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CONGRESSO NACIONAL

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Jader Barbalho, Presidente do Senado Fe
deral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N°35, DE 2001

Aprova o ato que outorga permissão a "Valente Propaganda e Publicidade
Ltda." para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na locali
dade de Caçu, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta,
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 275, de 4 de dezembro de 1998, que outorga

permissão à "Valente Propaganda e Publicidade Ltda." para explorar, por dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na localidade de Caçu, Estado de Goiás.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de março de 2001. - Senador Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Jader Barbalho, Presidente do Senado Fe
deral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 36, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a "Associação Comunitária Cultural e Artística de
Pratinha" a executar serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Pratinha,
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta,
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 90, de 30 de julho de 1999, que autoriza a

"Associação Comunitária Cultural e Artística de Pratinha" a executar, por três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Pratinha, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de março de 2001. - Senador Jader Barbalho, Presidente do Senad.o Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Jader Barbalho, Presidente do Senado Fe
deral, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 37, DE 2001

Escolhe o Sr. Ubiratan Aguiar para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas
da União, nos termos do inciso 11 do § 2° do art. 73 da Constituição Federal.
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O Congresso Nacional decreta,
Art. 1° É escolhido o Sr. Ubiratan Aguiar para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União,

nos termos do inciso 11 do § 2° do art. 73 da Constituição Federal, e do inciso 11 do art. 105 da Lei n° 8.443, de
16 de julho de 1992.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 março de 2001. - Senador Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal.
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MENSAGENS
N° 262/01 - Do Poder Executivo, indicando o

Deputado Luciano Pizzatto para exercer a função
de Vice-Líder do Governo, em substituição ao De-
putado Átila Lins. 07974

N° 278/01 - Do Poder Executivo, comunican
do que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública se ausentará do País no período de 29 a
31 de março de 2001, a fim de realizar visita de
trabalho aos Estados Unidos da América. 07974

N° 279/01 - Do Poder Executivo, submeten
do à deliberação dos membros do Congresso Na
cional, o texto do Projeto de Lei que "Declara revo
gado o Decreto-Lei n° 20, de 14 de setembro de
1966 e os demais atos que menciona, relativos à
matéria trabalhista". . 07974
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aprovou, em revisão e com emendas, o Projeto de
Lei da Câmara n° 72/95. 07974

N° 59/01 - Do Senhor Deputado Jutahy Jú
nIOr, Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB, soli
citando o desligamento do Deputado Aníbal Go-
mes da Comissão de Viação e Transportes. ......... 07977

N° 62/01 - Do Senhor Deputado Jutahy Jú-
nior, Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB, solici-

tando a substituição do Deputado Sebastião Made
ira pelo Deputado Sérgio Barros na Comissão de
Economia, Indústna e ComérCIO. 07977

N° 183/01 - Do Senhor Deput a do Jutahy
Júnior, Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB, in
dicando os Deputados que integrarão os cargos de
Vice-Líderes do referido Bloco. 07977

N° 63/01 - Do Senhor Deputado Saulo Pe
drosa, Vice-Líder Parlamentar PSDB/PTB, no exer
cício da Liderança, indicando o Rommel Feijó para
integrar a Comissão de Finanças e Tributação. ...... 07977

N° 64/01 - Do Senhor Deputado Saulo Pe
drosa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSDB/PTB, no exercício da Liderança, indicando o
Deputado Sebastião Madeira para integrar a Co-
missão de Finanças e Tributação. 07977

S/NQ. /01 - Da Bancada do PSDB, indicando
o Deputado Jutahy Júnior para exercer a Liderança
do referido Partido......................... 07988

N° 378/01 - Do Parlamentar PFUPST, Co
missão de Finanças e Senhor Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do Bloco indicando o Deputado Mar-
cos Cintra para Integrar a Tributação. 07989

N° 382/01 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
PFLlPST, indicando o Deputado José Carlos
Fonseca Júnior para integrar a Comissão Espe
Cial destinada a examinar todas as questões re
lacionadas à violência e à segurança pública
no País, que poderá, mesmo em meio ao anda
mento de seus trabalhos, oferecer sugestões,
indicações e elaborar proposições destinadas a
minimizar este grave problema que aflige a so-
ciedade brasileira. 07989

N° 383/01 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
PFLlPST, indicando o Deputado José Carlos
Fonseca Júnior para integrar a Comissão Espe-
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Projeto de Decreto Legislativo n° 854, de
2001 - (Da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional) Mensagem n° 749/00 
Aprova o texto do Acordo de Cooperação entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Bolívia, para Impedir o
Uso Ilegal de Precursores e Substâncias Quími
cas Essenciais para o Processamento de Entor
pecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado
em La Paz, em 26 de julho de 1999 ..

Projeto de Decreto Legislativo n° 855, de
2001 - (Da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional) Mensagem n° 779/00 
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública do Peru sobre Cooperação e Coordena
ção em Matéria de Sanidade Agropecuária, cele-
brado em Lima, em 6 de dezembro de 1999 .

Projeto de Decreto Legislativo n° 856, de
2001 - (Da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional) Mensagem n° 783/00 
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da Re
pública Federativa do BraSil e o Governo da Re
pública da Hungria sobre Cooperação nos Cam
pos da Quarentena Vegetal e da Proteção de
Plantas, celebrado em Brasília, em 10 de novem-
bro de 1999 .

Projeto de Decreto Legislativo n° 857, de
2001 - (Da Comissão de Relações Extenores e
de Defesa Nacional) Mensagem n° 784/00 
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Re-
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cial destinada a apreciar e proferir parecer ao PROJETOS DE LÉI
PL n° 1.483/99. 07989' Projeto de Lei n° 4.223, de 2001 (Do Sr.

N° 384/01 - Do Senhor Deputado Inocêncio Marçal FiI~o) - Insti:ui o pr~grama Nacional de
Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPST, indi- Arrecadaçao e Doaçao de Alimentos .

cando o Deputado José Carlos Fonseca Júnior Projeto de lei n° 4.363, de 2001 - (Do Po-
para integrar a Comissão Especial destinada a pro- der Executivo) Mensagem n° 255/01 - Estabele-
ferir parecer à PEC n° 455/97...................... 07989 ce normas gerais de organização, efetivos, mate-

N0 385/01 _ Do Senhor Deputado Inocêncio rial béli?~, ga~~ntias, convocação e mo~i1izaç~?
Oliveira Líder do Bloco Parlamentar PFUPST indi- das policias militares e corpos de bombeiros mlll-
cando ~ Deputado José Carlos Fonseca JÚnior, t~r~s dos ~stados, do ~i~trit~ Federal e dos Terri-
para integrar a Comissão Especial destinada a pro- tonos, e da outras providencias ..

ferir parecer à PEC n° 20/95.................................... 07989 PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 425/01 - Do Senhor Deputado Inocêncio Projeto de Decreto Legislativo n° 853, de
Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPST, indi- 2001 - (Da Comissão de Relações Exteriores e
cando os Deputados do referido Bloco que integra- de Defesa Nacional) Mensagem n° 1.245/00 -
rão a Comissão Especial destinada a apreciar e Aprova o texto do Ajuste Complementar ao Con-
proferir parecer ao PL n° 3846/00................ 07990 vênio Básico de Cooperação Técnica para Coo

peração Turística, celebrado entre o Governo da
N° 139/01 - Do Senhor Deputado Geddel Vie;- República Federativa do Brasil e o Governo da

ra Lima, Líder do PMDB, comunicando que o Depu- República Bolivariana da Venezuela, em Cara-
tado Aníbal Gomes passa a integrar a Comissão de cas, em 8 de fevereiro de 2000 e de sua Emen-
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.... 07990 da, por troca de Notas, concluída em 11 de julho

N° 144/01 - Do Senhor Deputado Geddel Vi- de 2000 .
eira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o De-
putado Damião Feliciano passa a integrar a Comis-
são de Viação e Transportes............. 07990

N° 153/01 - Do Senhor Deputado Geddel Vi
eira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o De
putado Jorge Pinheiro passa a integrar a Comissão
de Direitos Humanos .

N° 163/01 - Das Bancadas do PSB e do
PCdoB, indicando os Deputados do referido Bloco
que ocuparam a função de Vice-Líderes, sendo o
Deputado Inácio Arruda o Primeiro Vice-Líder.........

N° 88/01 - Do Senhor Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar PUPSL,
indicando os Deputados Lincoln Portela e José
Aleksandro para integrarem a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à PEC n° 222-A/00......

