser feito para melhorar
essa competitividade, temos discutido no setor várias
medidas nesse sentído. Algumas delas já têm sido ado
tadas e outras dependem de medidas de mais fôlego,
como, por exemplo, as de reforma tributária. Então, é
importantíssimo que se dê um tratamento tributário
adequado às empresas aéreas. Nós, do Ministério da
Defesa, levantamos essa bandeira junto com o setor.

De outra forma, também é muito importante que
haja revisão desses acordos bilaterais intemacionais,
quando se abriu um número de freqÜências além da
capacidade nossa de competir com as empresas ame
ricanas. Muito ditrcil vai ser chegarmos a esse padrão
de custo. As empresas americanas têm uma trota mui
to maior do que a frota nacional. Normalmente, associ
adas a elas, no mesmo grupo, elas têm financiadoras,
elas têm indústria. Quer dizer, então, é um conglome
rado de empresas. Em razão disso, é muito diffcil para
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a empresa nacional competir com esse nfvel de custo. que a Comissão se pronuncie para os órgão~ compe-
Por isso temos que ter cuidado com os acordos. De tentes do Governo e do Congresso a respeito desse
qualquer maneira, muita coisa temos a fazer no senti- assunto, e, segundo, a importância de ~ refo,rma trib_u-
do da desoneração das nossas empresas. tária também abranger aspectos relatiVOS a questao

O Presidente da Comissão levantou uma idéia do setor de aviação civil brasileira.
que acho muito importante, que é o exame da possibi- O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
lidade de uma empresa única, de um pool de empre- chezan) - Já os anotei. Remeto-os ao Sr. Relator e
sas que formem uma empresa única para operar no aos Srs. Deputados para discutir amanhã com o Sr.
mercado internacional. É uma idéia bastante interes- Secretário da Receita também.
sante de se examinar. O próprio ex-Ministro Ozires Quero colocar em votação dois requerimentos
Silva mencionou que há simpatia com essa idéia. do Sr. Relator para audiência pública: um propõe o

A resistência do Ministério da Defesa na Iibera- convite ao Sr. Patrfcio Sepúlveda, Diretor da lATA -
ção das tarifas realmente ocorreu em função da ques- International Air Transport Association -, na América
tão da oportunidade, do momento, e não em função Latina, o outro propõe o convite ao Sr. Schul-
do conceito. Defendemos a liberdade tarifária. Incluf- te-Strathaus, Vice-Presidente da Lufthansa. Segundo
mos, inclusive, na lei a previsão da liberdade tarifária, o Sr. Relator, já teriam sido feitos entendimentos.
mas a questão de não termos ainda uma agência re- Acho que é de bom alvitre ouvirmos figuras da órbita
guladora que possa acompanhar o desenvolvimento internacional para completar os depoimentos.
desse mercado é que levou o Ministério da Defesa a Em votação os dois requerimentos, que, obvia-
segurar realmente esse proce~so. Dado um moment? mente têm pareceres favoráveis do Relator.
em que já havia maior maturidade, houve uma decl- '
são do Conac de se liberar gradualmente. Quer dizer, Os Srs. ~eputados que concordarem permane-
houve uma liberação muito importante no maior seg- çam como estao. (Pausa.)
mento do mercado, atinge mais ou menos 60% do Aprovado.
mercado, e agora estamos acompanhando essa libe- Deixo de colocar em votação o requerimento do
ração para ver a possibilidade de extensão disso. Deputado Herculano Anghinetti, por não se encontrar

Por último, V. Ex" mencionou a questão da tarifa presente.
Ataero. Creio, Deputado, se não me falha a memória, Coloco em debate o requerimento dos Deputa-
que é o contrário. Hoje, a receita comercial nos aero- dos Ricardo Berzoini, Teima de Souza e Orlando Fan-
portos é a maior receita que há. Quer dizer, o aeropor- tazzini sobre uma comissão, um grupo de trabalho,
to tornou-se um shopping c~nter, e essa receit~ está para visitar uma série de aeroportos citados, tais
sendo investida na parte da Infra-estrutura. Entao, na como: Congonhas, São Paulo; Santos Dumont, Rio
verdade, é exatamente o contrário. O Ataero está sen- de Janeiro; Guarulhos, São Paulo; Salgado Filho, Por-
do complementado com receita come:~ial em investi- to Alegre; Guararapes, Recife; Viracopos, Campinas;
mentos, em infra-estrutura aeroportuarla. Pampulha, Belo Horizonte; Hercílio Luz, Florianópo-

O SR. DEPUTADO PAULO GOUVÊA - Era exa- lis, e a ociosidade do aeroporto do Rio de Janeiro, Ga-
tamente isso que eu estava dizendo: à medida que o leão, e Confins, Belo Horizonte.
Ataero pro,voco.u, pos~i~ifitou essa receita comerci~l, Esse requerimento dos Deputados Teima de Sou-
que hOJe e mUito mais Importante do que o próprio za Ricardo 8erzoini e Orlando Fantazzini tem parecer
Ataero, significa que o Ataero, aos p~ucos, pode r.e~~- co~trário do Sr. Relator. que considera que o aeroporto
mente ser desativado, já .que propo~cl~nou a pos.slb~I~- de Congonhas já foi visitado e que deveremos visitar
dade de uma outra receita, que hOJe e a mais slgnlfl- oportunamente os aeroportos do Rio de Janeiro, Ga-
cativa para o set?r. . leão, e provavelmente também o de São Paulo, quando

O SR. JOSE AUGUSTO VARANDA - Perfeito. Eu fizermos uma visita à Embraer. S. Exa, então, considera
tinha entendido V.Exa: dizer.que estamo,s utilizando ~ ta- que, com essas visitas, teríamos atingido o objetivo.
rifa Ataero para fazer InvestImentos na area ~mercla~. A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Peço

O SR. DEPUTADO PAULO GOUVEA - Nao. a palavra, Sr. Presidente.

Fez durante muito tempo. _ O SR PRESIDENTE (Deputado Nelson Marche-
Dr. Varanda, obrigado pelas respostas: Entao, _ o~ a alavra a De utada Teima de Souza.

só vou pedir ao Presidente que, por favor, registre es- zan) Cpp
tes dois fatos que o Dr. Varanda mencionou: primeiro, A SRA. DEPUTADA TELMA D~ ~OUZA - Te-
a importância da revisão dos acordos bilaterais, para nho certeza de que o Sr. Relator sera tao fogoso em
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também apreciar os meus argumentos como foi em teríamos oportunidade de visitar o Aeroporto de Gua-
seus argumentos, em seus requerimentos. rulhos, uma vez que Congonhas V. Exa já visitou.

Os aeroportos citados estão em perímetro urbano Em relação ao projeto, Deputada, sinceramen-
e a visita não seria só em relação à questão da própria te, ouvimos aqui representantes de todos os segmen-
Agência Nacional de Aviação Civil, mas em função até tos que envolvem o sistema de aviação civil. Tivemos
dos problemas que tanto aconteceram em Congonhas aqui representantes dos sindicatos dos aeroviários,
há alguns dias como também no Paraná.. Então, pare- os aeroportuários, os controladores de vôo. Tudo que
ce-me que existe uma tentativa, pelo menos assim nos diga respeito a esse projeto nós já ouvimos. Não vejo,
foi dito pelo Sr. Fernando Perroni, Presidente da Infrae- com nossa visita a esses aeroportos, que informa-
ro, que está em andamento, a partir de uma intenção da ções complementares poderíamos ter que pudessem
própria empresa, de, na discussão dos planos diretores interessar diretamente ao projeto ora em estudo, ora
das cidades, haver uma ação intermodal para - vou to- em questão.
mar um exe~plo do meu Estado, que ~onheço ~ais de Outro argumento é o problema de cronograma.
perto - esvaziar um pouco a grand~ açao que ~~Iste em Veja V. E>f' que já estamos sendo acusados de atraso,
Congonhas, encon~rar uma maneira de. se utilizar um de protelar o projeto nesta Comissão. Não sei implan-
veículo leve sobre tnlho~ ou ~Igum outro tipO ~odal pa.ra tado por quem, mas é uma inverdade, porque o que
Guarulhos; porque um e OCIOSO e o outro esta no limite temos feito nesse período é exatamente, de uma ma-
da sua açao. neira muito transparente, ouvir todos os segmentos e

Então, há interfaces nessas visitas. Particular- representantes que dizem respeito à aviação civil no
mente, quero dizer ao Sr. Presidente que fui a Congo- nosso País.
nhas em função do acid~nte que lá acontec~u - .Iá Portanto, com uma amostragem entre o Galeão,
também ho~ve aquele ~cld~~te?a TAM, que fOI mu~t.o Guarulhos, e V. E>f' já tendo visitado Congonhas, te-
doloroso. ~Ivemos aqUi audlen~las com algumas VIU- ríamos uma síntese do que está acontecendo nos ae-
vas, que vieram dar seus depOimentos. roportos do nosso País.

Nesse sentido, como há, sim, possibilidade da P rt t I V E..ll t h o
- d I d' t . xl t . t o an o, ape o a . A para que en a c mpre-

açao tOS p anos Ire orefs, serfla e dremam~n he ,In e- ensão no sentido de darmos mais celeridade aos nos-
ressan e que um grupo osse orma o - nao a ne- . _ .

'd d d t d D t d T sos trabalhos nesta Comlssao e que V. E>f' reveja sua
ces~1 a e e sere~ o _os.os epu a os - ~ara verl 1- posição haja vista que vamos dentre alguns aero-
car In loco essa sltuaçao Integradora Galeao/Sant~s portos que V. E}(' sugeriu viSita; dois aeroportos: o de
Dumont, Congonhas/Guarulhos e outros que eu nao G Ih d G I - '
d . . t - uaru os e o o a 000.omlnarla na argumen açao.

Essa é a intenção dos três Deputados, até por- .A SRA. DE~UTADA TELMA D~ SOU~ - Sr.
que momentaneamente algumas dessas cidades têm P~e~ldente, permlta-~e um ~parte mUito rápido. Para
as Prefeituras ligadas ao meu partido, são do meu otimizar essas questoes, ate me submeto aos seus
partido, e poderiam ajudar nesse plano diretor. Essa é argumentos.
a intenção desta Deputada e dos Deputados Ricardo No entanto, alguns não estão contemplados. Eu
Berzoini e Orlando Fantazzini. gostaria que pudéssemos tomar duas medidas. Pri-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- meiro, se fosse possível, Sr. Presidente, que pudés-
chezan) - Com a palavra o Relator, Deputado Leur Lo- semos votar o requerimento na semana que vem com
manto. a presença dos outros co-autores. Em segundo lugar,

O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO _ É claro que pudéssemos, talvez - é uma tentativa de encami-
que a intenção da nobre Deputada Teima de Souza é nham:nto -, ter u~a proposta para esses aeroportos
por demais louvável. Mas eu gostaria de ponderar: que nao for~~ devlda~ente co~templados, seja com
como V. Ex'l mesmo afirmou, já visitou o Aeroporto de as n?ssas vIsitas anteriores, seja c~m as futuras. Tal-
Congonhas. Esta Comissão está convidada para ir vez IS~O possa dar um outro encamInhamento para o
até o Rio de Janeiro visitar as instalações do DAC e as requerimento.
instalações da Varig, oportunidade que teríamos para O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - O Rela-
visitar o Aeroporto do Galeão. A Comissão também tor está de acordo com o adiamento da proposta de
está convidada para conhecer a Embraer, quando te- votação do requerimento.
ríamos oportunidade de visitar o aeroporto em São O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
Paulo, apesar de a Embraer se localizar em São José chezan) - Defiro o requerimento de adiamento de V.
dos Campos. Mas passaríamos por São Paulo, onde Exa . Espero que se possa chegar a um entendimento.
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Desejo agradecer profundamente ao Dr. José
Augusto Varanda, Secretário da Organização Insti
tucional do Ministério de Defesa e Secretário-Execu
tivo do Conselho de Aviação Civil - CONAC, pelas
informações preciosas que, através do seu depoi
mento e dos debates, trouxe a esta Comissão.

Agradeço também aos Srs. Parlamentares e a
todos que nos acompanharam. Antes de declarar
encerrados os trabalhos, gostaria de convidar todos
para a próxima reunião de amanhã, quando ouvire
mos o Embaixador Valdemar Carneiro Leão, repre
sentante do Ministro das Relações Exteriores, Celso
Lafer, e também ouviremos o Dr. Everardo Maciel,
Secretário da Receita Federal do Ministério da Fa
zenda.

Nada mais havendo a tratar, está encerrada a
sessão.

Muito obrigado.

Designações

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

O Presidente dessa Comissão, Deputado Mar
cos Cintra, fez a seguinte designação de relatoria
nesta data:

DESIGNAÇÃO

DIVALDO SURUAGY - Projeto de Lei n°
4.721/01 - do Sr. Marcos Cintra - que "Eleva o índi
ce de cálculo do crédito presumido do Imposto so
bre Produtos Industrializados - IPI para ressarci
mento do valor do PIS-PASEP e Cofins."

Projeto de Lei nO 4.722/01 - do Sr. Marcos Cin
tra - que "Dispõe sobre a instituição de crédito presu
mido do Imposto sobre Produtos Industrializados 
IPI, para ressarcimento do valor da Cofins, contribui
ção para o PIS/PASEP e CPMF nos casos que espe
cifica."

RUBEM MEDINA - Projeto de Lei n° 4.677/01
- do Sr. Aldo Rebelo - que "Considera não paten
teáveis os produtos e processos desenvolvidos a
partir de ser vivo originário do Brasil."

Em 22 de junho de 2001. - Aparecida de
Moura Andrade.

Distribuição De Projetos

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
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O Deputado César Bandeira, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

DISTRIBUiÇÃO N° 18/2001

EM 22-6-2001 - Ao Deputado AGNALDO
MUNIZ - TVR N° 405/00 - do Poder Executivo 
que "Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 13 de outubro de
2000, que renova a concessão da Rádio Auri Verde
de Bauru Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, a partir de 1° de maio de 1994, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Bauru, Estado de São Pa
ulo".

Ao Deputado ALDO ARANTES - TVR N°
480/00 - do Poder Executivo - que "Submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante
da Portaria 532, de 14 de setembro de 2000, que re
nova a permissão outorgada à Radiodifusão índio
Condá Ltda. para explorar, por dez anos, a partir de
3 de fevereiro de 1994, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Chapecó, Estado de Santa
Catarina".

TVR N° 740/01 - do Poder Executivo - que
"Submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nO 759, de 12 de dezem
bro de 2000, que autoriza o Conselho Comunitário
de Radiodifusão de Veranópolis - CORAVER, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, na
cidade de Veranópolis, no Estado do Rio Grande do
Sul".

À Deputada ANA CORSO - TVR N° 731/01 
do Poder Executivo - que "Submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n° 735, de 12 de dezembro de 2000, que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Comunitário do
Morro do Chapéu do Piaul - ADECOM, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, na cidade
do Morro do Chapéu, no Estado do Piauí".

À Deputada ÂNGELA GUADAGNIN - TVR W
728/01 - do Poder Executivo - que "Submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante
da Portaria n° 761, de 12 de dezembro de 2000, que
autoriza a Associação Comunitária de Comunica
ção, Cultural e Social de Capanema a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Capanema, Estado do Pará".



Ao Deputado CORAUCI SOBRINHO - TVR
W 719/01 - do Poder Executivo - que "Submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constan
te da Portaria n° 745, de 12 de dezembro de 2000,
que autoriza a Associação Cultural Comunitária de
Itainópolis - ACCI, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária, na cidade de Itainópolis,
Estado do Piauí".

Ao Deputado DR. HÉLIO - TVR N° 684/01 
do Poder Executivo - que "Submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nO 734, de 12 de dezembro de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Santa MarialRN ACCCSMlRN a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, na cidade de
Santa Maria, Estado do Rio Grande do Norte".
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Ao Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ - reito de exclusividade, na cidade de Cairu, no Esta-
TVR N° 136/00 - do Poder Executivo - que "Sub- do da Bahia".
mete à apreciação do Congres.so Nacional o ato Ao Deputado GIVALDO CARIMBÃO - TVR W
constante do Decreto de 17 de Julho de 2000, que 720/01 - do Poder Executivo - que "Submete à
renova concessão à Socied~de Emisso~a ~ad~o- apreciação do Congresso Nacional o ato constante
vox Uda., para explorar serviços de radlodlfusao, da Portaria n° 746, de 12 de dezembro de 2000, que
a partir de 5 de julho de 1996, na cidade de Muriti- autoriza a Associação Beneficente do Vale do Curu
ba, Estado da Bahia". - ABVC, a executar, pelo prazo de três anos, sem

TVR N° 385/00 - do Poder Executivo - que direi~o ~e excl~sividade, se~viç? de radiodifusão c~-
"Submete à apreciação do Congresso Nacional o mUnltána, na cidade de ApUlares, Estado do Ceará.
ato constante da Portaria nO 448, de 14 de agosto Ao Deputado HERMES PARCIANELLO - TVR
de 2000, que renova a permissão outorgada à Rá- N° 744/01 - do Poder Executivo - que "Submete à
dio Paranaíba Ltda. para explorar, por dez anos, a apreciação do Congresso Nacional o ato constante
partir de 19 de julho de 1995, sem direito de exclu- da Portaria n° 777, de 20 de dezembro de 2000, que
sividade, serviço de radiodifusão sonora em fre- autoriza a Associação de Cultura e Comunicação
qüência modulada, na cidade de Itumbiara, Esta- Cidade da Paz a executar serviço de radiodifusão
do de Goiás". comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de

exclusividade, na cidade de Poloni, no Estado de
São Paulo",

Ao Deputado íRIS SIMÕES - TVR N° 718/01 
do Poder Executivo - que "Submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n° 744, de 12 de dezembro de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária de Aurilândia a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Aurilândia, Estado de Goiás",

Ao Deputado JOÃO ALMEIDA - TVR N°
745/01 - do Poder Executivo - que "Submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante
da Portaria n° 778, de 20 de dezembro de 2000, que
autoriza a Associação Tubaronense de Difusão Co
munitária a executar serviço de radiodifusão comu
nitária, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, na cidade de Tubarão, no Estado de
Santa Catarina".

Ao Deputado GILMAR MACHADO - TVR W
721/01 - do Poder Executivo - que "Submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante
da Portaria n° 751 de 12 de dezembro de 2000, que
autoriza a Associação Comunitária Artística e Cultu
ral de Anamã - ACAMÃ, a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Anamã,
Estado do Amazonas",

TVR N° 735/01 - do Poder Executivo - que
"Submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n° 751, de 12 de dezem
bro de 2000, que autoriza a Fundação Centro de
Apoio Social de Cairu a executar serviço de radiodi
fusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem di-

Ao Deputado JORGE BITTAR - TVR N°
737/01 - do Poder Executivo - que "Submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante
da Portaria n° 753, de 12 de dezembro de 2000, que
autoriza a Associação Comunitária Vieirense 
A.C.V., a executar serviço de radiodifusão comunitá
ria, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, na cidade de Marcelino Vieira, no Estado do
Rio Grande do Norte".

Ao Deputado JOSÉ CARLOS MARTINEZ 
TVR N° 723/01 - do Poder Executivo - que "Subme
te à apreciação do Congresso Nacional o ato cons
tante da Portaria n° 749, de 12 de dezembro de
2000, que autoriza a Associação Comunitária de Ra
diodifusão Ribeirão a executar, pelo prazo de três



TVR N° 714/01 - do Poder Executivo - que
"Submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n° 737, de 12 de dezem-
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anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio- À Deputada NAIR XAVIER LOBO - TVR W
difusão comun~~ria, na cidade de Ribeirão, Estado 722/01 - do Poder Executivo - que "Submete à
de Pernambuco. apreciação do Congresso Nacional o ato constan-

Ao Deputado LUCIANO ZICA - TVR N° 732/01 te da Portaria nO 748, de 12 de dezembro de
_ do Poder Executivo - que "Submete à apreciação 2000, que autoriza a Associação Comunitária
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria Contorno a executar, pelo prazo de três anos,
n° 738, de 12 de dezembro de 2000, que autoriza a sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artísti- fusão comunitária, na cidade de Capim Grosso
co e Cultural de Rochedo a executar serviço de radi- Estado da Bahia". .'
odifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem Ao Deputado NÁRCIO RODRIGUES - TVR N°
direito de exclusividade, na cidade de Rochedo, no 742/01 - do Poder Executivo - que "Submete à
Estado do Mato Grosso de Sul". apreciação do Congresso Nacional o ato constante

Ao Deputado LUIZ PIAUHYLlNO _ TVR N0 da Portaria n° 763, de 12 de dezembro de 2000, que
717/01 - do Poder Executivo - que "Submete à autoriza a ACE - Associação Cultural Encruzilha-
apreciação do Congresso Nacional o ato constante dense, a executar serviço de radiodifusão comunitá-
da Portaria n° 743, de 12 de dezembro de 2000, que ria, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi-
autoriza a Associação de Desenvolvimento Comuni- dade, na cidade de Encruzilhadas do Sul, no Estado
tário de Lucrécia - ADECOL, a executar, pelo prazo do Rio Grande do Sul".
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço Ao Deputado NÉLSON PROENÇA - TVR N°
de radiodifusão comunitária, na cidade de Lucrécia, 32/00 - do Poder Executivo - que "Submete à
Estado do Rio Grande do Norte". apreciação do Congresso Nacional o ato constan-

À Deputada LuíZA ERUNDINA - TVR N° te do Decreto de 28 de abril de 2000 que renova
729/01 - do Poder Executivo - que "Submete à concessão da Rádio CurimataÚ de Nova Cruz
apreciação do Congresso Nacional o ato constan- Ltda., a partir de 8 de agosto de 1997, para explo-
te da Portaria n° 765, de 12 de dezembro de 2000, rar, sem direito de exclusividade, pelo prazo de
que autoriza a Associação Comunitária Vitória de dez anos, serviço de radiodifusão sonora em onda
Radiodifusão a executar, pelo prazo de três anos, média, na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu- Grande do Norte".
são comunitária, na cidade de Contagem, Estado Ao Deputado PAULO MAGALHÃES - TVR N°
de Minas Gerais". 727/01 - do Poder Executivo - que "Submete à

Ao Deputado MARÇAL FILHO _ TVR N0 apreciação do Congresso Nacional o ato constante
746/01 - do Poder Executivo _ que "Submete à da Portaria n° 757, de 12 de dezembro de 2000, que
apreciação do Congresso Nacional o ato constante autoriza a Fundação José Leite de Oliveira - FJLO
da Portaria n° 779, de 12 de dezembro de 2000, que - para o Desenvolvimento Comunitário de São José
autoriza a Associação para o Desenvolvimento Co- de Piranhas, a executar, pelo prazo de três anos,
munitário de Radiodifusão do Bairro da Assembléia sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de Incentivo A Cultura, Arte, Esporte e Lazer _ comunitária, na cidade de São José de Piranhas
ASDERBAICA, a executar serviço de radiodifusão Estado da Paraíba". '
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de Ao Deputado PINHEIRO LANDIM - TVR N°
exclusividade, na cidade de Cruz das Almas, no 517/00 - do Poder Executivo - que "Submete à
Estado da Bahia". apreciação do Congresso Nacional o ato constante

Ao Deputado MAURfllO FERREIRA LIMA _ do Decreto de 11 de outubro de 2000, que renova a
TVR N° 253/00 _ do Poder Executivo - que "Subme- concessão da Rádio Difusora Cruzeiro do Oeste
te à apreciação do Congresso Nacional o ato cons- ltda. para explorar, sem direito de exclusividade,
tante da Portaria n° 357, de 24 de julho de 2000, pelo prazo de dez anos, a partir de 1° de maio de
que renova a permissão outorgada à Rádio Cultura 1994, serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
de Fernandópolis Ltda., para explorar, por dez anos, dia, na cidade de Cruzeiro do Oeste, Estado do Pa-

raná".a partir de 17 de outubro de 1993, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Fernandópolis,
Estado de São Paulo".
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O Deputado César Bandeira, Presidente desta
Comissão, fez a Seguinte:

REDISTRIBUiÇÃO NO 08/2001

EM 22-6-2001 - Ao Deputado BISPO
WANDERVAL - TVR W 412/00 - do Poder Executi
vo - que "Submete à apreciação do Congresso Na
cional o ato constante do Decreto de 11 de outubro
de 2000, que outorga concessão à Líder Comunica
ções Uda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Brasiléia, Esta
do do Acre",

Ao Deputado OLIVEIRA FILHO - TVR N°
362/00 - do Poder Executivo - que "Submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato da Portaria
nO 411, de 31 de julho de 2000, que autoriza a Asso
ciação Paz Educacional, a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão comunitária na cidade de Descalvado,
Estado de São Paulo".

Ao Deputado VIVALDO BARBOSA - TVR N°
34/00 - do Poder Executivo - que "Submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constan
te do Decreto de 28 de abril de 2000 que renova
concessão da Empresa de Radiodifusão Tupi
nambás Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998,
para explorar, sem direito de exclusividade, pelo
prazo de dez anos, serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Dourados, Esta
do do Mato Grosso do Sul". - Maria Ivone do
Esplrito Santo, Secretária.
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bro de 2000, que autoriza a Associação Comunitária COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
de Desenvolvimento Cultural e Artistico de Orlândia, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de Orlândia, Estado de São Paulo",

TVR N° 715/01 - do Poder Executivo - que
"Submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n° 740, de 12 de dezem
bro de 2000, que autoriza a ADESCS - Associação
de Desenvolvimento Econômico e Social de Cândi
do Sales a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária, na cidade de Cândido Sales, Estado da
Bahia",

Ao Deputado SÉRGIO BARCELOS - TVR N°
743/01 - do Poder Executivo - que "Submete à apre
ciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 776, de 20 de dezembro de 2000, que au
toriza a Associação Rádio Comunitária do 3° Milênio
de Agudos a executar serviço de radiodifusão comu
nitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, na cidade de Agudos, no Estado de São
Paulo",

Ao Deputado VIC PIRES FRANCO - TVR N°
751/01 - do Poder Executivo - que "Submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante
da Portaria nO 794, de 28 de dezembro de 2000, que
autoriza o Sistema Lageado de Comunicação Uda"
a explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Rondonópolis,
Estado do Mato Grosso",

Maria Ivone do Esplrito Santo, Secretária.

Redistribuição De Projetos
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Fetter Júnior
Hugo Biehl
Nelson Meurer

Vice-Líderes:
Alceu Collares (1° Vice)
Fernando Coruja
Dr. Hélio
José Roberto Batochio

Vice-LIderes: .
Fernando Gonçalves (1° Vice)
Eduardo Seabra
Félix Mendonça

Vice-Líderes:
Inácio Arruda (1 ° Vice)
Sérgio Miranda
Vanessa Grazziotin
Givaldo Carimbão

Herculano Anghinetti
Arnaldo Faria de Sá
Wagner Salustiano

Romel Anlzio
José Janene

Pedro Eugênio
Emerson Kapaz

Márcio Bittar

Josué Bengtson
Antônio Jorge

Milton Capixaba

José Antonio Almeida
Sérgio Novais

Miriam Reid



Bloco (PL, PSL)
Lfder: VALDEMAR COSTA NETO

PTN

Repr.: JOSÉ DE ABREU

Vice-Líderes:
Bispo Rodrigues
Uncoln Portela
Cabo Júlio

Ronaldo Vasconcellos
Eujácio Simões

Magno Malta

PHS

Repr.: ROBERTO ARGENTA

PARÁGRAFO 4°, ART. 9° - REGIMENTO INTERNO:

PV

Repr.: FERNANDO GABEIRA

Vice-líderes:
Duilio Pisaneschi
Darcfsio Perondi
Ricardo Barros

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: ARNALDO MADEIRA

Luciano Pizzatto
Rafael Guerra



.-- 0 DEPUTADOS EM EXERCÍCIO -,
Ro~a.iJllel

Airton Cascavel '" PP8
Alceste Almeida PMDB
Almir sá PPB

Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL
Salomão Cruz PP8

Amapá
Antonio Feij~o PSDB
Badu Picanço , P8D8
Dr. Benedito Dias PPB
Eduardo Seabra PT8
Evandro Milh·1men PSB
Fátima Pelaes PSDB
Jurandil Juarez PMDB
Sérgio Barcellos PFL

Pará
Anivaldo Vale PSDB
Asdrubal Bentes PMDB
Babá ' PT

Deusdeth Pancoja PFL
Elc ione Barb..ilho PMDB
Gerson Peres 0 •• PPB
Giovanni Queiroz PDT
Haroldo Bezerra PSDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribei~o PSDB
Paulo Rocha "" PT
Raimundo San~os PFL
Renildo Leal ' PTB
Socorro Gom~~ penaR
vic Pires Frdnco PFL
Zenaldo Cou L.nho PSDB

Ama20nas
Arthur Virgílio PSDB
Átila Lins.. . PFL
Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia PFL
Luiz Fernando PPB
Paurl8rnAY AvAlinn PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB

Rondônia
Agnaldo Munü PPS
Confúcio Moura PMDB
EuríppdAs Mir~nn~ PDT
Expedito Júnlor PFL
Marinha Raupp PMDB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade '" PL
Sérgio Carva:ho PSDB

Acre

Ildefonço Cordeiro PFL
João Tota PPB
José Aleksandro PSL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros PSDB
Zila Bezerra PTB

Tocantins
Antônio Jorge PTB

Freire Júnior PMDB
Igor Avelino PMDB
João Ribeiro PFL
Kátia Abreu PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB

Maranhão
Albérico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa F8rreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio Almeida PSB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
PFlulo MArinho PFT.
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trintn o •••••••••••••• PST
Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira P8DB

Ceará
Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Arnon Bezerra PSDB
ChiQuinho Feitosa PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Moroni Torgan '" .. PFL
Nelson Otoch PSDB
Pimentel Gomes PPS
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Roberto Pessoa PFL



Rommel Feijc PSDB
Sérgio Novais PSB
Vicente Arruda PSDB

Piaui
Átila ~ira PSU~

B. sá PSDB
Ciro NOgueüa PFL
Heráclito Fortes o ••••• PFL
João Henriql.le PMDB
Marcelo Castro PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim o ••• o" .PFL
Themístocles Sampaio PMDB
Wellington Dias "0 ••••• PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina , .. PMDB
Carlos Alberto Rosado PFL
Iberê Ferreira PTB
Laire Rosadc PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PTB
Ney Lopes PFL
Salomão Gurgel PDT

Paraiba
Adauto Pereí ra PFL
Armando Abílio PSDB
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PTB
Damião Feliciano PMDB
Domiciano Cabral '" .PSDB
Efraim Morais PFL
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha ..........•.... PFL
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL

Pernambuco
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho o •••••••••• PPS
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patr~ota PSB
Inocêncio Oliveira '" PFL
João Colaço., PMDB
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMDB
José Mendonça. Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar '" PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PL
Maurilio FerLeira Lima PMDB
Osvaldo Coelho PFL

Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio P?S
Ricardo Fiuza PPB
Salatiel Carvalho .. ~ PMDB
~everino Cavalcanti PPB
Wolney Queiroz POT

Alagoas
Augusto Farias PPB
Divaldo Suruagy PST
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PTB
José Thomaz' Nonê PFL
Luiz Dantas PTB
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS

Sergipe
Augusto Franco PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB
Ivan Paixão PPS
Jorge Alberto PMDB
José Teles PSDB
Pedro Valadares PSB
Sérgio Reis PTB
Tânia Soares., pedoS

Bahia
Ariston Andrade , .PFL
Beni to Gama PMDB
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PMDB
Eujácio simões PL
Félix Mendonça PTB
Francistênio pinto PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima PCdoB
Jaime Fernandes PFL
Jairo Carneiro PFL
Jaques Wagner '" .. , o.' .PT
João Almeida , .. PSDB
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PSDB
Jonival Lucas Junior PMDB
Jorge Khoury _ PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço PMDB
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto PMDB
Lui z Alberto. ' PT
Luiz Moreira PFL
Mário Negromonte PSDB
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino '" PT
Nilo Coelho o •••••••••• PSDB
Paulo Braga , PFL



Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Reginaldo Germano PFL
Roland T.av; o:mE>. . PMnR

Saulo Pedrosa PSDB
Ursicino Queiroz PFL
WP.oldi.r Pi rAIO..••.....••.•..•..•.. PT
Walter Pinheiro PT
Yvonilton GC'nçalves PFL

Minas Gerais
Aécio Neves PSDB
Antônio do Valle PMDB
Ara~Qly d~ PAula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PL
r.arlns Mosccni PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Cust6dio Mattos PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Elias Murad PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Hélio Costa PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-~ckel PPB
Jaime Martins '" PFL
João Magalhães PMDB
João Magno PT
José Militão PSDB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Maria Lúcia PMDB
Mário Assad Júnior PFL
Mário de Oliveira PMDB
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues '" PSDB
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão. . PPB
Olimpio Pire::1 PDT
Osmânio Perei.ra PSDB
Paulo Delgad.) PT
Philemon Rod]:igues PL
Rafael Guerra PSDB
Romel Anizio PPB
Romeu Queiro~ PSDB
Ronaldo Vasconcellos PL
Saraiva Felipe PMDB
Saulo Coelho PSDB

Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro .. '" PMDB
Tilden Santiago PT
Viraíl in C:;lIimnri'iF'~.. ~ ~ P'T'
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zezé Perrella PFL

Espírito Santo
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
José Carlos Fonseca Jr PFL
Luiz Durfio PFL
Magno Malta PL
Max Mauro PTB
Ricardo Ferraço PSDB
Ri ta Camata PMDB
Rose de Freitas PSDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde PSB
Aldir Cabral PFL
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Arolde de Oliveira PFL
Bispo Rodrigues PL
Candinho Mattos PSDB
Carlos Santana PT
Cornélio Ribeiro PL
Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno '" '" PSDB
Eber Silva PL
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
Iédio
Rosa S. PART.
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes PMDB
João Sampaio PDT
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
José Egydio PL

Laura Carneiro PFL
Luisinho PST
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Marcia Fortes PSDB
Mattos Nascimento PL
Milton Temer PT
Miriam Reid PSB
Miro Teixeira PDT
Paulo Baltazar PSB



Paulo de Almeida , PST
Paulo l"eijó PSDB
Reinaldo Gripp PSDB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo
Maia , S.PART.
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Valdeci Paiva PSL
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PSB

são Paulo
Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio MerC'adante PT
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin PT

Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Arnaldo ~aria de ~6 PPB
Arnaldo Madeira PSOB
Ary Kara PPB
Bispo wanderval PL
Celso Russoroanno PPB
Chico Sardelli PFL
Clovis VOlp1 PSDB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Hélio PDT
uuilio Pisaneschi PTB
Emerson Kapaz PPS
Fernando
ZUPPQ· •..•....•••••••.• S . PART .
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Ivan Valente PT
Jair Menegueili PT
João Eduardo Dado PMDB
João Herrmann Neto ~PS

João Paulo .. , PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José Aníbal PSDB
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José Genoíno PT

José índio .. , PMOB
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB
Kincas Mattos PSB
Lamartine Posella PMDB
Luciano Zica, PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundi~a PSB

Marcelo Barbieri PMDB
Marcos Cincra PFL
Medeiros PL
Michel Temer PMDB
Milton Mom:i. PMDB

Moreira Ferreira PFL
Nela Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi P5DB
Paulo Lima PMnB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMDB
Robson Tuma PFL
Rubens F'urlan PPS

Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB
TeIma de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar casca Neto PL
Wagner Rossi PMD8
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra P8DB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSOB
Murilo Domingos PTE
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas '" .PSDB
Teté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes PSOB
Wilson Santos PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz pedos
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge pinheiro PMDB
Maria Abadia PSOB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Wigberto Tartuce ,PPB

Goi.ás
Aldo Arantes PCdoB
Barbosa Neto PMDB
Euler Morais PMDB
Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes PSDB
Juquinha PSDB
Lidia Quinan PSDB
Lócia Vlnia PSDB
Luiz Bittencourt PMDB
Nair Xavier Lobo , .. PMDB



Norberto Te5xeira PMDB
Pedro Canedc._ o PSDB
Pedro ChaveE PMDB
Roberto Balestra .. o PPB
Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha '_" PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Flávio Derzi PMDB
João Grandão o •••••••••••••••• PT
Manoel Vitória PT
Marçal Filho o ••••••••••••••••••• PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedro~sian PPB
Waldemir Moka o PMDB

Paraná
Abelardo Luf:.,ion PFL
Affonso Carnacgo PFL
Airton Roveda "0 •••• PSDB
Alex Canziani PSDB
Basílio Villani , .. o.. PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Ros inha PT
Flávio Arns. _ PSDB
Gustavo Fruet '" PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simoes - PTB
Ivanio Guerra o PFL
José Borba PMDB
Jose Carlos J'1artinez o ••••••••••• P'l'1::j

José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos nauly o' .~~DB
Márcio Matos o PTB
Max Rosenmann PSDB
Moacir MicheLetto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Uliveira Filno '" PL

Osmar Serrag.Lio "0 •••••••• PMDB
Padre Roque., PT
Ricardo Barr0s PPB
Rubens Bueno o.PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez.. . , .. ; PMDB
Edison AndrLlo PMDB
~ni Volcolini PPB

Fernando cor~ja PDT
Gervásio Sil'.ra PFL
l:iugo l:::Iiehl o PPB

João Ma tos PMDB
João Pizzolatti PPB
Luci Choinacki o ••••• PT
Paulo Gouvêa. o ••••••• o •••••••••• PFL
Pedro Bittencourt PFL
Renato Vianna o •••••••••••• • PMDB
Serafim venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto o ••••••• PT
Airton Dipp PDT

Alceu Collares PDT
Ana Corso PT
Augusto Nardes PPB
Cezar Schirmer PMDB
Clovis Ilgenfritz o" o .PT
Darcisio Perondi o ••••••••••• PMDB
Edir Oliveira. '" '" oPTB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Ezidio pinheiro o •••• _ •• PSB
Fetter J~nior PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Jólio Redecker o" .PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim o ••••••• PT
Mendes Ribeiro Filho 'pMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Orlando Desconsi PT
Osmar Terra ~M1JB

Osvaldo Biolchi. '" PMD8
Paulo José Gouvêa PL
~aulo Paim o ••••••• 1''1'

Fompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta. o ••••••••••••••• PHS
Telmo Kirst .... 0 ••••• o. o •••• '" .PPB
Waldomiro Barancelli Fioravante.PT
Yeda Crusius '" .PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

Bloco (PSOB, PTB)

AntOnio Jorge
Armando AbiJio
Carlos Mosconi
Félix Mendonça
Júlio Semeghini

Luiz Ribeiro
Paulo Kobayash
Rose de Freitas

Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Welinton Fagundes
ZHa Bezerra

Bloco (PSOB. PTB)

Suplentes

Agnaldo Munjz
2 vagas

Fax: 318-2142

Eujácio Simões
Paulo José Gouvêa

Bloco (PL. PSL)

Romel Anfzio (PPB)
Salomão Cruz (PPB)

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Cesar Bandeira (PFL)
1°Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PFl)
2° Vice-Presidente: Júlio Semeghini (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Titulares

Bloco (POT, PPS)

Dilceu Sperafico (PPB)
Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos

Suplentes

Aniva/do Vale
B. Sá
Carlos Batata
Carlos Dunga
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nilo Coelho
Odflio Balbinotti
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
1° Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2° Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
Titulares

Alex Canziani
Átila Lira

José Carlos Martinez
José Militão

Josué Bengtson
Léo Alcântara
Mareio Fortes
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Salvador Zimbaldi
Sérgio Reis

1 vaga

Alberto Goldman
Augusto Franco
Domiciano Cabral
Iris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Magno Malta (PST)
Mattos Nascimento(PL}
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Saulo Coelho
Silas Câmara

Bloco (PFL. PST)

Carlos Alberto Rosado
Gervásio Silva
Jaime Martins

Joaquim Francisco
José Múcio Monteiro

José Rocha
Luiz Dantas

Marcondes Gadelha
Regina/do Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hol/anda
Kátia Abreu
Luiz Durão
Paulo Braga
Roberto Balestra (PPB)
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado

PMOB Bloco (PFL, PST)

Confúcio Moura
190r Avelino
Marcelo Castro
Moacir Michelelto
Nelson Meurer (PPB)
Osvaldo Reis
Sitas Brasileiro
Themfstocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Abérico Filho.
Alberto Fraga
Ana Catarina

Darclsio Perondi
Jurandil Juarez

Múcio Sá
Olavo Calheiros

3 vagas

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
Francistônio Pinto
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Mário Assad Júnior
Santos Filho
Yvonilton Gonçalves

Adauto Pereira
Ariston Andrade

Francisco Coelho
Gerson Gabriell;
Heráclito Fortes

José Carlos Aleluia
Neuton Lima

Ney Lopes
Paulo Magalhães
Sérgio Barcellos

Adão Pretto
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst

PT

PPB

Babá
Jair Meneguelli
José Pimentel

Orlando Desconsi
Wellington Dias

Almir Sá
Enivaldo Ribeiro

Fetter Júnior
Júlio Redecker
Vadão Gomes

PMOB

Benito Gama
Hermes Parcíanello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Maurllio Ferreira Lima
Nair Xavier Lobo
Nelson Proença
Pinheiro Landim
Ricardo Izar

Gastão Vieira
Gilberto Kassab (PFL)

Gustavo Fruet
João Magalhães

Jonival Lucas Júnior
José Borba

Leur lomanto
Luiz Bittencourt
Roland Lavigne

1 vaga

Ezldio Pinheiro
Kincas Mattos
Márcio Bittar (PPS)

Bloco (PSB. PCdoB)

Eliseu Moura (PPB)
João Tota (PPB)

1 vaga

Ana Corso
Babá
Gilmar Machado
Jorge Bittar
Marcos Afonso

PT
Adão Pretto

Angela Guadagnin
Esther Grossi
Luciano Zica

Paulo Delgado



PPB

Francisco Silva (PL) (Licenciado)

Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Irujo (PFL)
Vic Pires Franco (PFL)
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Ary Kara

Gerson Peres
Nelson Meurer

Wigberto Tartuce

Geovan Freitas
José Priante
Júlio Redecker (PPB)
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ronald Lavigne
1 vaga

Michel Temer
Nelo Rodollo
Osvaldo Reis
Predo Novais
Rita Camata

Themlstocles Sampaio
Wilson Santos

1 vaga
Bloco (P5B, PCdoB)

Aldo Arantes
Luiza Erudina
Valdeci Paiva (PSL)

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Olimpio Pires

Givaldo Carimbão
Kincas Mattos

1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Marcos de Jesus (PL)
Pimentel Gomes
Vivaldo Barbosa

Geraldo Magela
José Dirceu
José Genolno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim

PT

PPB

João Paulo
Nelson Pellegrino

Orlando Fantazzini
Professor Luizinho

Waldir Pires

Bloco (PL, PSL)

Aldo Arantes
Aldo Rebelo

lédio Rosa

Ary Kara
Cleonâncio Fonseca

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Wagner Salustiano

Bloco (PL, PSL)
Bispo Wanderval
José Aleksandro

Bloco (POT, PPS)
João Herrmann Neto

Pompeo de Mattos
Wolney Queiroz

Alexandre Cardoso
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Augusto Farias
Edmar Moreira
Eurico Miranda
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Hackel

Alceu Collares
Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Suplentes

Fax: 318-2143

Bispo RodrigUes
José Egydio

Bispo Wanderval
Oliveira Filho

Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, Sala 13
Telefones: 318-6906 a 318-6908

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
1° Vice-Presidente: Zenaldo Coutinho (PSDB)
2° Vice-Presidente: Robson Tuma (PFL)
3° Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Titulares

Bloco (P50B, PTB)

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo li, Térreo, Ala, Sala 21
Telefone: 318-6922 a 318-6925 Fax: 318-2144

André Benassi
Custódio Mattos
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Murilo Domingos
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Nelson Trad
Ricardo Fenaço
Ronaldo Cezar Coelho (Licenciado)

Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Anivaldo Vale
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Edir Oliveira

João Almeida
João Leão

Léo Alcântara
Luiz Antonio Fleury

Nicias Ribeiro
Odflio Balbinotli

Ricardo Rique
Sampaio Dória

Presidente: Ana Catarina (PMDB)
1° Vice-Presidente: Tilden Santiago (PT)
20 Vice-Presidente: Glycon Terra Pinto (PMDB)
30 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PFL, PST)
Aldir Cabral
Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paes Landim
Paulo Magalhães
Reginaldo Germano
Robson Tuma
Vilmar Rocha

Átila Lins
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Pedro Irujo

Raimundo Santos
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

Badu Picanço
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Ricarte de Freitas
Salatiel Carvalho (PMDB)
Welinton Fagundes

José Carlos Coutinho
Luciano Pizzalto
Milton Barbosa
Pedro Bittencout
Ricardo Fiuza

Dulio Pisaneshi
Elias Murad

Fátima Pelaes
Iris Simões

Max Rosenmann
Xico Graziano

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Paes Landim
Paulo Gouvêa

Pedro Pedrossian (PPB)

PMOB PMOB

Cezar Schirmer
Coriolano Sales

Freire Júnior
Maria Lúcia

Ana Catarina
Anlbal Gomes

João Colaço
Mauro Lopes



Flávio Derzi
Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencout

Ricardo Izar
SUas Brasileiro
Wagner Rossi

Maria do Carmo Lara Henrique Fontana

PPB

João Paulo
Luiz Alberto
Tilden Santiago

PT

Fernando Gabeira (PV)
Jaques Wagner

Manoel Vitório

Eliseu Moura
Simão Sessim

Djalma Paes

Moacir Micheletto (PMDB)
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Cornélio Ribeiro

PPB

Celso Russomanno
José Borba (PMDB)

Cunha Bueno
José Janene João Sampaio

Bloco (POT, PPS)

Pedro Eugênio

Inácio Arruda
Paulo Baltazar

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais
Vanessa Grazziottin

Bloco (PL, PSL)

Socorro Gomes (PCdoB) Uncoln Portela

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 184
Telefones: 318·7072/7073 Fax: 318·2147

Rubens Bueno

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PDT, PPS)

Ollmpio Pires

Bloco PL, PSL
Valdeci Paiva

PV

Nilmário Miranda (PT) Marcos Afonso (PT)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala C, Sala 150
Telefones: 318-6929 a 318-6935 Fax: 318-2146