N° 89/01 - Do Senhor Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar PUPSL,
indicando os Deputados Luciano Bivar e Cabo
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nada a apreciar e proferir parecer ao PL n°
3846/00 .

PROPOSiÇÕES APRESENTADAS

Mensagem n° 256, de 2001 (Do Poder Exe
cutivo) - Submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República Argentina para a Viabilização da
Construção e Operação de Novas Travessias Ro
doviárias sobre o Rio Uruguai, celebrado em Flo-
nanópolis, em 15 de dezembro de 2000 .
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pública da Hungria sobre Cooperação Técnica e Comunicação e Informática) Mensagem n°
Procedimentos Sanitários nas Áreas Veterinária 1.042/94 - Aprova o ato que renova a concessão
e de Saúde Pública Animal, celebrado em Brasí- outorgada à Rádio Alvorada de Teixeira de Frei-
lia, em 10 de novembro de 1999. 08031 tas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão

sonora em onda média, na cidade de Caravelas,
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1999 .
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dades Remuneradas por Parte de Dependentes
do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo
e Técnico, celebrado em São José, em 4 de abril
de 2000 .
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pública Federativa do Brasil e o Governo da Fe
deração da Rússia sobre Cooperação na Área de
Quarentena Vegetal, celebrado em Moscou, em
22 de junho de 2000. 08121

Projeto de Decreto Legislativo n° 866, de
2001 - (Da Comissão de CiênCia e Tecnologia,
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Comunicação e Informática) TVR n° 120/00 
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executar serviço de radiodifusão comunitária na
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da Integração Nacional, pela Comissão Parlamen
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ção irregular de terras públicas na Amazônia, de
cancelamento de projetos financiados com recur
sos do Fundo de Investimentos da Amazônia 
FINAM Defesa de abertura de Comissão Parla
mentar Mista de Inquérito para apuração de de-
núncias de corrupção no Governo Federal.. ..

NELSON PELLEGRINO (PT - BA) - Com
bate às ações de grupos de extermínio no Estado
da Bahia. Perseguição praticada pela Secretária de
Segurança Pública do Estado, Kátia Alves, contra o
Presidente do Sindicato dos PoliCiais Civis, Crispi
niano Dattro. Exorbitância de gastos da administra-
ção estadual com publicidade. .. .

DR. ROSINHA (PT - PR) - Preocupação
com o andamento do trabalho realizado pela Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada à

08223

08228

08225
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Projeto de Decreto Legislativo n° 887, de CARLOS SANTANA (PT - RJ) - Apoio ao
2001 - (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, posicionamento do Deputado Jair Bolsonaro,
Comunicação e Informática) Mensagem n° contrário à medida provisória sobre reestrutura-
1.359/00 - Aprova o ato que outorga concessão ção salarial dos militares das Forças Armadas.
à Universidade Luterana do Brasil para explorar Anúncio pelo Presidente Fernando Henrique Car-
serviço de radiodifusão de sons e Imagens, com doso, em cadeia nacional de rádio e televisão, do
fins exclusivamente educativos, na localidade de novo valor do piso salarial. Defesa de elevação
Porto Alegre, Estado cio Rio Grande do Sul. 08212 do salário mínimo para o valor equivalente a 100

Projeto de Decreto Legislativo n° 888, de dólares. Natureza enga~~sa. da prop~~and~ go-
2001 - (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, vernament~1 sobre, sUflclencl.a do salano mmlmo
Comunicação e Informática) Mensagem n0 para atendimento as neceSSidades dos trabalha-
1.359/00 - Aprova o ato que outorga concessão à dores aposentados. 08229

Fundação Educativa de Radiodifusão Futura para AVENZOAR ARRUDA (PT - PB) - Neces-
executar serviço de radiodifusão de sons e ima- sidade de prévia discussão, pelo Congresso Na-
gens, com fins exclusivamente educativos, na ci- cional, do funcionamento do Conselho Nacional
dade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro... 08215 de Recursos Hídricos, dos Conselhos Estaduais

Projeto de Decreto Legislativo na 889, de d~ Recursos ~ídri~os e de c.omitê~ d~ ba:las hí-
2001 - (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, dncas, com vista a. pretendld~ pnvatlzaçao dos
Comunicação e Informática) Mensagem na serviços de abasteCimento de agua... 08230

1.440/00 - Aprova o ato que autoriza a Associa- MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) -
ção Cultural e Comunitária Prima a executar ser- Anúncio pelo Presidente Fernando Henrique Car-
viço de radiodifusão comunitária, na cidade de doso, em cadeia nacional de rádIO e teleVisão, da
Monte Mor, Estado de São Paulo. 08217 data de vigência do novo valor do salário mínimo.. 08230

Projeto de Decreto Legislativo na 890, de WANDERLEY MARTINS (Bloco/PSB - RJ)
2001 - (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, - Aprovação, pela Câmara dos Deputados, de
Comunicação e Informática) Mensagem na projeto de lei de combate às ações do narcotráfi-
1.447/00 - Aprova o ato que outorga permissão à co. Conveniência de adoção, pelo Governo Fede-
Fundação Educativa e Cultural de Coroatá para ral, de políticas SOCiais para prevenção e comba-
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de te ao tráfico de drogas. Importância das ações
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em desenvolvidas pela Polícia Federal contra o crime
freqüência modulada, com fins exclusivamente organizado. Eleição, pela Federação Nacional de
educativos, na cidade de Coroatá, Estado do Ma- Delegados de PolíCia Federal, da Diretoria-Exe-
ranhão............. . 08220 cutlva e do Conselho Fiscal e, pela Associação

Nacional de Delegados de Polícia Federal, do
Conselho Diretor, Fiscal e de Ética. 08231

Projeto de Decreto Legislativo na 891, de
2001 - (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) Mensagem na
1.447/00 - Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Cultural e ComUnitária Missões de
Vida de Ourinhos para executar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educatiVos, na cidade de Ou-
rinhos, Estado de São Paulo .

Projeto de Decreto Legislativo na 892, de
2001 - (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) Mensagem na
1.447/00 - Aprova o ato que outorga permissáo à
Fundação São FranCISco para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Pedra Branca, Estado do Ceará. ..

IV - Breves Comunicações

JAIR BOLSONARO (PPB - RJ) - Conve
niência de rejeição da medida provisória sobre
reestruturação salarial dos militares das Forças
Armadas .



08242

08243

08268

08243

08269

08269

08244

WALTER PINHEIRO (PT - BA - Como lí
der) - Manifestação de pesar pelo falecimento de
Yolanda Jaketto Meneguelli, genitora do Deputa-
do Jair Meneguelli.. .

IBERÊ FERREIRA (PPB - RN) - Defesa
de reajuste da tabela de descontos do Imposto
de Renda .

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Arbitrarie
dades praticadas pela Polícia Federal e pela
Agência Nacional de Telecomunicações 
ANATEL, contra a Rádio Comunitária Valente
FM, no Município de Valente, Estado da Bahia.....

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Eleição de
representante da Câmara dos Deputados para o
cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União
- TCU. Indicação, pelas respectivas Lideranças,
dos nomes dos Deputados Renato Vianna, Ubi
ratan Aguiar e Átila Lins para preenchimento do
cargo. Indeferimento da Indicação de Autoridade
nO 6.000/2001 ..

RENATO VIANNA - Razões da candidatu
ra do orador ao cargo de Ministro do Tribunal de
Contas da União - TCU ..

UBIRATAN AGUIAR - Razões da candida
tura do orador ao cargo de Ministro do Tribunal
de Contas da União - TCU .

ÁTILA LINS - Razões da candidatura do
orador ao cargo de Ministro do Tribunal de Con-
tas da União - TCU .

PRESIDENTE (AéCIO Neves) - Informação
ao Plenário sobre o processo de votação. 08270

IVAN VALENTE (Pela ordem) - Anúncio da
apresentação de requerimento à Comissão de
Educação, Cultura e Desporto sobre realização
de audiência pública para debate de vetos presi-
denciais ao Plano Nacional de Educação. 08270

VIRGíLIO GUIMARÃES (Pela ordem) 
Reapresentação. pelo orador, de projeto sobre
critérios para a definição do mandato do presi-
dente do Banco Central. 08271

POMPEO DE MATTOS (Pela ordem) 
Apresentação de projeto de lei complementar so
bre estabelecimento de critérios para fixação do
número de Vereadores do Município..................... 08271

MARCOS ROLlM (Pela ordem) - Gestão
do orador e do Deputado Aloizio Mercadante jun
to ao PresIdente da Agência Nacional de Teleco
municações - ANATEL, Renato Guerreiro, para
criação de serviço telefônico de alcance nacional

08237

08236

08235

08236

08238

08238

08238

ELIAS MURAD (Bloco/PSDB - MG) - Ma
lefícios causados à saúde pela alteração do ritmo
circadiano em decorrência do horário de verão....
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apuração de irregularidades em contrato celebra- LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) - Conivência da
do entre a Confederação Brasileira de Futebol - administração de Angra dos Reis, Estado do Rio
CBF e a empresa Nike. 08234 de Janeiro, com a ocupação desordenada do

Município. 08242
SILAS CÂMARA (Bloco/PTB - AM) - Ne

cessidade de recuperação da malha rodoviária
federal na região amazônica .