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Djalma Paes (PSB)
1°Vice-Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
2° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
TItulares

Suplentes

Laura Carneiro
Moroni Torgan

3 vagas

Alceste Almeda
Freire Júnior

Maurflio Ferreira Lima
2 vagas

Danilo de Castro
Fernando Gabeira (PV)

lnaldo Leitão
3 vagas

PMOB

Bloco (PFL, PST)

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Bloco (PSOB, PTB)

Airton Roveda
Eduardo Barbosa
Flávio Arns
Nelson Trad
Sebastião Madeira
1 vaga

Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1°Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
2° Vice-Presidente: lédio Rosa (PSB)
3° Vice-Presidente: Regis Cavalcante (PPS)
Titulares

Jaime Martins
Marcondes Gadelha
Neuton Lima
Nice Lobão
Reginaldo Germano

Antônio do Valle
Jorge Pinheiro
Lamartine Posella
Rita Camata
1 vaga

Suplentes

Cesar Bandeira
Jorge Pinheiro (PMDB)

Luiz Durão
Pedro Fernandes
Roberto Pessoa

André Benassi
Antonio Carlos Pannunzio

Juquinha
Lúcia Vânia

Mário Negromonte
Ricardo Rique

PMDB

Bloco (PFL, PST)

Luisinho
Mauro Fecury
Paulo Octário
Sérgio Barcellos
Sérgio Novais (PSB)

Adolfo Marinho
Edir Oliveira
João Castelo
João Leão
Marinha Raupp
1 vaga

Euler Morais Asdrubal Bentes PT
Gustavo Fruet João Mendes
José Chaves Jorge Tadeu Mudalen Luiz Eduardo Breenhalgh
José índio Marcelo Teixeira Nelson Pellegrino
1 vaga Norberto Teixeira Padre Roque

PT PPB

Clovis IIgenfritz Dr. Rosinha Arnaldo Faria de Sá
Iara Bernardi Fernando Ferro José Linhares

Marcos Rolim
Nilmário Miranda

Orlando Fantazzini

2 vagas



Secretária: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 27
Telefones: 318-7024 a318-7026 Fax: 318-2148

Agnelo Queiroz
lédio Rosa

Regis Cavalcante

Bloco (P5B, pedoB)

José Antônio Almeida
Paulo Baltazar

Bloco (PDT, PPS)

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

1 vaga

Bloco (PL, P5L)

Ronaldo Vasconcellos

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, Sala 185
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Cabo Júlio Oliveira Filho
Presidente: Walfrido Mares Guia (PTB)
1° Vice-Presidente: Átila Lira (PSDB)
2° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
TItulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Presidente: Marcos Cintra (PFL)
10 Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Jaques Wagner (PT)
30 Vice-Presidente: Maria Abadia (PSDB)
TItulares

Bloco (P5DB, PTB)

Suplentes

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Dino Fernandes
Eduardo Seabra
Flávio Arns
Marisa Serrano
Walfrido Mares Guia

Fernando Gonçalves
Udia Quinan

Marcus Vicente
Nelson Marchezan

Osmânio Pereira
Paulo Mourão

Raimundo Gomes de Matos

Alex Canziani
Arthur Virgflio
Léo Alcântara
Mareio Fortes
Sérgio Barros
Zila Bezerra

Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Marcos Cintra
Rubem Medina
1 vaga

Antônio do Valle
Edison Andrino
Jurandil Juarez
Múcio Sá
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

PMDB

PT

Badu Picanço
Lidia Quinan

Maria Abadia
Marisa Serrano

Ricardo Ferraço
Veda Crusius

Arolde de Oliveira
Chico Sardelli

Francisco Garcia
Paulo Octávio
Ricardo Fiúza

Armando Monteiro
Elcione Barbalho
Nelson Proença
Waldemir Moka

1 vaga

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Gastão Vieira
João Matos
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

Esther Grossi
Ivan Valente
Professor Luizinho

Pastor Amarildo
Tânia Soares (PCdoB)
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

Divaldo Suruagy
Ivan Paixão (PPS)

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Santos Filho

PMDB
Jonival Lucas Junior

Maria Elvira
Milton Monti

Osmar Serraglio
1 vaga

PT
Gilmar Machado

Iara Bernardi
Padre Roque

PPB
Antonio Joaquim Araújo

Eurico Miranda
José Unhares

Divaldo Suruagy (PST)
Jaques Wagher
Virgflio Guimarães

Delfim Netto
João Pizzolatti

PPB

Aloizio Mercadante
Carlilo Merss

Ricardo Berzoini

Augusto Nardes
Luiz Fernando

Agnelo Queiroz
Miriam Reid

Wolney Queiroz

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PDT, PPS)

Djalma Paes
Evandro Milhomen

Clementino Coelho

Givaldo Carimbão

Bloco (P5B, PCdoB)

Herculano Anghinetti (PPB)
Paulo José Gouvêa

Bloco (PL, P5L)

Luciano Bivar

Emerson Kapaz
Enio Bacci

Bloco (PDT, PP5)

João Sampaio
Rubens Bueno

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros

Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala C, Sala 170

Telefones: 318-6900 a 69051701117012 Fax: 318-2149



COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO Roberto Argenta

PHS

1 vaga

Presidente: Michel Temer (PMDS)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Carlos Fonseca Jr. (PFL)
3° Vice-Presidente: José Pimetel (PT)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E CONTROLE

Secretária: Maria Unda Magalhães
Local: Anexo li, Pavimento Superior. Ala C, Sala 124
Telefones: 318-6960 a 6989/6955 Fax: 318-2150

AntOnio Kadir
Félix Mendonça
José Militão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio Dória
Sebastião Madeira
Silvio Torres
Veda Crussius
1 vaga

Adollo Marinho
Anívaldo Vale

Antonio Cambraia
Basilio Villani

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Magno Malta (PST)
Walfrido Mares Guia

2 vagas

Presidente: Wellington Dias (PT)
1" Vice-Presidente: João Magalhães (PMDS)
2° Vice-Presidente: Marcos de Jesus (PL)
3° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

PMDB

Deusdeth Pantoja
José Carlos Coutinho

Luisinho
Mário Assad Júnior

Ursicino Queiroz

Bloco (PFL, PST)

Chico Sardelli
Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Luiz Dantas
Mussa Demes
Pauderney Avelino

PMDB

Armando Monteiro
Germano Aigotto
João Eduardo Dado
Jorge Tadeu Mudalen
Michel Temer
Milton Monti
Pedro Novais

PT

Carlito Merss
João Coser
José Pimentel
Ricardo Berzoini

Euler Ribeiro
Expedito Júnior
Gilberto Kassab

Marcos Cintra
Medeiros (PFL)

Moreira Ferreira
Nice Lobão

Osvaldo Coelho

Benito Gama
João Henrique
José Lourenço

4 vagas

Clovis IIgenfritz
Geraldo Magela

Ivan Valente
José Dirceu

Dr. Heleno
Manoel Salviano
Maria Abadia
Max Mauro
Rommel Feijó
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

Affonso Camargo
Expedido Júnior
João Caldas (PL)
Wigberto Tartuce (PPB)
1 vaga

Fernando Diniz
João Magalhães
Luiz Fernando (PPB)
Wagner Rossi
1 vaga

PT
João Magno
Waldomiro Banancelli Fioravante
Wellington Dias

PPB

João Almeida
João Leão

Márcio Matos
Nelson Trad

Zenaldo Coutinho
1 vaga

AntOnio do Valle
João Matos

Salatiel Carvalho
Saraiva Felipe

1 vaga

João Grandão
Milton Temer

Virgllio Guimarães

Bloco (PSB, PCdoB)

PPB

Edinho Bez (PMDB)
Enivaldo Ribeiro
Felter Júnior
João Mendes (PMDS)

Delfim Netto
Eni Voltolini

Francisco Dornelles
Salomão Cruz

Iberê Ferreira
1 vaga

1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Corrêa

Sérgio Miranda

2 vagas

Miro Teixeira
Pedro Eugênio

'Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota
1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Emerson Kapaz
Rubens Furlan

Bloco (POT, PPS)

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Marcos de Jesus
Fernando Zuppo (5. Partido)l

Regis Cavalcante

Medeiros
1 vaga

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Francisco Silva (licenciado)

Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro

Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, Sala 161

Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176



COMISSÁO DE MINAS E ENERGIA Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Chiquinho Feitosa
João Almeida

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal

Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
1° Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSOB)
2° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3° Vice-Presidente: Antonio Feijão

Titulares

Antonio Cambraia
Antônio Jorge
Juquina
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
Salvador Zimbaldi

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Armando Abllio
Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Udia Quinan
Lúcia Vânia
Osmânio Pereira
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Bloco (PFL, P5T)

Custódio Mattos
. Eduardo Seabra

Feu Rosa
Itamar Serpa

Jovair Arantes
Max Mauro

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feijó
Saulo Coelho

Saulo Pedrosa

Francisco Garcia
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Moreira Ferreira

Bloco (PFL, PST)

Eliseu Resende
José Carlos Fonseca Jr.

Lael Varella
Pedro Bitteneourt

Yvonlton Gonçalves

Almerinda de Carvalho
Ariston Andrade
Cleuber Carneiro
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcos Gadelha
Remi Trinta
Ursicino Queiroz

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

IIdefonso Cordeiro
Ivanio Guerra

João Caldas (PL)
José Mendonça Bezerra

Kátia Abreu
Ronaldo Caiado

Wilson Braga

PMOB
PMOB

Bloco (PSB, PCdoB)

José Carlos Aleluia (PFL) Jandira Feghali

Bloco (POT, PP5)

Antonio Feijão (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
João Colaço
Marcos Lima
Rose de Freitas (PSDB)

Fernando Ferro
Luciano Zica
Luiz Sérgio

José Janene
Vadão Gomes

PT

PPB

Anlbal Gomes
Edinho Bez
Flávio Derzi

Jorge Wilson
Salatiel Carvalho

Avenzoar Arruda
Jorge Bittar
Luiz Alberto

Hadoldo Lima (PedoB)
Romel Anizio

Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Oarcfsio Perondi
Jonival Lucas Júnior
Jorge Alberto
Rita Camata
Salomão Gurgel (PDT)
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Angela Guadagnin
Df. Rosinha
Henrique Fontana
Orlando Desconsi
Orlando Fantazzini

Antonio Joaquim Araújo
Dr. Benedito Dias
Eni Voltolini
José Unhares

PT

PPB

Euler Morais
Jonival Lucas Júnior

Jorge Pinheiro
Marcelo Castro
Waldemir Moka

3 vagas

Ana Corso
Luci Choinacki

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Teima de Souza

Ezidio Pinheiro (PSB)
Iberê Ferreira

Mirian Reid (PSB)
Pastor Amarildo

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfLlA

Bloco (PL, P5L)

José Aleksandro Philemon Rodrigues

Secretária: Oamaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, Sala 56
Telefones: 318·6944 a 318-6946 Fax: 318-2137

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidenle: José Unhares (PPB)
2° Vice-Presidente: Angela Guadagnin (PT)
3° Vice-Presidente: Vicente Caropreso (PSOB)

Bloco (P5B, PCdoB)

Eber Silva (PST) Agnelo Queiroz
Jandira Feghali Luiza Erundina

Bloco (POT, PPS)

Ivan Paixão Alceu Collares
Serafim Venzon Or. Hélio

Bloco (PL, PSl)

Elias Murad (PSOB) Marcos de Jesus
José Egydio Oliveira Filho

Sem Partido
1 vaga 1 vaga

Secretário: Elofzio Neves Guimarães
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, Sala 155
Telefones: 318-7016 a 7021 Fax: 318-2156

Olimpio Pires
Pedro Pedrossian (PPB)

Airton Dipp
Clementino Coelho



COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Freire Júnior (PMDB)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Titulares Suplentes

Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi
Haroldo Bezerra
Márcio Matos
Mário Negromonte
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Reis
1 vaga

Candinho Mattos
Carlos Dunga

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Silas Câmara
Silvio Torres

Vitlorio Medioli
2 vagas

Bloco (PSOB, PTB)

PT

PPB

PMOB

Hugo Biehl
Jair 8olsonaro
Simão Sessim

Telmo Kirst

Pedro Valadares
1 vaga

Cabo Júlio
João Tota (PPB)

Giovanni Queiroz
João Sampaio

Pedro celso
João Coser
Luiz Sérgio

Nilson Moura

Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello

Igor Avelino
João Magalhães

José Chaves
Marcos Lima
Osmar Terra

1 vaga

Affonso Camargo
AntOnio Carlos Konder Reis

FrancistOnio Pinto
Milton Barbosa
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

2 vagas

PT

PPB

PMOB

Bloco (PFL, PST)

Gonzaga Patriota
Wanderley Martins

Bloco (PL, PSL)

Bloco (POT, PPS)

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Ary Kara
Asdrubal Bentes (PMD8)

Bloco (PSB, PCdoB)

Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Lima
Oscar de Andrade
Pauo Gouvêa
Pedro Fernandes
Raimundo Santos

Damião Feliciano
João Henrique
Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Pedro Chaves
1 vaga

Philemon Rodrigues
Robério Araújo

Carlos Santana
Manoel Vitório
Nelson Pellegrino
Teima de Souza

Airton Cascavel
Lael Varella (PFL)

1 vaga

Eduardo Campos
1 vaga

Eurlpedes Miranda

Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada

Dino Fernandes
José Carlos Elias

Lúcia Vânia
Nárcio Rodrigues

Nelson Marquezelli

Arnaldo Faria de Sá
OdeImo Leão

1 vaga

Carlos Santana
João Magro

Waldomiro Fioravante

Coriolano Sales
Edinho Bez

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Nair Xavier Lobo
Osvaldo Biolchi

Bloco (PFL, PST)

Almerinda de Carvalho
Damião Feliciano (PMDB)

João Ribeiro
1 vaga

Bloco (PL, P5L)

Bloco (POT, PPS)

Bloco (P5B, PCdoB)
Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin

José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Pedro Celso (PT)
Ricardo Barros (PPB)
Wilson Braga
1 vaga

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim

Freire Júnior
João Tota (PPB)
Laire Rosado
Uno Rossi (PSDB)
Zé Gomes da Rocha

Vivaldo Barbosa

Herculano Anghinetti
Jair Bolsonaro
Pedro Corrêa

Alexandre Santos
Candinho Mattos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Luiz Antonio Fleury
Pedro Henry
Ricardo Rique

Madeiros

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, Sala 46
Telefones: 318-698716990170041 7007 FAX: 318-2152

1 vaga
PTN

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

José de Abreu

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 a 318-6976 Fax: 318-2153

Presidente: Eurlpedes Miranda (PDT)
1° Vice-Presidente: Airton Cascavel
2° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)

Suplentes

Airton Roveda
Alex Canziani

Bloco (P50B, PTB)
Basilio Villani
Chico da Princesa

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Philemon Rodrigues (PL)
1° Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)
2° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares



Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Antonio Feijão
Danilo de Caslro
Josué Bengtson
Luiz Fernando (PPB)
Ricardo de Freitas
Sérgio Carvalho

Bloco (PFL, PST)
Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco

PMOB

Alceste Almeida
Elcione Barbalho
Freite Júnior
Jurandil Juarez
Mauro Lopes

PT
Babá
Manoel Vitório
Marcos Afonso

PPB

Suplentes

Anivaldo Vale
Badu Picanço

Haroldo Bezerra
João Castelo
Márcio Matos

Marinha Raupp

Euler Ribeiro
João Ribeiro
Kátia Abreu

Luisinho
Sérgio Barcellos

Asdrubal Benles
Confúcio Moura

Mário de Oliveira
2 vagas

Avenzoar Arruda
Tilden Santiago
Wellington Dias

Feu Rosa
Itamar Serpa
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
Marcus Vicente
Paulo Kobayashi
Paulo Mourão
Vittório Medioli

Bloco (PFL, PST)
Alceste Almeida (PMDB)
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
Joaquim Francisco
José Thomaz Nonõ
Mário de Oliveira (PMDB)
Werner Wanderer

PMDB
Alberto Fraga
Elcione Barbalho
Eunlcio Oliveira
Hélio Costa
Jorge Wilson
José Lourenço
Leur Lomanto
Maria Elvira
Maria Lúcia

Antonio Kandir
Dr. Heleno

Manoel Salviano
Murilo Domingos

Nelson Otoch
Rodrigo Maia

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Abelardo Lupion
Aldir Cabral

Aracely de Paula
João Carlos Bacelar

Jorge Khoury
Luciano Castro

Luciano Pizzatto
Robson Tuma
Vilmar Rocha

Edison Andrino
Eunlcio Oliveira
Fernando Diniz

Flávio Derzi
Germano Rigotto

Laire Rosado
Lamartine Posella

Marcelo Barbieri
Paulo Lima

Bloco (PSB, PCdoB)

Dr. Benedito Dias
Salomão Cruz

Socorro Gomes
Vanessa Grazziotin

Eurlpedes Miranda

Pastor Amarildo
1 vaga

Evandro Milhomen
José Antonio Almeida

Bloco (POT, PPS)

Márcio Bittar

Bloco (PL, PSL)

PT
Aloizio Mercadanle
Fernando Gabeira (PV)
Milton Temer
Paulo Delgado
Waldir Pires

PPB

Cunha Bueno
Lincoln Portela (PSL)
Wagner Salustiano
1 vaga

José Genolno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Marcos Rolim
Nilmário Miranda

Tilden Santiago

Celso Russomanno
Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Ricardo Ferraço (PSDB)

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Robério Araújo

Secrelário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 55
Telefones: 318-6998 {6999 e 6970

Presidente: Hélio Costa (PMDB)
10 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PMDB)
20 Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoS)

Titulares

José Aleksandro

Fax: 318-2145

Suplentes

Aldo Rebelo
Haroldo Lima
Pedro Valadares

João Herrmann Neto
Neiva Moreira
Rubens Furlan

Cabo Júlio
De Velasco

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

Alexandre Cardoso
Delfim Netto (PPB)
Wanderley Martins

Airton Dipp
Fernando Coruja
Salomão Gurgel

Mattos Nascimento
Robério Araújo

Bloco (PSOB, PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra

Alberto Goldman
Antonio Feijão

Secretária: Walbia Lóra
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, Sala 125
Telefones: 318-8266/6992 a 6996 Fax: 318-2125



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Proposição: PEC n° 53/99 Autor: Senado Federal

Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
10 Vice-Presidente:
2" Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
30 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Rubem Medina (PFL)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE
. EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 53,

DE 1999, QUE "ALTERA O INCISO V DO ART.
163 E O ART. 192 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, E O CAPUTDO ART. 52
DO ATO DAS DISPOSiÇÕES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA 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

Suplentes

Neiva Moreira

Wellington Dias (PT)

Ronaldo Vasconcello

Autor: Ubiratan Aguiar
e Outros

PV

Bloco (PL, PSL)

Presidente: Aommel Feijó (PSDB)
10 Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Babá (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Laire Rosado (PMDB)

Titulares

Proposição: PEC 0076199

Eujácio Simões

Salomão Gurgel

Milton Temer (PT)

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia

Felix Mendonça
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Xico Graziano
Zila Bezerra

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

Antônio Kandir
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Gerson Gabrielli
Marcos Cintra
Paes Landim
Pedro Bíttencourt
Raimundo Santos
Rubem Medina

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
João Mendes
Paulo Lima
Pedro Novais

Aloisio Mercadante
Orlando Desconsi
Ricardo Barzoin;

PMOB

PT

Adauto Pereira
Chico Sardelti

Francisco Coelho
Jairo Carneiro

Pedro Irujo
1 vaga

6 vagas

Geraldo Magela
João Coser

José Pimentel

Bloco (PSOB, PTB)

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
e.Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano
Maria Abadia
Marisa Serrano
Rommel Feijó

Ana Catarina
Anlbal Gomes
Antonio Feijão (PSDB)
Armando Monteiro
Damião Feliclano
Laire Rosado
Luiz Bittencourt

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Juquinha
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Pedro Chaves
6 vagas

PPB PFL

Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Fetter Júnior

Agnelo Queiroz
Alexandre Cardoso

Bloco (PSa, PCdoB)

Eliseu Moura
Iberê Ferreira

João Pizzolatli

2 vagas

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francísco Garcia
IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho

César Bandeira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli

José Thomaz Nonô
Luiz Durão

Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

Bloco (POT, PPS) PT

Pedro Eugênio Emerson Kapaz Avenzoar Arruda Jorge Bittar



Babá
José Pimentel
1 vaga

Cleonânio Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

PPB

POT

3 vagas

Roberto Balestra
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga

Kátia Abreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado

Confúcio Moura
João Colaço
José índio
Moacir Micheletto
Roland Lavigne
Silas Brasileiro

PMOB

Sérgio Barcellos
2 vagas

6 vagas

Enio Bacci Serafim Venzon PT

Inácio Arruda

Adão Preito
Bloco (PSB, pedoB) João Grandão

Luci Choinacki
Sérgio Novais

3 vagas

Eujácio Simões

Agnaldo Muniz

Bloco (PL. PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

João Hermann Neto

PV

Dilceu Sperafíco
Salomão Cruz
Vadão Gomes

Agnelo Queiroz
Ezfdio Pinheiro

PPB

Bloco (PSB. pedaS)

Eliseu Moura
João Tota

1 vaga

2 vagas

Clementino Coelho (PPS) Pedro Eugênio (PPS)
Bloco (POT, PPS)

PHS

Hugo Biehl (PPB) 1 vaga
Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo 11. Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo" - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 167, DE
2000, QUE "INSTITUI O NOVO ESTATUTO DA

TERRA, QUE DISPÕE SOBRE A POLíTICA
FUNDIÁRIA E AGRíCOLA, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

Agnaldo Muniz
Airton Dipp

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Márcio Bittar
1 vaga

BiSpO Rodrigues

Proposição: PLP 167100 Autor: Xico Graziano
Presidente: Carlos Batata (PSDB)
1° Vice-Presidente: Sitas Brasileiro (PMOB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Kátia Abreu (PFL)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 222-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 145, li,

E § 2° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

Anivaldo Vale
Antônio Jorge
Carlos Batata
Paulo Mourão
Sérgio Barros
Welínton Fagundes
Xico Graziano
Zila Bezerra

Bloco (PSOB. PTB)

Carlos Dunga
Chiquinho Feitosa
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Saulo Pedrosa

Sérgio Reis
2 vagas

Proposição: PEC nO 222/00 Autor: Juquinha e outros
Presidente: Gervásio Silva (PFL)
10 Vice-Presidente: Luiz Ribeiro (P5DB)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Eni VoltoUni (PPB)
Relator: Osmar Serraglio (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Abelardo Lupion
Francisco Coelho
Jaime Fernandes

Bloco (PFL, PST)

Celcila Pinheiro
Luis Barbosa

Reginaldo Germano

Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro

Jovair Arantes
Saulo Coelho

Sérgio Carvalho
5 vagas



Márcio Matos Proposição: PEC 254/00 Autor: Senador Federal e
Paulo Feijó Outros
Sérgio Barros Presidente: Pedro Chaves (PMDB)

Bloco (PFL, PST)
1° Vice-Presidente: Jaime Fernandes (PFL)
2° Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)

Cleuber Carneiro Costa Ferreira 3° Vice-Presidente: Pastor Amarildo (PPB)
Gervásio Silva Expedito Júnior Relator: João Castelo (PSDB)
Gilberto Kassab Neuto Lima Titulares Suplentes
Ivanio Guerra Osvaldo Coelho
Santos Filho Pedro Bittencourt
Werner Wanderer Pedro Irujo Bloco (PSDB, PTB)

PMDB Antônio Jorge João Leão (PPB)
Anlbal Gomes Norberto Teixeira B.Sá Lino Rossi
Damião Feliciano 5 vagas Chiquinho Feitosa Ricardo Rique
Edison Andrino João Castelo Ricarte de Freitas
Marcelo Teixeira José Teles 4 vagas
Osmar Serraglio Murilo Domingos
Roland lavigne Nilo Coelho

Paulo Mourão

PT

Fernando Ferro Henrique Fontana
Bloco (PFL, P5T)

Luciano Zica Jorge Bittar Ariston Andrade Cleuber Carneiro
Padre Roque Luiz Sérgio Jaime Fernandes Costa Ferreira

João Ribeiro Jairo Carneiro

PPB Osvaldo Coelho Kátia Abreu
Ronaldo Caiado Paes Landim

Dilceu Sperafico Hugo Biehl Wilson Braga Vilmar Rocha
Eni Voltolini Salomão Cruz
Márcio Reinaldo Moreira 1 vaga PMDB

Bloco (PSB, pedoB) Marcelo Castro
Murilio Ferreira Lima

José Antonio Almeida Gonzaga Patriota Osvaldo Reis
Tânia Soares 1 vaga Pedro Chaves

Teté Bezerra

Bloco (PDT, PPS)
1 vaga

Airton Dipp João Sampaio
João Herrmann Neto 1 vaga

Avenzoar Arruda

Bloco (PL, PSL)
João Grandão
Wellington Dias

Ronaldo Vasconcellos José Aleksandro

PTN Enivaldo Ribeiro

José de Abreu 1 vaga Pastor Amarildo
Roberto Balestra

Euler Morais
Igor Avelino

Jonivallucas Júnior
Múcio Sá (PTB)

2 vagas

PT

Fernando Ferro
José Pimentel
Manoel Vitório

PPB

Eliseu Moura
Iberê Ferreira (PTB)

Mário Reinaldo Moreira

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Serviço Comissões Especiais - Anexo" - Sala 165-8
Telefone: 318-7064/318-7060 Fax: 318-2140

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO ~ 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 (PDT, PPS)

Clementino Coelho
Neiva Moreira

Bloco (PSB, pedoB)
Gonzaga Patriota
Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

PHS
Pauderney Avelino (PFL)

Regis Cavalcante
Wolney Queiroz

2 vagas

Marcos de Jesus

1 vaga



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 Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° aOS-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO

2° DO ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)

Proposição: PEC 30S-A/96 Autor: Jandira Feghali
e Outros

Bloco (PMDB. PST. PTN)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 2S1-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I
DO § 1° DO ART. 73 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL" (ALlERA CRITÉRIO DE NOMEAÇÃO
DE MINISTRO DO TeU)

Proposição: PEC 281/00 Autor: Senado Federal

Presidente: Aédio Rosa (PMOB)
1° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSOB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Átila Lins (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPB)

Titularell Suplentes

1 vaga

1 vaga

Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
Sampaio Dória
Sérgio Guerra

1 vaga

Bloco (PSOB. PTB)

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia Vânia
Maria Abadia
Roberto Jefferson

Agnaldo Muniz

PPS

PHS

Djalma Paes

'Secretário (a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8428/ 318-7052 Fax: 318-2140

Almerinda de Carvalho
Moroni Torgan

Ney Lopes
Robson Tuma
Wilson Braga

1 vaga

6 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feijó
5 vagas

PFL

Bloco (PSDB. PTB)

lédio Rosa
Laire Rosado
Luiz Dantas
Pedro Irujo (PFL)
Remi Trinta
1 vaga

AntOnio Jorge
Or. Helena
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Teles
Ricardo Rique
2 vagas

Átila Lins
Claudio Cajado
Jairo Carneiro
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Mário Assad Júnior

PT Bloco (PMOB, PST, PTN)

Avenzoar Arruda
Or. Rosinha
Manoel Vitório
Vanessa Grazziotin ( PC do B)

PPB

Agnelo Queiroz (PC do B)
3 vagas

lédio Rosa
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
Ricardo Izar

Cezar Schirmer
Laire Rosado

4 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

por
João Sampaio

Jandira Feghali

Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

1 vaga

Olimpio Pires

1 vaga

Átila Lins
Chicc Sardelli
Jairo Carneiro
José Carlos Coutinho
Paulo Marinho
Vilmar Rocha

PFL

PT

Cleuber Carneiro
Káfia Abreu
Lael Varella
Paulo Braga

Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes

Philemon Rodrigues

Bloco (PL, PSL)

José Aleksandro

Carlito Merss
Geraldo Magela
Waldir Pires
1 vaga

João Paulo
3 vagas



PPB

Eni Volto\ini
Luiz Fernando
Nelson Meurer

por
José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PSL)

Marcos Cintra (PFL)

PPS

Agnaldo Muniz

PHS

Dr. Benedito Dias
Edmar Moreira

1 vaga

Fernando Coruja

1 vaga

Eujácio Simões

Regis Cavalcante

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Sérgio Barcellos
1 vaga

Adão Preito
Fernando Ferro
Padre Roque
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl

PFL

Gervásio Silva
José Carlos Coutinho

José Mendonça Bezerra
Luis Barbosa

Milton Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

PT

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas

PPB

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

1 vaga

POT
Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318·2140

1 vaga
Pompeo de Mattos Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

PPS

Bloco (PL. PSL)

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)

1° Vice-Presidente: Francistõnio Pinto (PFL)
2° Vice·Presidente:
3° Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSOB)

Titulares Suplentes

Vanessa Grazziotin

Paulo José Gouvêa

Ayrton Xerêz (Ucenciado)

PHS

Walfrido Mares Guia (PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

1 vaga

Pastor Valdeci Paiva

Fernando Gabeira (PV)

1 vaga

Fax: 318-2140

Bloco (PMDB, PST, PTN)

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:
30 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

TItulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

B.Sá
Fernando Gonçalves
Odflio Balbinolti
Max Mauro
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

CaIlos Dunga
Francistõnio Pinto (PFL)
Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe
1 vaga

Félix Mendonça
Feu Rosa

Léo Alcântara
Rafael Guerra

Renildo Leal
3 vagas

Elcione BaIbalho
. Moacir Micheletto

5 vagas

Eliseu Resende
Jorge Khoury

PFL

Carlos Alberto Rosado
Cleuber Carneiro



Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant (Licenciado)
Ronaldo Caiado

Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

1° Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)

Titulares Suplentes

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de CPI, Anexo li, sala 151-B
Telefone: 318-7067 1318-7055

Giovanni Queiroz EUrfpedes Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSOB, PTB)

PFL

2 vagas

João Tota
Salomão Cruz

Expedito Júnior
Oscar Andrade

Sérgio Barcellos

Badu Picanço
Bonifácio de Andrada

Max Rosenmann
Nicías Ribeiro

José Aleksandro

PT

PHS
Francisco Rodrigues (PFL)

POT

PPB

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Jorge Costa (PT)
Osvaldo Reis

1 vaga

Robério AraújO

Alceste Almeida
Confúcio Moura
Asdrubal Bentes

Josué Bengtson
Nilson Pinto (Licenciado)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Almir Sá
Luiz Fernando

RenilcJo Leal (PTB)

Babá
Nilson Mourão

Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro

PMOB

Antônio do Valle Barbosa Neto
Armando Monteiro Edinho Bez
Germano Rigotto Gastão Vieira
José Prianle José Chaves
Luiz Bittencourt Waldemir Moka
Paulo Lima 2 vagas
1 vaga