EULER MORAIS (PMDB - GO) - Pedido
de apoio ao Projeto de Lei n° 4.071 , de 2001, so
bre obrigatoriedade de realização, por motoristas
profissionais, de exame psicológico para renova-
ção da Carteira Nacional de Habilitação .

LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT 
SP) - Repúdio à condenação imposta pela Justi
ça Eleitoral ao ex-Governador Cristovam Buar-
que, do Distrito Federal. ..

IARA BERNARDI (PT - SP) - Apoio da
população brasileira à abertura de Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito para apuração de
denúncias de corrupção no Governo Federal. ......

EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Anúncio de
realização de audiências públicas pela Comissão
Especial destinada ao exame da proposta de re-
forma do Sistema Financeiro Nacional. .

FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC) 
InefIcácia da campanha lançada pelo Ministério
da Saúde para diagnóstico precoce de diabetes
no País. Orientação político-eleitoral da atuação
do Ministro José Serra, candidato à Presidência
da República ..

DA. HÉLIO (Bloco/PDT - SP) - Defesa de
abertura de Comissão Parlamentar Mista de
Inquénto para apuração de denúncias de corrup-
ção nos Poderes Executivo e Legislativo............... 08239

CUSTÓDIO MATTOS (Bloco/PSDB - MG)
- Riscos de comprometimento da retomada do
desenvolvimento socioeconômico em decorrên
cia da crise política reinante no País. Reais obje
tivos do movimento instaurado no Congresso Na
cional a favor da abertura de Comissão Parla
mentar de Inquérito para apuração de denúncias
de corrupção no Governo Federal......................... 08240

ALDJR CABRAL (BJoco/PFL - RJ) - Cum
primentos ao Governador Anthony Garotinho, do
Rio de Janeiro, pela transferência da sede da Se
cretaria do Desenvolvimento da Baixada Flumi
nense da Capital para o Município de Nova Igua
çu. Acerto da nomeação do Deputado Estadual
Ernani Boldrin para a mencionada Pasta. Priori-
dade para construção da Rodovia RJ-109. 08241



08277

08279

08277

08278

BABÁ (Pela ordem) - Estranheza quanto à
divulgação, pelo Jornal Folha de S.Paulo, de no
tícia sobre exigência de destinação de publiCida
de oficiai à TV Record como condIção de recusa
de apoio do Partido Liberal - PL à criação da CPI
da Corrupção. . .

WALDEMAR COSTA NETO (Como Líder)
- Posicionamento do Partido Liberal - PL com
referência à cnação de Comissão Parlamentar de
Inquérito para investIgação de denúncias de cor-
rupção no Governo Federal. .

BISPO RODRIGUES (Pela ordem) 
Improcedência de insinuações sobre existência
de gestões, vinculadas à negação de apoio à Co
missão Parlamentar de Inquérito sobre denúnci
as de corrupção no Governo Federal, feitas pelo
Partido Liberal - PL junto ao Governo para desti-
nação de publicidade à TV Record ..

SÉRGIO NOVAIS (Pela ordem) - Exigência
de maior empenho do Governador Tasso Jereis
sati, do Estado do Ceará, na prestação de assis
tência a trabalhadores rurais vítimas da seca em
Municípios interioranos. Apelo ao Presidente Fer
nando Henrique Cardoso de retirada da urgência
constitucional para a apreciação de projeto de lei
sobre política nacional de saneamento .

ODELMO LEÃO (Como Líder) - Necessi
dade de cumprimento, pelo Governo do Estado,
de decisão Judicial sobre a reintegração de posse
da Fazenda Tangará, MUnicípiO de Uberlândia,
Minas Gerais.......................................................... 08280

RICARDO BARROS (Pela ordem) - Rego
zijo com a aprovação, pelo Congresso Nacional,
de projeto de lei de conversão sobre o Programa
Bolsa-Escola. Objetivos do programa. Entrada
em vigor do novo valor do salário mínimo. 08280

SALOMÃO GURGEL (Pela ordem) -
Urgente necessidade de inclusão do Município
de Caicó, Estado do Ceará, no programa de dis
tribuição de cestas básicas do Governo Federal... 08281

EULER MORAIS (Pela ordem) - Elogio ao
Departamento Nacional de Estradas de Roda
gem - DNER pelo anunciado propósito de anula
ção de multas impostas por radar nas estradas
brasileiras. 08281

HENRIQUE FONTANA (Pela ordem) 
Apoio à cnação de Comissão Parlamentar de
Inquérito para investigação de denúncias de cor-
rupção no Governo Federal... 08281

08273

08273

08275

08274
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para o Centro de Valorização da Vida. Aumento bre o estabelecimento de medidas para maior
do índice de suicídios no País. 08272 segurança do sigilo do voto dado em urna eletrô-

nica. 08276MORONI TORGAN (Pela ordem) - Rearti
culação do crime organizado no País. Solicitação
de apoio aos Parlamentares para criação de Co
missão Permanente de Combate ao Crime Orga
nizado. Alerta ao Presidente da República sobre
a necessidade de criação de comissão especial
processante para continuidade dos trabalhos
parlamentares de investigação do crime organi-
zado .

IÉDIO ROSA (Pela ordem) - Anúncio de
encaminhamento de projeto de resolução sobre
instituição de Comissão Parlamentar de Inquérito
para investigação do funcionamento do Sistema
Penitenciário Nacional e dos institutos de interna-
ção de adolescentes .

JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Discor
dância do orador com o instItuto da eleição de re
presentante da Casa para Ministro do Tribunal de
Contas da União - TCU. Defesa da reestrutura-
ção dos Tribunais de Contas dos Estados e Muni-
cípios e do Tribunal de Contas da União '"

PEDRO FERNANDES (Pela ordem) - Soli
citação ao Ministério da Integração Nacional e ao
Departamento Nacional de Obras Contra as Se
cas - DNOCS, de regularização do pagamento
de funcionários do Projeto Tabuleiro de São Ber-
nardo, Estado do Maranhão, e do Projeto Tabule-
iro Litorâneo, Estado do Piauí. ..

GILMAR MACHADO (Pela ordem) - Pro
moção, pejo Prefeito Zaire Rezende, de Uberlân
dia, Estado de Minas Gerais, de campanha popu
lar de coleta de assinaturas em apoio à criação
de Comissão Parlamentar de Inquénto para in

vestigação de denúncias de corrupção no Gover-
no Federal......................................................... ..... 08275

ENiO BACCI (Pela ordem) - Homenagem
póstuma a Lauro Mathias Müller, sócio-proprietá-
rio e fundador da Rádio Independente, do Muni-
cípio de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul,
ao ensejo do transcurso do 50° aniversário de
fundação da emissora. Expectativa de aprovação
do projeto de lei sobre reserva de vagas em cre-
ches públicas para crianças portadoras de defi
ciências. Protelação pela Câmara dos Deputados
da votação de projeto de lei sobre limitação das
penalidades aplicadas em faltas leves de trânsito. 08275

PRESIDENTE (Ary Kara) - ConcordânCIa
com o pronunciamento do Deputado Enio Bacci
com relação à necessidade de revisão do Código
de Trânsito Brasileiro. . 08276

WALDOMIRO FIORAVANTE (Pela ordem)
- Anúncio de apresentação de projeto de lei so-



08290

08290

08289

LUIZ ALBERTO (Pela ordem) - Assassina
to de Joel Santana, militante do Partido dos Tra
balhadores, no Município de Camaçari, Estado
da Bahia ..

PRESIDENTE (Ary Kara) - Anúncio de
presença na Casa do ex-Deputado e ex-Presi
dente da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, José Dutra ..

MORONI TORGAN (Pela ordem) - Elogio
à atuação dos Deputados Marcondes Gadelha e
Jorge Tadeu Mudalen, respectivamente Presi
dente e Relator da Comissão Especial de Com
bate à Violência. Defesa da adoção de trabalho
obrigatório para presidiário do sistema peniten-
ciário nacional. .