PSDB

Antonio Kandir Alberto Goldman
José Militão Anivaldo Vale
Lúcia Vânia Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly Basflio Villani
Marcio Fortes Inaldo Leitão
Nilo Coelho Manoel Salviano
Ricardo Ferraço Silvio Torres

PT

Milton Temer Avenzoar Arruda
Ricardo Berzoini Henrique Fontana
2 vagas Virgflio Guimarães

1 vaga

PPB
Fetter Júnior Eliseu Moura
João Pizzolatti Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio Gerson Peres
Sampaio Dória (PSDB) 1 vaga

PTS

Félix Mendonça Eduardo Paes (Licenciado)
Walfrido Mares Guia 1 vaga

POT
Eurfpedes Miranda Enio Bacci
1vaga Fernando Zuppo

Bloco (PL, PST. PMN, PSD, PSL)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Tefefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR A REGULARIDADE

DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE
ACBFEANIKE

Suplentes

Aulor: Aldo Rebelo e OutrosProposição: RCP 3/99

Presidente: Aldo Rebelo (PcdoB)
1° Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
2° Vice-Presidente: Pedro CelSO (PT)
3° Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Silvio Torres (PSDB)

Titulares

Sérgio Miranda

Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)

Bloco (PSB, PCdoB)

Eujácio Simões

Eduardo Campos

Proposição: RCP 2/99 Autor: Sérgio Carvalho e Outros Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Luciano Castro (PFL) Alex Canziani Basilio Villani



Alexandre Santos
Iris Simões
Léo Alcântara
Max Rosenmann
Silvio Torres

Fernando Gonçalves
Juquinha

Pedro Canedo
Raimundo Gomes de Matos

Veda Crusius

Presidente: Damião Feliciano (PMDB)
1° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2° Vice-Presidente: João Coser (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Anivaldo Vale (PSDB)

Darclsio Perondi
Geovan Freitas
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo
Ricardo Izar

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Antônio do Valle
João Magalhães

Jorge Pinheiro
José Borba

Pedro Chaves
Ricardo Izar

André Benassi
Anivaldo Vale
Nelson Otoch
Sérgio Reis

Bloco (PSDB, PTB)

Augusto Franco
Clovis Volpi

Eduardo Seabra
Ronaldo Cezar Coelho

Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Mendonça Bezerra
José Rocha
José Múcio Monteiro

PFL

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Roberto Pessoa
Ronaldo Vasconcellos (PL)

Chico Sardelli

Bloco (PFL, PSn
Carlos Alberto Rosado
Francisco Garcia
Roberto Pessoa

PMOB
Damião Feliciano
João Matos
Norberto Teixeira

Cleuber Carneiro
Luiz Moreira

1 vaga

João Henrique
2 vagas

PT PT
Arlindo Chinaglia (Ucenciado)
Dr. Rosinha
Pedro Celso

PPB

Eurico Miranda
José Janene

POT

Olimpio Pires

Geraldo Magela
José Genorno

Tânia Soares (PCdoB)

Herculano Anghinetti
José Janene

João Sampaio

João Coser
José Pimentel

Augusto Nardes
Luiz Fernando

Paulo Baltazar

Avenzoar Arruda
Waldomiro Barancelli Fioravante

PPB

2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes

Aldo Rebelo

Luciano Bivar

Bloco (PSB, PCdoB)

Eduardo Campos

Bloco (PL, PSL)

Pastor VaJdeci Paiva

Regis Cavalcante

Magno Malta

Geraldo Magela (PT)

Bloco (POT, PPS)

Giovanni Queroz

Bloco (PL, PSL)
Uncoln Portela

PV
Tânia Soares (PCdoB))

Rubens Furlan

PPS

Regis Cavalcante

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-8786 Fax: 318·2182

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11- Sala 151-B
Telefones: 318-8430 17064/7055

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO
ESTUDO DAS REFORMA POlÍTICAS

Bloco (PSDB, PTB)

André Benassi
Anivaldo Vale

Dino Fernandes
Fernandes Gonçalves

Júlio Semeghini
Maria Abadia

Roberto Jefferson

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS POSSíVEIS
IRREGULARIDADES ATENTATÓRIAS AOS

PRINCípIOS CONSTITUCIONAIS DA
LEGALIDADE, DA MORALIDADE

ADMINISTRATIVA E DA ECONOMICIDADE,
NAS OBRAS INICIADAS E NÃO CONCLUíDAS

E NOS BENS IMÓVEIS QUE NÃO
ESTÃO SENDO UTILIZADOS,

OU UTILIZADOS INADEQUADAMENTE,
PELA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL"

Proposição: RCP 15/95 Autor: Augusto Nardes e outros

Presidente: Olavo Calheiros (PMDB)
1° Vice-Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anlzio (PPB)
Relator: João Almeida (PSDB)

Titulares

Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos
Eduardo Seabra
João Almeida
Josué Bengston
Marísa Serrano
Pedro Canedo

Suplentes



Rommel Feij6 Sebastião Madeira
Salvador Zimbaldi Vicente Caropreso
Xico Graziano Zu/aiâ Cobra

Bloco (PFL, P5T)

Affonso Camargo Aldir Cabral
Aracely de Paula José Rocha
Cláudio Cajado Mário Assad Júnior
Corauci Sobrinho Neuton Lima
Gilberto Kassab Reginaldo Germano
Paulo Octávio Vic Pires Franco
Rubem Medina 2 vagas
Vilmar Rocha

PMOB

Coriolano Sales Gastão Vieira
João Colaço Jorge Pinheiro
Jorge Alberto Laire Rosado
Jorge Wilson Mário de Oliveira
Mendes Ribeiro Filho Osmar Serraglio
Nair Xavier Lobo Paulo Lima
Olavo Calheiros 2 vagas
1 vaga

PT

João Paulo Or. Rosinha
José Dirceu Geraldo Magela
Milton Temer José Geno(no
Nitmário Miranda Virgllio Guimarães

PPB

Proposição: PEC 203/95 Autor: LaprovitaVieira e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS) (Licenciado)
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMOB)

Titulares Suplentes

ARTIGO, QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE
EMPRESAS JORNALfSTICAS E DE

RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E
IMAGENS", E À PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUiÇÃO N° 455, DE 1997, "QUE DA

NOVA REDAÇÃO AO ART. 222 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

APENSADA ÀQUELA

Antonio Joaquim Araújo
Gerson Peres
Romel Anizio
Wagner Salusliano

Nelson Meurer
Simão Sessim

2 vagas

PFL

Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
Santos Filho
Vic Pires Franco
José Carlos Fonseca Jr.

PMOB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)
Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatto
Pedro Pedrossian

Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

1 vaga

Maria Elvira
5 vagas

Bloco (P5B, PCdoB)

Haroldo Lima Aldo Rebelo
José Antonio Almeida Alexandre Cardoso

Bloco (PDT, PPS)

João Sampaio Or. Hélio
Márcio Bittar Rubens Bueno

PSOB

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS) (licenciado)
José Thomaz Nonõ (PFL)
Luisinho (PST)
Roberfo Brant (PFL) (Licenciado)
Viltorio MedioU

PT

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

PHS
Roberto Argenta Régis Cavalcante (PPS)
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § ~ DO REFERIDO

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PL, PSL)

Bispo Wanderval
Lincoln Portela

Or. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho (PSOB)
Wagner Salustiano

PTB

José Carlos Martinez
1 vaga

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

José Janene
Robério Araújo (PL)

1 vaga

Iris Simões
Murifo Domingos



Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS A

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bispo Rodrigues Bispo Wanderval

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sàla 165-B
Telefone: 318-7063

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator:

Titulares Suplentes
PFL

Proposição: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo

Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSOB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMOB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
De Velasco Lincoln Portela

Secretária: leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVID~NCIA

COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL

E PELOS MUNICfpIOS"

Agnaldo Muniz (PPS)

PFL

POT

Neiva Moreira

Cesar Bandeira
Claudio Cajado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Paes Landim

PMOB

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Luis Barbosa
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

2 vagas

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
PaulO Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Aaimundo Santos
Vilmar Rocha

1 vaga

Albérico Filho
Freire Júnior
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgnio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela
João Paulo
Professor Luizinho
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Unhares

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

PSOB

PT

PPB

PTB

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Adolfo Marinho
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly

Gilmar Machado
José Genolno
Paulo Delgado

Virgllio Guimarães

3 vagas

Walfrido Mares Guia

Gustavo Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

Or. Aosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado
1vaga

Antonio Joaquim Araújo
Enivaldo Ribeiro
Nilton Baiano (Licenciado)

PMOB

PSOB

PT

PPB

Albérico Filho
JoãoColaço

4 vagas

José de Abreu (PTN)
Maria Abadia

Paulo Mourão
3 vagas

Ângela Guadagnin
Jair Meneguelli

Márcio Matos (5. Part.)
1 vaga

Pastor Amarildo
Aobério Araújo (PL)

Yvonilton Gonçalves (PFL)

José Roberto Batochio

POT

Fernando Coruja
Max Mauro

PTB

Chico da Princesa (PS08)



1 vaga Walfrido Mares Guia Wellington Dias
PPB

Milton Temer

Alceu Collares

POT

Dr. Hélio

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

Bloco (PSB, PC do B)

Djalma Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Eduardo Paes (Licenciado)
Rodrigo Maia

PTB

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Marcos de Jesus Remi Trinta POT

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7060

Sérgio Miranda

Pompeo de Mattos

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

Bloco (PSB, PCdoB)
Djalma Paes

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" (COMBUSTfVEIS)

Proposição: PEC 277/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Flávio Derzi (PMDS)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Basilio Villani (PSOB)

Titulares Suplentes

Enio Bacci

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7061

Suplentes

Corauci Sobrinho
João Carlos Bacelar

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

Robson Tuma

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS 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

Jorge Khoury
Marcondes Gadelha
Mário Assad Júnior
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Rubem Medina
1 vaga

Coriolano Sales
Edinho Bez
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

PMOB

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi

Freire Júnior
Milton Monti

Airton Roveda
Badu Picanço
Basilio Villani
Candinho Mattos
Clovis Volpi
Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson
Vittório Medioli

Fernando Gonçalves
Jovair Arantes
Rodrigo Maia

5 vagas

PSOB Bloco (PFL, Psn
Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Adolfo Marinho
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Sampaio Dória
Xico Graziano

Chico Sardelli
Eliseu Resende
Gervásio Silva
Joel de Hollanda
José Carlos Coutinho
Ricardo Fi úza

IIdefonço Cordeiro
LuIs Barbosa

Mussa Demes
Paulo Marinho
Paulo Octávio

Werner Wanderer

PT

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini

Carlos Santana
João Grandão
José Pimentel Antônio do Valle

PMOB

Edinho Bez



Fernando Diniz
Flávio Derzi
José Borba
José Priante
Waldemir Moka

Gastão Vieira
4 vagas

PT

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
2 vagas

PMOB

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 Anlzio

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PSOB

PT

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

4 vagas 4 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

Haroldo Lima
Miriam Reid

2 vagas

PPB

Airton Dipp
Pedro Eugênio

Bloco (POT, PPS)

João Hermann Neto
Olimpio Pires

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

Bloço (PL, PSL) PTB

Bispo Rodrigues Eujácio Simões Nelson Marquezelli
1 vaga

Max Mauro
Nilton Capixaba

Fernando Gabeira

PV

1 vaga
Enio Bacci

POT
Coriolano Sales (PMDB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318·7062/7052 Fax: 318-2140

Bloco (P8B, PCdoB)

José Antonio Almeida Djalma Paes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DA NOVA REDAÇÃO AALíNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (5. ParI.)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo"
Telefone: 318-8428

Proposição: RCP 22/96 Autor: Fátima PeJaes 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

Eduardo Barbosa
Flávio Arns

Marisa Serrano
Veda Crusius

Bloco (P8DB. PTB)

Fátima Pelaes
Udia Quinan
Maria Abadia
Marinha Raupp

Celcita Pinheiro
Cesar Bandeira

Kátia Abreu
Marcondes Gadelha

Nice Lobão
Robson Tuma

1 vaga

PFL

Almerinda de Carvalho
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Neuton Uma



Bloco (PMOB, PST, PTN)

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

PFL

Almerinda de Carvalho
Kátia Abreu
Nice Lobão

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

1 vaga

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro

1 vaga

Vilmar Rocha
Zezé Perrella

Ana Catarina
Anlbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José índio
Norberto Teixeira

PMDB

PSDB

Roland Lavigne (PMDB)
1 vaga

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

PT

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
. Dr. Rosinha

PPB

Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Romeu Queiroz
Zulaiê Cobra

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto (Licenciado)

2 vagas

1 vaga Antonio Joaquim Araújo
Dr. Benedito Dias 1 vaga

PT

Miriam Reid

WelJington Dias
POT 3 vagas

Dr. Hélio

4 vagas

Jandira Feghali

Bloco (PSB, PCdoB)

Teima de Souza (PT)

Bloco (PL, PSL)

Cunha Bueno
João Pizzolalti
1 vaga

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

Robério Araújo Philemon Rodrigues PTB

PPS
Max Mauro
1 vaga

Renildo Leal
1 vaga

Ivan Paixão Regis Cavalcante POT

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição: PEC 89/95 Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
10 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
20Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé PerrelJa (PFL)

Titulares Suplentes

Eber Silva Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, pedoS)

Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Remi Trinta

Airton Cascavel (PPS)

Autor: Fernando Zuppo
e Outros

Proposição: PEC 98/99

Regis Cavalcante (PPS)

PV

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

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 MUNIC(PIO
PARA DETERMINAR ATRIBUiÇÕES

DE VICE-PREFEITO"
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Kátia Abreu

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

PFL

Aldir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos



Bloco (PMDB, PST, PTN)
Armando Abllio
Amon Bezerra

Eduardo Barbosa
José Coimbra

Julio Semeghini
Udia Quinan
Renildo Leal

Rose de Freitas

Bloco (PSDB, PTB)

COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E
A DESTINAÇÃO DOS RESrDUOS DE

SERViÇOS DE SAÚDE", E APENSADOS.
Proposição: PL 203/91 Autor: Senado Federal
Presidente: José índio (PMDB)
1° Vice-Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Emerson Kapaz (PPS)

Titulares Suplentes

Carlos Mosconi
Clovis Volpi
Iris Simões
Luiz Antonio Fleury
Max Rosenmann
Rafael Guerra
Ricarte de Freitas
Vicente Caropreso

Suplentes

Cezar Schirmer
5 vagas

Bloco (PSDB. PTB)
Antonio Carlos Pannunzio

Danilo de Castro
Iris Simões

José Carlos Elias
Jutahy Junior

Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Silvio Torres

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Nair Xavier Lobo
2 vagas

Alex Canziani
Augusto Franco
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
2 vagas

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: AJex Canziani (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)

Titulares

Aracely de Paula
Euler Ribeiro
FrancistOnio Pinto
Joaquim Francisco
Paulo Braga
Vic Pires Franco

Avenzoar Arruda
Márcio Matos (S. Par!.)
2 vagas

PFL
Adauto Pereira

Gilberto Kassab
Kátia Abreu

Pedro Pedrossian
Zila Bezerra

1 vaga
PT

4 vagas

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Joaquim Francisco
Luciano Pizzatto
Neuton Uma
Santos Filho

Bloco (PFL, PST)

PMDB

Cleuber Carneiro
Gilberto Kassab

Jaime Fernandes
José Carlos Aleluia

Laura Carneiro
Mário Assad Júnior

PPB
Antonio Joaquim Araújo
Simão Sessim
Telmo Kirst

PDT

3 vagas

Darcisio Perondi
Flávio Derzi
José índio
Ricardo Izar
Rita Camata
Saraiva Felipe

José Borba
5 vagas

Fernando Zuppo Eber Silva
PT

Bloco (PSB, PCdoB)