PRESIDENTE (Ary Kara) - Cumprimento
ao Deputado Morani Torgan pelo trabalho desen-
volvido em favor da segurança pública. ....... .......... 08290

FREIRE JÚNIOR (Pela ordem) - Aplausos
à atuação do Deputado Moroni Torgan como Re
lator da Comissão Parlamentar de Inquérito do
Narcotráfico. Êxito de aluno,s da rede de ensino
público. Expectativa de criação da Universidade
Federal do Tocantins. 08291

FERNANDO CORUJA (Pela ordem) - Des
cumprimento de obrigações trabalhistas e uso de
trabalho escravo por empresas do Estado de Mi
nas Gerais, no setor de implantação de fibras óti-
cas no Estado de Santa Catarina. 08291

PRESIDENTE (Ary Kara) - Renovação de
convite aos Srs. Deputados de comparecimento
ao plenário para escolha do futuro Ministro do
Tribunal de Contas da União. 08292

TILDEN SANTIAGO (Pela ordem) - Açoda
menta do Governo Federal em relação ao Projeto
de Transposição de Águas do Rio São Francisco.
Reação popular, no Estado do Sergipe, contra a
execução do projeto....... 08292

PEDRO EUGÊNIO (Pela ordem) - Incon
veniência da tramitação em regime de urgência
dos Projetos de Lei nOs 3.744 e 3.639, ambos de
2000, constantes da pauta da Ordem do Dia da
presente sessão. 08292

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Pela ordem) 
Relevância da votação para indicação do repre
sentante da Câmara dos Deputados no colégio

08283

08283

08283

08284
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PAULO MOURÃO (Pela ordem) - Postura WAGNER SALUSTIANO (Pela ordem) -
ética do Presidente Fernando Henrique Cardoso Elogio à atuação da Presidência e da Diretoria
e da base parlamentar de apoio ao Governo Fe- da Petróleo Brasileiro SA - PETROBRAS, no
deral.. 08282 esclarecimento de acidente ocorrido com a plata-

forma de exploração petrolífera P-36, na Bacia
de Campos. Manifestação de condolências aos
familiares das vítimas do acidente......................... 08289

WELLlNGTON DIAS (Pela ordem) - Artigo
"O Déficit Patrimonial da Caixa", de autoria do Sr.
Carlos Borges, Presidente da Federação Nacio
nal das Associações do Pessoal da Caixa Econô
mica Federal - FENAE, publicada no jornal Ga-
zeta Mercantil. .

REGIS CAVALCANTE (Pela ordem) - Des
caso do Governo Federal quantos aos impactos
ambientais do Projeto de Transposição de Águas
do Rio São Francisco ..

POMPEO DE MATTOS (Pela ordem) 
Conveniência da retirada da urgência constitucio
nal para apreciação de projeto de lei sobre políti-
ca nacional de saneamento .

MORONI TORGAN (Pela ordem) - Discre
pância entre os dados constantes do painel do
sistema eletrônico de votação e o número de De-
putados anunciado pela Presidência .

L1NCOLN PORTELA (Pela ordem)
Improcedência das críticas do Partido dos Traba
lhadores - PT ao posicionamento do orador e do
Partido Social Liberal - PSL, com referência a
conversações mantidas com o Governo Fernan-
do Hennque Cardoso............................................. 08286

SEVERINO CAVALCANTI (Pela ordem) 
Suspensão, pelo Governador Jarbas Vasconce
los, do Estado de Pernambuco, de licitação para
compra de sardinha destinada à merenda esco
lar pela Companhia de Abastecimento e de
Armazéns Gerais do Estado de Pernambuco -
CEACEPE...... 08286

NELSON OTOCH (Pela ordem) - Improce
dência de críticas de Deputados do Partido dos
Trabalhadores - PT a encontro mantido pelo Pre
sidente Nacional do Partido Liberal, Deputado
Valdemar Costa Neto, com o Presidente Fernan
do Henrique Cardoso. Considerações acerca de
pedido do Deputado Sérgio Novais de maior em
penho do Governador Tasso Jerelssati na presta
ção de assistência a trabalhadores rurais vitimas
da seca no interior cearense. ....... ...... .......... ......... 08287

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (Pela
ordem) - Assinatura, pelo Governos Federal e
do Estado do Ceará, de convênio para aplicação
de recursos no setor de saneamento báSICO

estadual................................................................. 08287

ENI VOLTOLlNI (Pela ordem) - Transcurso
do sesquicentenário de fundação da cidade de
Joinville, Estado de Santa Catarina - 9 de março. 08288



08347

08348

08350

08348

UBIRATAN AGUIAR (Bloco/PSDB - CE.
Pela ordem) - Agradecimento aos Deputados
pela eleição do orador para Ministro do Tribunal
de Contas da União - TCU.. '" ..

NELSON OTOCH (Bloco/PSDB - CE. Pela
ordem) - Congratulação ao Deputado Ubiratan
Aguiar pela eleição para Ministro do Tribunal de
Contas da União - TCU.......... .... ......... ......... ....... 08351

VICENTE ARRUDA (Bloco/PSDB - CE.
Pela ordem) - Congratulação ao Deputado Ubira
tan Aguiar pela eleição para Ministro do Tribunal
de Contas da União - TCU ..

PRESIDENTE (Moroni Torgan) - Associa
ção da Presidência às homenagens ao Deputado
Ubiratan Aguiar .

JOÃO COSER (PT - ES) - Realização do
]O Congresso da Associação Brasileira de Trans
plante de Órgãos, em Vitória, Estado do Espírito
Santo. Críticas à proposta de pagamento da cor
reção de saldo do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS, apresentada pelo Governo
Federal. .

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela
ordem) - Congratulação ao Deputado Ubiratan
Aguiar pela eleição para Ministro do Tribunal de
Contas da União - TCU.... 08351

JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Pela ordem) 
Congratulação ao Deputado Ubiratan Aguiar pela
eleição para Ministro do Tnbunal de Contas da
União - TCU. 08352

LÉO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB - CE. Pela
ordem) - Congratulação ·ao Deputado Ubiratan
AgUiar pela eleição para Ministro do Tribunal de
Contas da União - TCU...... 08352

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (Blo
co/PSDB - CE. Pela ordem) - Contentamento do
orador com a eleição do Deputado Ubiratan Agui
ar para Ministro do Tribunal de Contas da União
- TCU. 08352

PRESIDENTE (Moroni Torgan) - Associa
ção da Presidência às homenagens ao Deputado
Ubiratan Aguiar...... .. 08352

ROMMEL FEIJÓ (Bloco/PSDB - CE Pela
ordem) - Congratulação ao Deputado Ubiratan
Aguiar pela eleição para Ministro do Tribunal de
Contas da União - TeU............................. ....... ..... 08352

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE) 
Congratulações ao Deputado Ubiratan Aguiar
pela eleição para Ministro do Tribunal de Contas

08294

08294

08294

08294
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de Ministros do Tribunal de Contas da União - ção para Ministro do Tribunal de Contas da União
TCU. Adoção, pela Prefeitura Municipal de Coro- - TCU. Prejuízos causados aos cafeicultores bra-
atá, Estado do Maranhão, de medidas contra o si/eiras pela adesão do País ao acordo internaci-
aumento abusivo de tarifas por parte de empresa anal sobre retenção do comércio de café. 08347
particular concessionária do setor de distribuição
de energia elétrica. 08293

PRESIDENTE (Ary Kara) - Solicitação de
presença dos Srs. Deputados no plenário para
votação relativa à escolha do novo Ministro do
Tribunal de Contas da União .

MENDES RIBEIRO FILHO (Pela ordem) 
Descaso do Governo Olívio Dutra, do Estado do
RIO Grande do Sul, com o setor de segurança pú
blica. Obtenção, pelo ex-Governador Antônio Brit
to, em pesquisa referente à próxima eleição para
o Governo Estadual, do dobro da intenção de vo·
tos conseguida pelo Governador Olívio Dutra........

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) 
SoliCitação à Mesa de consideração do voto do
Deputado para os efeitos administrativos .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Acatamen
to do pedido do Deputado Alexandre Cardoso......

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da votação. .. 08294

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apuração
dos votos. Proclamação do resultado da votação.
Eleição do Deputado Ubiratan Aguiar para o car
go de Ministro do Tribunal de Contas da União -
TCU. 08294

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Leitura do
projeto de decreto legislativo sobre a escolha do
Deputado Ubiratan Aguiar para Ministro do Tribu
nal de Contas da União - TCU Encaminhamento
da maténa ao Senado Federal. 08294

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Congratula
ções aos Deputados Renato Vianna, Átila Lins e
Ubiratan Aguiar pelo elevado nível de conduta
em suas respectivas campanhas para o cargo de
Ministro do Tribunal de Contas da União - TCU.
Exaltação ao trabalho parlamentar do Deputado
Ubiratan Aguiar............... 08294

V - Encerramento
2 - ATA DA 33a SESSÃO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, DA 3a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 51 a

LEGISLATURA, EM 28 DE MARÇO DE 2001

I - Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da ses-

são anterior

111 - Leitura do expediente
IV - Pequeno Expediente

CORIOLANO SALES (PMDB - BA) - Con
gratulação ao Deputado Ubiratan Aguiar pela elei-
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da União - TCU. Contrariedade à pretendida pri- vo. Protesto contra a privatização do sistema hi-
vatização da Universidade de Pernambuco - drelétrico brasileiro. Rejeição das propostas de
UPE... 08353 extinção da Superintendência de Desenvolvimen-

IÉDIO ROSA (Bloco/PSB _ RJ) _ Congra- to do Nordeste - SUDENE e da Superintendên-
cia de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM.tulação ao Deputado Ubiratan Aguiar pela elei-

ção para Ministro do Tribunal de Contas da União Repúdio à proposta de pagamento da correção
_ TCU. Defesa de redução da maioridade penal de saldo do Fundo de Garantia do Tempo de

Serviço - FGTS apresentada pelo Governo Fe-para 16 anos. 08353 d I
era 08358

PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem) 
Congratulação ao Deputado Ubiratan Aguiar pela
eleição para Ministro do Tnbunal de Contas da
União - TCU. Apoio à campanha salarial dos ser
vidores públicos federais. Repúdio ao Decreto n°
3.271, de 2001, do Governo Federal, sobre ele
vação da idade fixada para acesso ao benefício
de aposentadoria. Anúncio, pelo Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, do novo valor do salá
rio mínimo. Defasagem dos proventos dos apo
sentados e pensionistas da Previdência Social.
Apreciação, pela Casa, do Projeto de Lei n° 1, de
1995, sobre elevação do salário mínimo para o
valor correspondente a 100 dólares norte-ameri
canos, com extensão aos aposentados e pensio
nistas. Recebimento de mensagem do Vereador
Adão Rodrigues da Silva, do Município de Gua
poré, Estado do Rio Grande do Sul, sobre a situ
ação de trabalhadores demitidos pela Rede Fer-
roviária Federal S. A. - RFFSA............. 08353

CARLOS SANTANA (PT - RJ) - Congratu
lação ao Deputado Ubiratan Aguiar pela eleição
para Ministro do Tribunal de Contas da União 
TCU. Criação, pela Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, de Subcomis
são para debate da tercelrização de serviços no
País. Contrariedade à instalação de catraca ele
trônica em ônibus coletivos e à adoção de rodízio
para circulação de veículos no Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro. . 08356

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Apresentação
de requerimento de informações ao Ministério
dos Transportes sobre as obras da BR-381, tre
cho Belo Horizonte-Governador Valadares. Inau
guração do Centro de Remanejamento de Pre
sos no Município de Ipatinga, Estado de Minas
Gerais. 08357

MANOEL VITÓRIO (PT - MS) - Sucesso
do Seminário "Mato Grosso do Sul: um novo tem
po de oportunidades", realizado no Rio de Janei
ro, Estado do Rio de Janeiro. Apresentação de
projeto de lei sobre regulamentação do serviço
de moto-táxi no País.. 08357

HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA) 
Defesa de abertura de Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito para apuração de denúncias
de corrupção nos Poderes Executivo e Legislatl-

JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB - RJ) 
Transcurso do 79° aniversário de fundação do
Partido Comunista do Brasil - 25 de março. ......... 08359

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Anúncio
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, em
cadeia nacional de rádio e televisão, do valor e
da data de vigência do novo salário mínimo.
Expectativa de aposentados e pensionistas
quanto ao julgamento, pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, de ação correcional de benefícios. 08360

CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO) - Ra
zões da crise política brasileira. Contrariedade à
abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito
para apuração de denúncias de irregularidades
no Governo Federal. 08361

YEDA CRUSIUS (Bloco/PSDB - RS) - Re
púdio das ameaças aos Parlamentares contrários
à abertura de Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito para apuração de denúncias de corrup-
ção nos Poderes Executivo e Legislativo...... 08361

MARÇAL FILHO (PMDB - MS) - Êxito da
Campanha Nacional de Identificação de Diabetes
e Hipertensão, lançada pelo Ministério da Saúde.
Urgência na tramitação do Projeto de Lei n°
1.943, de 1999, sobre fornecimento gratuito a di
abéticos, pelo Sistema Único de Saúde - SUS,
de fitas reagentes para medição de taxas de gli-
cose no sangue. 08362

MANOEL SALVIANO (Bloco/PSDB - CE) 
Congratulação ao Deputado Ubiratan Aguiar pela
eleição para Ministro do Tribunal de Contas da
União - TCU. Urgência na tramitação do Projeto
de Lei Complementar n° 178. 08363

PASTOR AMARILDO (PPB - TO) - Defesa
de extinção dos institutos da fiança e do aval. ...... 08363

WANDERLEY MARTINS (Bloco/PSB - RJ)
- Tramitação, na Casa, de proposta de emenda
constitucional sobre criação de polícias munici
pais. Conveniência de aprimoramento da propos
ta referente ao tema, apresentada pelo Senador
Romeu Tuma. 08364

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB) - Conve-
niência de estabelecimento de aliança entre ser-
Vidores públicos e usuários para enfrentamento



08373

08375

08376

08373

OS376

ELIAS MURAD (Bloco/PSDB - MG) - Elo
gios à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
- CNBB pelo lançamento do lema "Vida sim, dro
gas não", para a Campanha da Fraternidade de
2001. Importância da prevenção para a efetiva di-
minuição da demanda por entorpecentes ..

HAROLDO BEZERRA (PSDB - PA) - Con
trariedade à pretendida extinção da Superinten
dência de Desenvolvimento da Amazônia -
SUDAM .

LUIS BARBOSA (Bloco/PFL - RR) - Apla
uso ao MInistro da Defesa, Geraldo aumtão, pelo
reconhecimento do equívoco cometido pelo Go
verno Federal na demarcação da reserva dos ín-
dios ianomâmls, no Estado de Roraima .

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Vincula
ção entre o racionamento de energia elétrica e o
fracasso do Programa de Reestruturação do Se-
tor Energético Brasileiro .

CELCITA PINHEIRO (Bloco/PFL - MT) 
Pesquisa da Fundação Mundial para a Natureza
comprobatória da conCIliação entre a preserva
ção do meio ambiente e a realização de obras de
infra-estrutura Precariedade da BR-163. Realiza
ção, pela Comissão da Amazônia e de Desenvol
vimento Regional, do Seminário Amazônia no
Século XXI - Perspectivas para o Desenvolvi-
mento Sustentável. .

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE)
- Correção de distorções na política de incenti
vos fiscais das Regiões Norte e Nordeste. Expec
tativa de preservação e reformulação da Superin
tendênCIa do Desenvolvimento da Amazônia -

08368

08366

08367

08368

08369

JOÃO GRANDÃO (PT - MS) - Realização
de ato público pelo Movimento dos Trabalhado
res Rurais Sem Terra - MST, no Município de
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul Ado
ção pelo Ministério Público Federal de providên
cias contra fraudes no Programa de Apoio ao De
senvolvimento da Fruticultura Irrigada no Nordes
te, implementado pelo Ministério da Agricultura e
do Abastecimento .
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do descaso governamental com as reivlndica- GUSTAVO FRUET (PMDB - PR) - Trans-
ções da categoria e com o serviço público. OS365 curso do 30SE aniversário de fundação de Curiti-

ba, Estado do Paraná - 29 ge março. ConqUIstas
ESTHER GROSSI (PT - RS) - AnúncIo de

_ I e desafios da metrópole curitibana............... 08370
criação, pela Comissão de Educaçao, Cutura e
Desporto, da Casa, da Subcomissão Permanente de ALMERINDA DE CARVALHO (Bloco/PFL-
Desenvolvimento de Recursos Humanos para a RJ) - Desrespeito aos idosos no Brasil. Conve-
Educação. Atribuições da Subcomissão. Lançamento, niêncla de adoção no País de sistema de fiscali-
pela Câmara dos Deputados, do livro "Um novo jeito zação de asilos para idosos. ..... ......... .......... ........ 08371

de ensinar Matemática começando pela divisão". ...... OS365 EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PFL - RO) _

EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Convite aos Ajuizamento, perante o Tribunal Regional Fede-
Deputados para audiência pública da Comissão ral, de ação de bloqueIo do pagamento da dívida
Especial destinada ao exame da proposta de do extinto Banco do Estado de Rondônia -
reforma do Sistema Financeiro Nacional. BERON .. OS371

Proferição pelo jurista Arnold Wald, durante a WILSON SANTOS (Bloco/PMDB - MT) _
audiência, de palestra sobre o tema "A Êxito da luta dos familiares de desaparecidos na
Globalização dos Mercados e a Reforma do Guernlha do Araguaia na Comissão Interameri-
Sistema Financeiro Nacional"................... 08366 cana de Direitos Humanos da Organização dos

Estados Americanos - OEA, com a aprovação de
pedido ao Governo brasileiro de providências
para localização dos corpos de guerrilheiros e
das circunstâncias de suas mortes. ........ ......... ..... OS372

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG) 
Publicação, no Diário Oficial Municipal de Belo
Horizonte, da Deliberação Normativa do Conse
lho Municipal do Meio Ambiente - COMAM esta
belecedora de normas específicas para o licenci
amento ambiental de antenas de telecomunica
ções com estrutura em torre ou similar.

DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ) - Elogio
ao Governo Federal pelo lançamento do Progra
ma Bolsa-Escola. Homenagem à memória do
ex-Prefeito José Roberto Magalhães, do Municí
pio de Campinas, Estado de São Paulo, idealiza
dor do Bolsa-Escola. Aplauso ao ex-Governador
Cristovam Buarque pelo sucesso do programa no
Distrito Federal. .

DA. ROSINHA (PT - PR) - Réplica a pro
nunciamento da Deputada Veda Crusius, sobre
abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito
para apuração das denúncias de corrupção no
âmbito do Governo Federal. Congratulações ao
Prefeito Zito Espada, do Município de Sarandi,
Estado do Paraná, pela boa administração e pela
promoção de Importante simpósio sobre sanea-
mento básico ..

ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS) - ApoIo à
instauração de Comissão Parlamentar de Inqué
rito para apuração de denúncias de corrupção no
âmbito do Governo Federal. .



LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Ne
cessidade de indicação de malefícios causados à
saúde humana pelo manuseio de amianto. Apoio
à realização, pelo Congresso Nacional, de amplo
debate sobre o tema.............................................. 08389

EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE) 
Urgência na implementação do Projeto de Trans
posição de Águas do Rio São Francisco. Defesa
de manutenção da titularidade municipal dos ser
viços de abastecimento de água em Fortaleza,
Estado do Ceará.................................................... 08390

ITAMAR SERPA (Bloco/PSDB - RJ) - Con
veniência de adoção de medidas preventivas
contra o julgamento sumário de empresas, em
face de excessos na aplicação do Código de De-
fesa do Consumidor...... 08391

MARCELO BARBIERI (PMDB - SP) 
Agradecimentos ao Ministro Eliseu Padilha, dos
Transportes, em nome da população de Arara
quara, Estado de São Paulo, pelo empenho na
alocação de recursos para construção de novo
contorno ferroviário no MunicípiO. 08392

WALTER PINHEI RO (PT - BA) - Protesto
contra a demissão de funcionários públicos pelo
Prefeito Municipal de Coronel João Sá, no Esta-
do da Bahia. . . 08394

ANTÔNIO JORGE (Bloco/PTB - TO) - Ma
nifestação de pesar pelo falecimento do pecua-
rista Paulo Curado, do Estado de Tocantins.......... 08395

V - Grande Expediente
DR. BENEDITO DIAS (PPB - AP) - Êxito

da política de reforma agrária e desenvolvimento
fundiário Implementada pelo Governo Federal.
Irregularidades na aplicação de recursos destina
dos a programas de reforma agrária e obras de
infra-estrutura de assentamentos rurais no Esta
do do Amapá. Elogio ao Ministro Raul Jungmann,
do Desenvolvimento Agrário, pelas proVidências
adotadas acerca do assunto. Conveniência de
Criação de conselhos estaduais e municipais de
reforma agrária no País. 08395

JOÃO PIZZOLATTI (PPB - SC. Pela or-
dem) - Banalização de requerimentos para insta-
uração de Comissões Parlamentares de Inquéri-

08378
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SUDAM e da Superintendência do Desenvolvi- Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, e à ima-
mento do Nordeste - SUDENE. 08377 gem da superintendência regional da empresa

em Curitiba do artigo liA sucata virou ouro", publi
cado na revista Exame. Críticas à atuação da
concessionária da malha ferroviária sul América
Latina Logística - ALL. Denúncia do Ministro
Ademar Ghisi, do Tribunal de Contas da União,
sobre dificuldades enfrentadas por familiares de
extintos servidores do Ministério dos Transportes
nos processos para recebimento de pensão. ....... 08388

ENIVALDO RIBEIRO (PPB - PB) - Reali
zação da Paraíba Agronegócios 2001, feira de
exposição de animais, em João Pessoa, Estado
da Paraíba Congratulação ao Governador José
Maranhão e ao Secretário de Agricultura, Irriga
ção e Abastecimento, Aguinaldo Ribeiro, pelo su-
cesso do evento .

NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB 
SP) - Defesa de inclusão, entre as carreiras típi
cas de Estado, de Técnicos de Níveis Médio e
Intermediário do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento. 08379

RUBEM MEDINA (Bloco/PFL - RJ) 
Transcurso do 10° aniversário de criação do Mer
cado Comum do Sul. Necessidade de fortaleci
mento e ampliação do Mercosul para enfrenta
mento de desafios da Área de Livre Comércio
das Américas - ALCA, e de eventual bloco dos
países integrantes da União Européia. 08380

RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR) 
Considerações sobre a correção de saldo do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Amea-
ça de extinção do FGTS. 08380

NELO RODOLFO (PMDB - SP) - Causas
do recrudescimento da violência urbana no País.. 08381

LUISINHO (Bloco/PST - RJ) - Anulação
de concurso público para preenchimento de car
gos na Prefeitura Municipal de Belford Roxo,
Estado do Rio de Janeiro. Alerta ao Ministério de
Minas e Energia sobre a necessidade de cons-
trução de pequenas usinas hidrelétricas no País. . 08382

JOSÉ PIMENTEL (PT - CE) - Escolha,
pelo povo do Estado do Ceará, do Padre Cícero
Romão Batista como Cearense do Século, em
eleição promovida pelo Sistema Verdes Mares de
Comunicação. 08384

PAULO JOSÉ GOUVÊA (Bloco/PL - RS) 
Necessidade de apuração das responsabilidades
pelo afundamento da plataforma P-36 da empre- .
sa Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS, na
Bacia de Campos, Estado do Rio de Janeiro. ....... 08384

ROBERTO PESSOA (Bloco/PFL - CE) 
Posse do cearense Eduardo Diogo na Presidên
cia da Confederação Nacional dos Jovens
Empresários. Manifestação de pesar pelo faleci
mento do líder político Antônio Jeremias Pereira,
do Estado do Ceará. Comemoração do 70° ani
versário de fundação do Instituto São José, no
Município cearense de Aracati. 08385

MAX ROSENMANN (Bloco/PSOB - PR) 
Natureza ofensiva aos trabalhadores da antiga



08412

08407

08411

08409

08410

08409

08408

08408

08410

FRANCISCO RODRIGUES (Bloco/PFL 
RR. Pela ordem) - Perplexidade ante a mudança
do discurso de Deputados Estaduais aliados ao
Governador de Roraima, com relação à recupe-
ração da BR-174 .

MARIA LÚCIA (Bloco/PMDB - MG. Pela
ordem) - Retificação do pronunciamento sobre o
centenário do ex-PreSidente da República Jusce-
lino Kubitschek de Oliveira .

JOSÉ DE ABREU (PTN - SP. Como Líder)
- Apoio do Partido Trabalhista Nacional ao forta-
lecimento das Forças Armadas .

MAGNO MALTA (Bloco/PST - ES. Pela or
dem) - Conclamação aos Deputados para apro
vação do Projeto de Resolução nO 123, de 2001,
sobre criação da Comissão Permanente de Se
gurança Pública Contra o Crime Organizado e o
Narcotráfico .

CIRO NOGUEIRA (Bloco/PFL - PI. Pela or
dem) - Aplausos à Associação Piauiense de Mu
nicípios pelo trabalho desenvolVido em defesa
dos interesses dos Municípios do Estado. Obten
ção, pela entidade, de liminar em ação judicial
movida contra a Companhia Energética do Piauí
S.A. - CEPISA ..