Haroldo Lima 1 vaga

Ivan Valente
Luciana Zica
Marcos Afonso

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

Jaques Wagner

Bloco (PL, P5L)

Almeida de Jesus (Ucenciado)

PPS

Marcos Cinlra (PFL) Arnaldo Faria de Sá
Dr. Benedito Dias
Eni Voltolini

PPB

Celso Russomanno
2 vagas

Rubens Furlan Agnaldo Muniz
Bloco (PSB, PCdoB)

PV

Sérgio Novais 1 vaga

Alexandre Cardoso
Sérgio Novais

Paulo Baltazar
1 vaga

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318·8430 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI tr 203, DE 1991, QUE

"DISPÕE SOBRE O ACONDICONAMENTO, A

Bloco (POT, PPS)

Dr. Hélio Fernando Coruja
Emerson Kapaz Pedro Eugênio

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos José Egydio



Rubens Furlan (PPS)

PHS

Regis Cavalcante (PPS)

Bloco (PSS, PCdoB)

José Antonio Almeida Aldo Rebelo

Secretária: Leila Machado
Local: Anexo li, pavimento superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8431 Fax: 31802140

Bloco (PL. PST. PMN. PSD. PSl)

Lincoln Portela João Caldas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição: PL 634175 Autor: Poder Executivo
Presidente: Joáo Castelo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Titulares Suplentes

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

Suplentes

Airton Cascavel

PPS

Ayrton Xerêz (Ucenciado)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA c:LETRÔNICA E

A ASSINATURA. DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Proposição: PL 1.483/99 Autor: Df. 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

Cesar Bandeira
Francisco Garcia

Paes landim
Raimundo Santos
Werner Wanderer

2 vagas

PFL

AntOnio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
2 vagas

PMOB

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Hermes Parcianello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Maria Elvira
Nelson Proença
Pinheiro Landim

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
1 vaga

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

Iara Bernardi
Marcos Rolim
2 vagas

PSOB

PT

Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo

4 vagas

André Benassi
Feu Rosa

José Militáo
Nelson Otoch

2 vagas

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia

Bloco (PSOB. PTB)

Augusto Franco
Iris Simões

Mareio Fortes
Maria Abadia

Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz

Zenaldo Coutinho

7 vagas

PFL
Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

PPB

PTS

Celso Aussomanno
2 vagas

Fernando Gonçalves
1 vaga

Arolde de Oliveira
Corauci Sobrinho
Gerson Gabrielli
Luciano Pizzalto
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vic Pires Franco

Francisco Rodrigues
Kátia Abreu

Moroni Torgan
Paulo Marinho
Zezé Perrella

José Carlos Fonseca Jr.
1 vaga

POT PT
José Roberto Batochio Coriolano Sales (PMDB) Jorge Sittar

Professor Luizinho
4 vagas



2 vagas Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Carlos Mosconi João Almeida
Luiz Carlos Hauly Marcio Fortes

PPB
Maria Abadia Ricardo Ferraço
Paulo Kobayashi Saulo Pedrosa

Cunha Bueno Celso Russomanno
Eliseu Moura Yvonilton Gonçalves PT
Wigberto Tartuce 1 vaga

Gilmar Machado Eduardo Jorge (Licenciado)

POT João Paulo Virgflio Guimarães
José Genorno 2 vagas

Dr. Hélio Luisinho Milton Temer

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais 1 vaga Cunha Bueno
Fetter Junior

Bloco (PL, PSL)
Nelson Meurer

Marcos Cintra (PFL) Pastor Valdeci Paíva

PPS
Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Emerson Kapaz Pedro Eugênio

PV Neiva Moreira

Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT)

PPB

Augusto Nardes
Julio Redecker

Nelo Rodolfo (PMDB)

PTB

Fernando Gonçalves
Magno Malta

POT

1 vaga

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior. Sala 165·B
Telefone: 318-6874

Haroldo Lima

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PV "

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente: Rita Camata (PMOB)
1° Vice·Presidente: Leur Lomanto (PMOB)
2° Vice·Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Titulares Suplentes COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice·Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto (PMDB)
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

PFL

PMOB

Benito Gama
Cesar Bandeira
Expedito Junior .

Francisco Coelho
lldefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos
José Carlos Fonseca Jr.

Fernando Gabeira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo I1
Telefone: 318·8428

1 vaga

Darc(sio Perondi Cezar Schirmer
PFLEdison Andrino Germano Rigotto

Elcione Barbalho Maria Elvira Couraci Sobrinho Luiz Durão
Luiz Bittencourt 3 vagas Joaquim Francisco Wilson Braga
Rita Camata José Carlos Aleluia 1 vaga
1 vaga

PSOB PMOB
Adolfo Marinho Custódio Mattos

Euler Morais Glycon Terra Pinto



Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Marçal Filho
Mauro Lopes

Rose de Freitas
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Pedro Canedo
Welinton Fagundes

1 vaga

PSOB Bloco (PFL, PST)

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Aroldo Bezerra

PT

Vicente
Zulaiê cobra

1 vaga

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
Marcos Afonso
Wellington Dias

João Coser
1 vaga PMOB

PPB

Ary Kara
Simão Sessim

Almir Sá
João Tota

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Darclsio Perondi
Igor Avelino
Moacir Michelelto
Silas Brasileiro

Freire Júnior
José Borba

Marcelo Castro
Osvaldo Reis

Wilson Santos
1 vaga

PTB PT

Duilio Pisaneschi

POT

1 vaga Iara Bernardi
João Grandão
Luiz Eduardo Freenhalgh
Marcos Afonso

Fernando Ferro
Luci Choinacki

2 vagas

Dr. Hélio Fernando Zuppo PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Feller Júnior
Hugo Biehl
Salomão Cruz

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Roberto Balestra

Gonzaga Patriota

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

1 vaga
Aldo Arantes
Sérgio Novais

Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazziotin

1 vaga

Lincoln Portela João Caldas Bloco (POT, PPS)

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

Emerson Kapaz
Pompeo de Mattos

Alceu Collares
Márcio Bittar

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 (PSOB, PTB)

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

Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, pavimento Superior, sala 165·B
Teletone:318-7555 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO

DE LEI N° 3.561, DE 1997,
QUE "DtSPÕE 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)

Marcos Rolim (PT)

Paulo José Gouvêa

PV

Bloco (PL, PSL)

Fernando Gabeira

Ronaldo Vasconcellos

Suplentes

Elias Murad
José Carlos Elias

José Carlos Martinez
Odflio Balbinotli

Paulo Mourão

Autor: Fernando Gabeira

Carlos Batata
Carlos Dunga
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Nelson Marquezelli

Proposição: PL 2.905/97



Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSDB. PTB)

JORGE, FERNANDO GABEIRA E OUTROS,
QUE "DISPÕE SOBRE A SUBSTITUiÇÃO

PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO E DA
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE
CONTENHAM ASBESTO/AMIANTO E DA

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Freire Júnior
Luiz Bittencourt

5 vagas

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Lúcia Vânia
Paulo Mourão

Walfrido Mares Guia
3 vagas

Autor: Eduardo Jorge e
Fernando Gabeíra

Bloco (PMDB. PST. PTN)

PFL

Proposição: PL2.186/96

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lidia Quinan (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares

Flávio Derzi
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themfstocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha

Airton Roveda
Jovair Arantes
Juquinha
Lídia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
1 vaga

Freire Júnior
Osvaldo Biolchi

5 vagas

Carlilo Merss
Geraldo Magela
Wellington Dias

1 vaga

Suplentes

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Flávio Arns

Nelson Marchezan
Saulo Pedrosa

2 vagas

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior

Kátia Abreu
Lavoisier Maia

Luis Barbosa
Medeiros (S. ParI.)

Roland Lavigne (PMDB)

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Eduardo Jorge (Licenciado)
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

PFL

Titulares

Darclsio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra
Themlstocles Sampaio

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Almerinda de Carvalho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz

Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
José Unhares

PPB

PDT

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Benito Gama
João Ribeiro
KáliaAbreu
Lael Varella
Moroni lorgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

José Carlos Coutinho
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
Ursicino Queiroz

3 vagas

Fernando Coruja Dr. Hélio
PT

Ojalma Paes

Lincoln Portela

Bloco (PSB. PCdoB)

Bloco (PL, PSL)

Alcione Alhayde

Robério Araújo

Df. Rosinha
Jair Meneguelli
Jaques Wagner
João Paulo

Ivan Valente
João Grandão

Luciano Zica
1 vaga

PPS PPB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI NO 2.186, DE 1996,
DOS SENHORES DEPUTADOS EDUARDO

Roberto Argenta

Secretário (a): Cily Montenegro
Locai: Anexo li. Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056 Fernando Coruja Miriam Reid

Bloco (PSB. PCdoB)
Pedro Valadares 1 vaga

Bloco (PL. PSL)
Pastor Valdeci Paiva Marcos de Jesus

1 vaga

PHS

1 vaga

1 vaga

Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvonilton Gonçalves (PFL)

PDT

Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

1 vaga



Pedro Eugênio

PPS
Emerson Kapaz

PHS
Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)

Rubens Furlan

1 vaga

Bloco (PL, PST. PMN, PSO, PSL)

Paulo José Gouvêa
PPS

Rubens Bueno

De Velasco

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11- Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executívo
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

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO ]O DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros
IPresidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice- Presidente: Uno Ros si (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rotim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
PFL

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina

PMDB
João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
1 vaga

PSDB

Adauto Pereira
Costa Ferreira

Expedito Júnior
IIderonço Cordeiro

luis Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrelta

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira (PSDB)
3 vagas

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
1 vaga

PMOB

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Mendes Ribeiro Filho
Synvat Guazelli

4 vagas

Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
2 vagas

PT
Arlindo Chinaglia (Ucenciado)
Jair Meneguelli
Waldomiro Fioravante
1 vaga

PPB
Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Duilio Pisaneschi
1 vaga

POT
Fernando Coruja

Bloco (PSB, pedoB)
Clementino Coelho (PPS)

Anivaldo Vale
Basflio Villani

PSDBNelson Otoch
Vicente Caropreso

Uno Rossi Antonio FeijãoVeda Crusius
Marcus Vicente Arnon Bezerra1 vaga
Moroni Torgan (PFL) Badu Picanço
Paulo Feijó Feu Rosa

4 vagas
Wanderley Martins (PSB) Max Rosenmann
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

Almir Sá PT

José Janene
Geraldo Magela Carlos Santana

Simão Sessim
José Dirceu Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim Nelson Pellegrino

2 vagas José Geno/no Wellington Dias

1 vaga PPB

Arnaldo Faria de Sá Jair Bolsonaro
1 vaga Edmar Moreira 2 vagas

Pedro Corrêa



Luiz Antonio Fleury

PTB

Roberto Jefferson

Kátia Abreu
Moreira Ferreira
Paulo Octávio

Pauderney Avelino
Pedro Irujo

Pedro Pedrossian

POT PMOB

Eurlpedes Miranda Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Jorge Alberto
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima
2 vagas

Hermes Parcianello
José índio

Osvaldo Reis
3 vagas

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

Fernando Coruja

Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

1 vaga

Josué Bengtson

4 vagas

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

José Antonio Almeida

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Sérgio Novais

Almeida de Jesus (Licenciado) Cabo Júlio

PSOB

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

PT

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

PPB

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

PTB

1 vaga

POT

José Roberto Batochio

Suplentes

Regis Cavalcante

Paulo José Gouvêa

PPS

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Cabo Júlio

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros

Presidente: Deusdelh Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Maltos Nascimento (PST)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

PPS

PFL 1 vaga Regis Cavalcante

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Deusdeth Pantoja
José Rocha

Átila Lins
Gervásio Silva

lldefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Secretário: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, pavimento superior sala 168-A
Telefone: 318-7062 Fax: 318-2140



Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDS)
1° Vice-Presidente: Basilio Villani (PSDB)
2 0 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3D Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

~~~ S~~~

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, 00 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"

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

Suplentes

Armando Abflio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella
Luiz Durão

Pedro Fernandes
Werner Wanderer

André Benassi
B. Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Ronaldo Cezar Coelho
1 vaga

Autor: Poder Executivo

1 vaga

1 vaga

Almeida de Jesus (Licenciado)

PV

Bloco (PSB, PCdoB)

Jandira Feghali

Airton Cascavel

PSOB

PMDB

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"

PFL

Eujácio Simões

Armando Monteiro
Darcfsio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira (PSDB)
Osmar Serraglio

Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
10 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente', Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
'{eda Crusius

Proposição: PEC 136/99

Ariston Andrade
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
Luis Barbosa
Mussa Demes
Neuton Lima
Pedro Irujo

1 vaga

João Coser
Luiz Sérgio

2 vagas

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darclsio Perondi
Lamartine Posella

MúcioSá
Ricardo Izar

AJex Canziani
Feu Rosa

Mareio Fortes
Marcus Vicente

Nelson Marchezan
1 vaga

Átila Lins
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Joaquim Francisco

Luis Barbosa
2 vagas

Francisco Silva (PST)
Júlio Redecker

Telmo Kirst

PT

PFL

PPB

PTB

PSOB

PMDB

Almir Sá
Ary Kara
1 vaga

Dullio Pisaneschi

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Osmar Serraglio
Pedro Chaves

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Silvio Torres

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Olfmpio Pires

POT

1 vaga

PT
Arlindo Chinaglia (Ucenciado)
José Pimentel

Dr. Rosinha
Henrique Fontana



2 vagas

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

PPB

Professor Luizinho
1 vaga

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Léo Alcãntara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa
Vicente Arruda

PT

Jutahy Júnior
Uno Rossi

Marcus Vicente
Nicias Ribeiro

Fernando Gonçalves
JoSé Carlos Elias

PTB

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

Geraldo Magela
3 vagas

Henrique Fontana
José Genofno

2 vagas

POT PPB

Fernando Coruja

João Caldas

1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus (licenciado)

Hugo Biel
Ibrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PMOB)

PTB

Gerson Peres
Romel Anfzio

Yvonilton Gonçalves (PFL)

Jandira Feghali

Bloco (PSB, pedoB)

José Antonio Almeida

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Luiz Antonio Fleury
Silas Câmara

POT

PPS Eurfpedes Miranda Fernando Coruja

Pedro EUgênio 1 vaga

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N<' 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Aulor: 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

Bloco (PL, P5T, PMN, PSO, PSL)

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFl)
1° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSOB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMOB)

Titulares Suplentes

Almeida de Jesus (Licenciado)

Abelardo Lupion
Corauci Sobrinho

Paulo José Gouvêa

PFL

1 vaga

PPS

Bloco (P5B, pedoB)

DL Evilásio (Licenciado)Alexandra Cardoso

1 vaga

João Carlos Bacellar
JoSé Carlos Fonseca Jr.

José Carlos Coutinho
Luiz Durão

Nice Lobão
Paulo Braga

Robson Tuma
Wilson Braga

1 vaga

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Freire Júnior
Marçal Filho

Osvaldo Biolchi
Osvaldo Reis

Philemon Rodrigues (PL)
1 vaga

PSOB

PMOB

Jaime Martins
João Ribeiro
José Carlos Aleluia
José Thomaz Nonô
Kátia Abreu
Luciano Castro
Paes Landim

Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro



José Thomaz Nonô Gervásio Silva COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA ALaura Carneiro Mário Assad Júnior
PROFERIR PARECER APROPOSTA DEMarcondes Gadelha Reginaldo Germano

Moroni Torgao Werner Wanderer EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 294, DE 1995,
Robson Tuma 1 vaga QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 54

PMOB DO ATO DAS DISPOSiÇÕES

João Colaço Alberto Fraga
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

João Magalhães Jorge Pinheiro BATALHÃO SUEZ
Jorge Tadeu Mudalen Nair Xavier Lobo Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Luisinho Philemon Rodrigues Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Pinheiro Landim 2 vagas 1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
1 vaga 2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)

3° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSOB)
PSDB Relator: Jorge Wilson (PMOB)

Elias Murad Feu Rosa Titulares Suplentes

Lino Rossi Mário Negromonte PFL
Rafael Guerra Osmãnio Pereira Francisco Rodrigues Oeusdeth Pantoja

Roberto Rocha Paulo Kobayashi IIdefonço Cordeiro Francisco Garcia

Silvio Torres Sérgio Barros Laura Carneiro Gilberto Kassab

Zulaiê Cobra 1 vaga Rubem Medina Neuton Lima
Sérgio Barcellos Paulo Marinho
Werner Wanderer Ronaldo Caiado

PT
1 vaga 1 vaga

Luiz Eduardo Greenhalgh José Pimentel PMOB
Marcos Afonso Nelson Pellegrino

Alceste Almeida 6 vagasMarcos Rolim Wellington Dias
Orlando Fantazzini 1 vaga Carlos Dunga (PTB)

Edison Andrino
Jorge Wilson

PPB
Marcelo Barbieri
Freire Júnior

Ary Kara Edmar Moreira
Gerson Peres Jair Bolsonaro PSOB
Luiza Erundina (P8DB) Oliveira Filho (P80B)

Oino Fernandes Antonio Carlos Pannunzio
Or. Heleno Bonifácio de Andrada

PTB
Helenildo Ribeiro Saulo Pedrosa
Rommel Feijó 3 vagas

Luiz Antonio Fleury Fernando Gonçalves
Sérgio Reis

Roberto Jefferson José Carlos Martinez
1 vaga

PT
POT Adão Pretto 4 vagas

Neiva Moreira Wanderley Martins (PFL)
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
PPB

DI. Evilásio (Licenciado) Jandira Feghali Almir Sá João Tota
Iberê Ferreira 2 vagas

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Yvonílton Gonçalves (PFL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa PTB

Murilo Domingos Nelson Marquezelli

PPS
POT

Emerson Kapaz Ayrton Xerêz (Licenciado) Neiva Moreira Serafim Venzon

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Paulo Baltazar

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga



Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li. S/165-B
Telefone: 318-7066

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões Cabo Júlio

PPS
1 vaga Airton Cascavel

Nelson Meurer
Romel Anizio

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

PTB

POT

Wagner Salustiano
1 vaga

Josué Bengtson
Walfrido Mares Guia

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL APROPOSTA DE EMENDA
A CONSTITUIÇÃO N° 472-D, DE 1997, DO

SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA

CONSTITUiÇÕES FEDERAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (REGULAMENTAÇÃO

MEDIDAS PROVISÓRIAS)
Proposição: PEC 472-D/97 Autor: Senado Federal

e Outros

PFL

Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
1° Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL) (Licenciado)
Titulares

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, SI 165·B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

Cabo Júlio

Suplentes

Sérgio Miranda

Marcos Rolim (PT)

Fernando Coruja

Autor: Sérgio Novais
e Maria do Carmo Lara

PV

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Proposição: PL 2.763/00

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"

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

Eber Silva

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Oliveira Filho

Fernando Gabeira

Suplentes

Almerinda de Carvalho
Átila Lins

Costa Ferreira
Gilberto Kassab

Lael Varella
Luciano Castro

Luis Barbosa

PMOB

Affonso Camargo
Paes Landim
Claudio Cajado
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PFL, PST)

Armando Monteiro
Carlos Dunga
Francistônio Pinto (PFL)
Osmar Serraglio
Ricardo Izar
1 vaga

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Nelson Otoch
Ricardo Ferraço
Silvio Torres
Veda Crusius

Babá
João Paulo
José Pimentel
1 vaga

Gerson Peres

PSOB

PT

PPB

Jorge Wilson
Múcio Sá

4 vagas

Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão

João Almeida
João Castelo
Jutahy Junior

Luis Carlos Hauly

José Genofno
Professor Luizinho

Waldir Pires
1 vaga

Antonio Joaquim Araújo

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzjo
Custódio Mattos
José Coimbra
Márcio Fortes
Paulo Kobayshi
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzatto
Marcos Cintra
Pedro Fernandes

Benito Gama

PMOB

Alex Canziani
Antonio Cambraia
Candinho Mattos
Dino Fernandes

Dr. Heleno
João Castelo

Julio Semeghini
Ronaldo Cezar Coelho

Affonso Camargo
Cleubar Carneiro

Eliseu Resende
Francisco Garcia

Mário Assad Júnior
Neuton Uma

Hermes Parcianello



Jorge Alberto
José Chaves
Leur Lomanto
Milton Monti
Pinheiro Landim

PT

Jorge Tadeu Mudalen
Marinha Raupp

Mendes Ribeiro Filho
Salatial Carvalho

1 vaga

Albérico Filho
Eunicio Oliveira
João Henrique
Laur Lomanto
Olavo Calheiros
Wagner Rossi

PMDB
José Chaves
José Priante
Marçal Filho

Roland Lavigne
2 vagas

Maria do Carmo Lara
Nilmário Miranda
Professor Luizinho

Henrique Fontana
Iara Benardi
João Magno

Jair Meneguelli
Ricardo Berzoini
Teima de Souza

PT
José Genofno

Orlando Fanlazzini
Paulo Delgado

PPB
PPB

Eliseu Moura
Eni Voltolini
Simão Sessim

Dr. Benedito Dias
Felter Júnio

João Pizzolatti

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira

Augusto Nardes
Pedro Corrêa

Simão Sessim

Alexandre Cardoso
Sérgio Novais

Bloco (P5B, PCdoB)
Inácio Arruda

José Antonio Almeida

Bloco (POT, PP5)

Jandira Feghali
Pedro Valadares

Bloco (P5B, PCdoB)

Eduardo Campos
Gonzaga Patriota

Bloco (PL, P5L)
Ronaldo Vasconcellos Philemon Rodrigues

PH5

Proposição: PL 3.846/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSOB)
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"

José de Abreu 1 vaga
Secretário: Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056 Fax: 318-2140

Airton Cascavel
Dr. Hélio

PTN

Bloco (PL, P5L)

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (POT, PP5)

Luciano Bivar

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"

Airton Dipp
João Herrmann Neto

1 vaga

Olimpio Pires
Pedro Eugênio

Dajalma Paes (PSB)

Ivan Paixão
João Sampaio

Bloco (P50B, PTB) Proposição: Autor: Miro Teixeira

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Coriolano Sales Jorge Pinheiro
Osvaldo Biochi Luiz Bittencourt

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Eduardo Seabra
Feu Rosa
Nelson Marchezan
Nelson Trad

Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
José Mendonça Bezerra
Paulo Magalhães
Robson Tuma

Alexandre Santos
Antonio Feijão

Fernando Gonçalves
Iris Simões

Léo Alcântara
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

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

Bloco (P5DB, PTB)
Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Suplentes

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano

1 vaga



POT

Miro Teixeira Neiva Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PSL)

PFL

Reginaldo Germano Laura Carnero
Robson Tuma Sérgio Barcellos

PT

Marcos Rolim Nilmário Miranda

PPB
Luis Carlos Heinze 1 vaga

Autor: Gilmar Machado

Ayrton Xerêz (Licenciado)

1 vaga

PPS

Bloco (PSB. PCdoB)

Proposição:

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"

Agnelo Queiroz

Regis Cavalcante

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo li, Pavimento Superior. Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

Cabo JúlioDe Velasco

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

Albérico Filho
João Colaço

PFL

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Damião Feliciano
Pinheiro Landim

Bloco (P5DB, PTB)

Uno Rossi Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa 2 vagas
João Almeida

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares Suplentes

Suplentes
Raimundo Santos Benito Gama
Reginaldo Germano Costa Ferreira

Inaldo Leitão
João Castelo PT
Zulaiê Cobra

Gilmar Machado João Grandão

PPB
Jorge Pinheiro

Luiz Bittencourt 1 vaga Pastor Amarildo

Aracely de Paula POT
Jaime Martins

Dr. Hélio José Roberto Batochio

Bloco (PSB. PCdoB)
1 vaga Agnelo Queiroz Tânia Soares

PV
Fernando Gabeira Luiz Alberto (PT)

Wanderley Martins

Autor: Paulo Octávio

Herculano Anghinetti

POT

PPB

PT

Bloco (PMOB,PST.PTN)

PFL

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"

Bloco (PSOB, PTB)

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

Hélio Costa
Osmânio Pereira (PSDB)

Carlos Mosconi
Danilo de Castro
Maria Abadia

Cleuber Carneiro
Paulo Octávio

Proposição

Pedro Celso

Edmar Moreira

Olimpio Pires



1 vaga

Marcos Rolim

Pastor Valdeci Paiva

PPS

PV

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvea

Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11. Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318·7056

Fernando Gabeira

Emerson Kapaz

PFL

COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A
EFETUAR A CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

COM VISTAS A IDENTIFICAR E RED~ZIR,

SE FOR O CASO, O NÚMERO DE lEIS
EM VIGOR, EM FACE DE SUA

MULTIPLICIDADE E REPETiÇÃO
Proposição: Autor: Presidente
Coordenador: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Suplentes

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves

Lidia Quinan
Max Mauro

Sérgio Carvalho
3 vaga(s)

Bloco (P50B, PTB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N" 4.842, DE
1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A

RECURSOS GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS
DERIVADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" E

AOS PROJETOS DE LEI N°S 4579, DE 1998,
4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS.

Proposição: PL n° 4.842/98 Autor: SENADO FEDERAL

Presidente: Zezé Perrella (PFL)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares

B.Sá
Carlos Batata .
Iris Simões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Freire Júnior
Moacir Mícheletto
Pedro Novais
Si/as Brasileiro
Wilton Santos
2 vagas

Bloco (PMDB,P5T,PTN)

7 vaga(s)

Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Ricardo Fiuza
Vilmar Rocha

PMDB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)

PFl PSDB
Euler Ribeiro
José Thomaz Nonõ
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Ney Lopes
Zéze Perrella
1 vaga

Eliseu Resende
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
José Múcio Monteiro

Roberto Argenta (PHS)
Sérgio Barcellos

Wilson Braga

Bonifácio de Andrada
Zenaldo Coutinho

PT

1 vaga

PT PPB

João Grandão
3 vagas

Marcos Afon 50
Padre Roque

Teima de Souza
1 vaga

PPB

lbrahim Abi-Ackal

Bloco (PL. PST, PMN, PSD. PSL)
De Velasco
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8430

Dilceu Sperafico
Roberto Balestra
Romel Anizio

Pompeo de Mattos

Nelson Meurer
Salomão Cruz

1 vaga

PDT

Dr. Hélio

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR
AS PROPOSiÇÕES EM TRAMITAÇÃO

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
QUE DISPÕEM SOBRE IMUNIDADE

PARLAMENTAR E, SE FOR O CASO,
OFERECER SUGESTÕESALTERNATIVAS

Vanessa Grazziottin

Bloco (P5B, PcdoB)

1 vaga

Proposição:
Coordenador: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Autor: Presidnete



Pompeo de Mattos

Secretário (a): Erles Janner Costa Gorini
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-7063

Oarci Coelho (Licenciado) (PFL)
Oja/ma Paes (PS8)
Edmar Moreira (PP8)
Eduardo Jorge (Licenciado) (PT)
Félix Mendonça (PTB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gonzaga Patriota (PS8)
Haroldo Uma (PCdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMOB) (Licenciado)
Herculano Anghinetti (PP8)
Iberê Ferreira (PPB)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)·
João Leão (PSOB)
João Mendes (PMOB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMOB)
Jorge Khoury (PFL)
José Unhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz NonO (PFL)
Laire Rosado (PMOS)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Oantas (PST)
Manoel Salviano (PSOB)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcos de Jesus
Maria Abadia (PSOB)
Maria do Carmo Lara (pn
Mário Negromonte (PSOB)
Milton Andrade (PFL)
Múcio Sá (PMOB)
Neiva Moreira (POT)
Nelson Marquezelli (PTB)
Nilo Coelho (PSOB)
Osvaldo Coelho (PFL)
Osvaldo Reis (PMOS)
Paes Landim (PFL)
Paulo Braga (PFL)
Paulo Magalhães (PFL)
Pedro Corrêa (PPB)
Pedro Eugênio (PPS)
Philemon Rodrigues (PL)
Pinheiro Landim (PMOB)
Rafael Guerra (PSOB)
Raimundo Gomes de Matos (PSOB)
Regis Cavalcante (PPS)
Ricardo Rique (PSOB)
Robério Araújo (PL)
Roberto Pessoa (PFL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (S. ParI.)
Saulo Pedrosa (PSOB)
Sérgio Guerra (PSOB)
Sérgio Novais (PSB)
Silas Câmara (PTB)
Teima de Souza (PT)
Ursicino Queiroz (PFL)
Waldir Pires (PT)
Wellington Oias (PT)
Wilson Braga (PFL)
4 vagas

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B

Telefone: 318·7060

Suplentes

Suplentes

POT

PFL

PT

PTB

PSOB

PPS

PMOB

PPB

PV

Regis Cavalcante

Fernando Gabeira

Cezar Schirmer

Luiz Antonio Fleury

Bloco (Pl, PST, PMN, PSO, PSl)
Bispo Rodrigues

Antonio Carlos Pannunzío
Bonifácio de Andrada

Jaques Wagner

Titulares

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida

Jaime Martins

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR
DA TRANSPOSiÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO

FRANCISCO E REVITALlZAÇÃO DO SEU
CURSO, BEM COMO APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE

VIABILlZEM ESTAS AÇÕES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMOB)
1° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Mário Negromonle (PSOB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)

Titulares
Albérico Filho (PMOS)
Almeida De Jesus (Licenciado) (PL)
Antônio Jorge (PTB)
Ariston Andrade (PFL)
Armando Abflio (PMDB)
Aroldo Cedraz (PFL) (Licenciado)
Augusto Franco (PSOB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
Carlos Dunga (PMOS)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonâncio Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)
Coriolano Sales (PMDB)
Damião Feliciano (PMDB)

Ibrahim Abi-Ackel
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PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura DCD ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura DCD ou DSF c/o porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura DCD ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura DCD ou DSF c/o porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug -020002
gestào - 02902

R$ 31,00
R$ 96,00

R$ 127,60
R$ 0,30
R$ 0,80

R$ 62,00
R$ 193,20
R$ 255,20

R$ 0,30
. R$ 0,80

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pelo Banco do
Brasil, Agência 3602-1, conta nO 170500-8, ou recibo de depósito via FAX (Oxx61) 224-5450, a favor do
FlINSEEP, indicando a assinatura pretendida, conforme tabela de códigos identificadores abaixo
discriminados:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Técnicas
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
02000202902003-x - Venda de .:ditais
02000202902004-S - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Allaras de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Bens (leilão)
02000202902007-2 - St.'Cretaria Especial de Editoração e Publicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES SIN° - BRASÍLIA - DF - CEP 70165-9000

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores informações pelos telefones (Oxx61) 311-3812 c (Oxx61) 311-3803 - Serviço de Administração
Econômica-I<'inanceira/Controle de Assinaturas, com José IJeitc, Ivanir Duarte Mourão ou Solange Viana
Cavalcante.



SE~r\lADO

fEDERAL

SECRETARIA
.ESPlECIAl
DE .EDITORAÇÃO
.EPUBIJCAÇOES,

EDiÇÃO DE HOJE: 326 PÁGINAS