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela or
dem) - Solicitação à Presidência de início da
Ordem do Dia .

FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem) - Ato público de servidores públicos
federais no Estado de Santa Catarina por reajus
te de vencimentos. Lançamento, pela Coordena
ção Nacional das Entidades dos Servidores Fe
derais, da Campanha Salanal 2001, em Brasília,
Distrito Federal. Anúncio de apresentação de re
querimento de informações ao Poder Executivo
sobre contratação irregular de funcionários atra
vés do Programa das Nações Unidas para o De-
senvolvimento - PNUD ..

ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR. Pela
ordem) - Defesa de extensão da Gratificação de
Incentivo à Docência aos professores da rede
pública de ensino dos ex-Territórios Federais de
Roraima e do Amapá. .

OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PRo Pela or
dem) - Anúncio de apresentação de requerimen
to de informações ao Ministério da Justiça sobre
indenizações pagas por companhias de seguro a
familiares de mortos em aCidentes de trânsito......

08404

08405

08398

08406

08403

08405

08403

JOÃO HERRMANN NETO (Bloco/PPS 
SP) - Transcurso do 79° aniversário de fundação
do Partido Comunista Brasileiro - 25 de março.
Importância da Lei de Responsabilidade Fiscal
para o País. Necessidade de melhoria das condi
ções de vida da população brasileira.. ...... .. ....

NEY LOPES (Bloco/PFL - RN. Pela or
dem) - Caráter desrespeitoso do contrato apre
sentado à Direção da Câmara dos Deputados
pela empresa norte-americana de TV por assina
tura Galaxy Latino America para retransmissão,
pela DIRECT TV, no Brasil, dos sinais gerados
pela TV Câmara. Anúncio de encaminhamento
de requerimento de informações ao Ministério
das Comunicações sobre o assunto .

DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP Pela ordem)
- Anúncio de encaminhamento ao Ministério da
Educação de pedido de regularização da situa-
ção funcional de técnicos de radiologia .

MARCOS AFONSO (PT - AC Pela or
dem) - Artigo "O Pintor da Luz", de autoria do
orador, sobre a trajetória do artista plástico Hélio
Melo, publicado no jornal Página 20, do Estado
do Acre .

POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS.
Pela ordem) - Apresentação de projeto de lei
complementar sobre fixação do número de Vere-
adores nos Municípios brasileiros ..

WAGNER ROSSI (PMDB - SP. Pela or
dem) - Negociações para estabelecimento de
acordo sobre escala de trabalho entre empresári
os e estivadores do Porto de Santos, Estado de
São Paulo ..

JOVAIR ARANTES (Bloco/PSDB - GO.
Pela ordem) - Adoção de providências, pela
Agência Nacional de TelecomUnicações 
ANATEL, acerca das elevadas tanfas de serviços
telefônicos impostas à população de baixa renda
do Entorno do Distrito Federal. . ..

MARIA LÚCIA (Bloco/PMDB - MG. Pela
ordem) - Oportunidade de recuperação da
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to. Apuração, por Comissão Parlamentar de BR-459, a Rodovia Presidente JK, trecho
Inquérito, de irregularidades na administração do Itajubá-Pouso Alegre, no Estado de Minas Gera-
Prefeito Décio Nery de Lima, do Município de is, ao ensejo das comemorações do centenário
Blumenau, Estado de Santa Catarina. Utilização, de nascimento do Presidente Juscelino Kubits-
pela Deputada Estadual catarinense Idele Salvat- chek de Oliveira. 08407
ti, de Comissão Parlamentar de Inquérito para
promoção pessoal. 08396

JOÃO MENDES (PMDB - RJ. Pela ordem)
- Desigualdade social eXistente na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, segundo
relatórios da Organização das Nações Unidas 
ONU, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplica-
da -IPEA, e da Prefeitura local............. 08397



08420

08432

08421

08421

08432

08432

08432

08432

08432

08432

08432

08433

08433

08432

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Oportunida-
de da sugestão do Deputado Affonso Camargo ..

VI - Ordem do Dia .

AFFONSO CAMARGO (Bloco/PFL - PRo
Pela ordem) - Sugestão à Presidência para con
sulta aos Líderes partidários sobre o horário de
início da Ordem do Dia .

HAROLDO LIMA (Pela ordem) - Indagação
sobre votação de requerimento para criação de
Comissão Externa encaminhado pelo orador e
pela Deputada Socorro Gomes .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta à
indagação do Deputado Haroldo Lima ..

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem) 
Pedido à Mesa sobre suspensão dos trabalhos
das Comissões Permanentes em face do início
da Ordem do Dia da presente sessão ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Acolhimen
to de pedido do Deputado Professor Luizinho
para suspensão dos trabalhos das Comissões
Permanentes .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de inversão da pauta da Ordem do Dia da
presente sessão .

PROFESSOR LUIZINHO - Questão de or
dem para contestação regimental à votação de
requerimento para inversão da pauta da Ordem
do Dia .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Indeferi
mento da questão de ordem levantada pelo De-
putado Professor Luizinho .

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem) 
Recurso contra decisão da Mesa sobre votação
de requerimento para inversão da pauta da
Ordem do Dia da presente sessão ..

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado PROFESSOR
LUIZINHO .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
do requerimento para inversão da pauta da
Ordem do Dia da presente sessão ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação
de requerimento de urgência para apreciação
do Projeto de Lei n° 3.639, de 2000, do Poder
Executivo, que desvincula parcialmente, nos
exercícios de 2001 e 2002, a aplicação dos re
cursos de que tratam os arts. 48, 49 e 50 da Lei
n° 9.478, de 6 de agosto de 1997, pertencentes
à União .

08416

08413

08418

08417

08417

08415

08413

08419
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JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem) - Antonio Carlos Magalhães e Jader Barbalho na
Dever do Parlamento brasileiro de criação de Co- abertura da CP!. 08419
missão Parlamentar de Inquérito para investiga-
ção de denúncias de corrupção no Governo Fe-
deral. Apresentação de projeto de resolução so-
bre extinção do sistema de votação secreta e de-
finição do conceito de maioria absoluta para fins
de eleição de candidatos a cargos de direção da
Casa. 08412

PAULO GOUVÊA (Bloco/PFL - se. Pela
ordem) - Transcurso do 9° aniversário da eman
cipação político-administrativa de Vargem Bonita,
Estado de Santa Catarina - 30 de março. Aspec-
tos econômicos do Município ..

ROBERTO BALESTRA (PPB - GO. Pela
ordem) - Manifestação de pesar pelo falecimento
do engenheiro Lamartine Navarro Júnior, partici
pante na elaboração do Programa Nacional do
Álcool - PROÁLCOOL. ..

EDIR OLIVEIRA (Bloco/PTB - RS. Pela or
dem) - Transcurso do 85° aniversário de instala
ção da empresa Siemens no Estado do Rio
Grande do Sul. .

ANDRÉ BENASSI (Bloco/PSDB - SP.
Pela ordem) - Transcurso dos aniversários de
emancipação político-administrativa de Louvei
ra, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Várzea Pa
ulista, Cabreúva e Francisco Morato, no Estado
de São Paulo. Peculiaridades econômicas dos
Municípios ..

RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Como
Líder) - Responsabilidade do Governo Federal e
de banqueiros pela correção de saldo do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS .

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem) - Desvalorização dos docentes bra
sileiros, segundo estudo do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada -IPEA. .

LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pela ordem) 
Declaração do Ministro Raul Jungmann, do De
senvolvimento Agrário, sobre a situação do Movi
mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Imi
nência de realização, pelo MST, da Marcha pela
Terra .

POMPEO DE MAnOS (Bloco/PDT - RS.
Pela ordem) - Apoio da SOCIedade brasileira à
criação de Comissão Parlamentar de Inquérito
para apuração das denúncias de corrupção no
Governo Federal. Desinteresse dos Senadores

CARLOS DUNGA (Bloco/PTB - PB. Pela
ordem) - Realização, pelos funcionários do Ban
co do Estado da Paraíba - PARAIBAN, de greve
contra a privatização da instituição .



08441

08441

08442

08441

ANGELA GUADAGNIN (Pela ordem) - De
núncia sobre armazenamento de lixo tóxico no
MunicípIo de São José dos Campos, Estado de
São Paulo .

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado ALEXANDRE
CARDOSO .

LUIZ SÉRGIO (Pela ordem) - Aumento
abusivo do Imposto Predial Territorial Urbano 
IPTU pela Prefeitura Municipal de Angra dos
Reis, Estado do Rio de Janeiro ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do PEDRO EUGÊNIO ..

NEUTON LIMA (Pela ordem) - Eleição de
Carlos de Paiva Lopes para Presidente da Asso
ciação Brasileira da Indústria Eletroeletrônlca 
ABINEE, e do Sindicato das Indústrias de Eletro
eletrônica. Visita de comitiva da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
ao Estado de São Paulo. 08442

MARCOS ROLlM (Pela ordem) - Matéria
publicada no jornal Zero Hora, do Estado do Rio
Grande do Sul, sobre tratamento desumano pelo
Batalhão de Operações Especiais de Porto Alegre
a poliCiais militares presos por prática de delitos.... 08443

LUIZA ERUNDINA (Pela ordem) - Indaga-
ção à Presidência sobre a pauta de votação......... 08443

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esclareci-
mento à Deputada Luiza Erundina sobre a pauta
de votação da presente Ordem do Dia.................. 08443

ROBERTO JEFFERSON (Pela ordem) 
Apelo aos Líderes para colocação em votação do
projeto de lei sobre união de homossexuais, de
autoria da Deputada Marta Suplicy. 08444

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do CLEMENTINO COELHO. 08444

08436

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esclareci
mento sobre votação de matéria constante da
Ordem do Dia, em face da discordância do De-
putado Professor Luizinho sobre a pauta de vo-
tação .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
MENDES RIBEIRO FILHO, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, JOÃO ALMEIDA.................................. 08437

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ARNALDO FARIA DE SÁ. 08437

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado ARNALDO
MADEIRA. . 08437

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Convoca-
ção dos Deputados ao Plenário para participação
no processo de votação. 08437

Usou da palavra pela ordem a Sra.
Deputada MIRIAM REID........................................ 08437

IÉDIO ROSA (Pela ordem) - AgradeCimen
to e congratulações ao Presidente Femando
Henrique Cardoso pela sanção da Lei n° 10.212,
de 23 de março de 2001, sobre Criação, no qua
dro permanente de pessoal da Defensoria Públi
ca da União, de 70 cargos de Defensor Público
da União de 2" categoria, a serem providos medi
ante aprovação prévia em concurso público de
provas e títulos , . 08438
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Usou da palavra para encaminhamento da Usou da palavra para orientação da res-
votação o Sr. Deputado PEDRO EUGÊNIO. .... .... 08433 pectiva bancada o Sr. Deputado ANTONIO

ROMEL ANIZIO (Pela ordem) _ Presença CARLOS PANNUNZIO 08438

na Casa de Vereadores do Município de Cachoe- ENIO BACCI (Pela ordem) - Crescimento
ira Dourada, Estado de Minas Gerais.................... 08434 do desemprego no Estado de São Paulo. ..... ....... 08438

Usou da palavra para encaminhamento da Usaram da palavra para orientação das
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 08434 respectivas bancadas os Srs. Deputados

PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Esclareci- JANDIRA FEGHALI, MENDES RIBEIRO FILHO,
mento ao Deputado Arnaldo Faria de Sá sobre FERNANDO CORUJA........ 08439

preocupação da Mesa com a apreciação de pro- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
posições de iniciativa parlamentar......................... 08435 do ARNALDO MADEIRA.... 08440

Usou da palavra para encaminhamento da LUIZ CARLOS HAULY (Pela ordem) - Pro-
votação o Sr. Deputado ARNALDO MADEIRA...... 08435 testo contra o anúncio de aumento do Imposto

Usaram da palavra para orientação das sobre Produtos Industrializados - IPI de carros
respectivas bancadas os Srs. Deputados BISPO populares. 08440
WANDERVAL, JOSÉ ANTONIO ALMEIDA,
PEDRO EUGÊNIO, ODELMO LEÃO. 08436

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem) 
Discordância sobre a organização da pauta de
votação da Ordem do Dia, particularmente em
relação à prioridade dada à matéria originária
do Executivo em detrimento de proposta de ini
ciativa parlamentar. Onentação da respectiva
bancada. 08436



08463

08463

08465

08461

08462

08464

08463

08462

08464

08461

08465

08465

08464

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados SANTOS FILHO,
NELO RODOLFO .

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado ALOIZIO MERCADANTE ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados IVAN VALENTE,
PEDRO NOVAIS, RICARDO RIQUE .

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado MIRO TEIXEIRA. ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esclareci
mento sobre o não-atendimento de requisição
para encaminhamento da maténa à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LEUR LOMANTO .

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado LUIZ CARLOS HAULV ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do HAROLDO LIMA .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS
MARTINEZ .

HAROLDO LIMA (Pela ordem) - Indagação
sobre a apresentação de emenda aglutinativa à
matéria .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta à
indagação do Deputado Haroldo Lima ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Anúncio de
prorrogação, por uma hora, da presente sessão...

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA. .

08446

08445

08446

08446

08448

08448

08447
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HENRIQUE FONTANA (Pela ordem) - Ne- ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado
cessidade de estabelecimento do teto salarial INALDO LEITÃO.................................................... 08460
para o setor público. .. 08444

VIRGíLIO GUIMARÃES (Pela ordem) 
Realização, no Palácio da Liberdade, sede do
Governo do Estado de Minas Gerais, de manifes
tação contra a privatização da empresa Furnas
Centrais Elétricas SA Promoção, pela Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, de debate
sobre o reajuste do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS .

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem) 
Justificativa da ausência dos Deputados Jaques
Wagner e Jair Meneguelli na presente sessão......

LUIZA ERUNDINA (Pela ordem) - Critérios
adotados pela Presidência da Casa para inclu
são de matérias na pauta de votação e para ins
talação de Comissões Especiais destinadas ao
exame de propostas de emenda à Constituição
Federal. .

JOÃO ALMEIDA (Pela ordem) - Diretrizes
adotadas pela Presidência da Câmara dos Depu
tados para organização da pauta de votação e
para instalação de Comissões EspeCiais para
apreciação de propostas de emenda à Constitui-
ção Federal. .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeci
mento ao Deputado João Almeida pelas referên
cias às novas determinações da Presidência da
Câmara dos Deputados. Reiteração dos esclare
cimentos sobre os critérios adotados para inclu-
são de matérias na pauta de votação .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da votação ..

MAGNO MALTA (Pela ordem) - Aumento
de carga tributária incidente sobre o setor de pro-
dução de mármore ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WELLlNGTON DIAS. ...... 08448

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
do requerimento.. 08448

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei n° 3.115-8, de
1997, que modifica o art. 15 da Lei n° 6.404, de
15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as
sociedades por ações. 08460

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JOEL DE
HOLANDA, NILMÁRIO MIRANDA, MARCONDES
GADELHA...................... 08460

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

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ANTONIO KANDIR.. 08465

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MÚCIO SÁ. 08466

PRESIDENTE ·(Aécio Neves) - Encerra-
mento da discussão. AnunCIO de existência de
emendas ao projeto............................................... 08466

Usou da palavra para proferir parecer às
Emendas de Plenário, em substituição à Comis
são de Economia, Indústna e Comércio, o Sr. De-
putado EMERSON KAPAZ. 08489

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de Plenário, em substituição à Comis-
são de Finanças e Tributação, o Sr. Deputado
ANTONIO KANDIR................................................ 08490



08532

08531

08531

08532

08532

08532

08532

08532

08532

08533

08533

08532

08533

08533

Usou da palavra como Relator da matéria o
Sr. Deputado ANTONIO KANDIR. ..

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) -Indagação
sobre a publicação no avulso das emendas apre
sentadas pelo Deputado Antônio Carlos Konder
Reis .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Haroldo Lima........ ........ ........ .

HAROLDO LIMA (Pela ordem) - Pedido de
esclarecimento sobre parecer do Relator
referente à matéria em votação .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta à
indagação do Deputado Miro Teixeira ..

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado ARNALDO
MADEIRA .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
da subemenda substitutiva apresentada pelo Re
lator da Comissão de Finanças e Tributação.........

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Pedido de
verificação de votação ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Defenmen-
to do pedido de verificação de votação .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
HAROLDO LIMA, MIRO TEIXEIRA, ODELMO
LEÃO, HAROLDO LIMA, ARMANDO
MONTEIRO, HAROLDO LIMA, RUBENS
BUENO, ODELMO LEÃO, JOÃO ALMEIDA..........

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Recomen
dação aos Srs. Parlamentares de obstrução da
votação para melhor apreciação da matéria.........

Usaram da palavra para onentação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
HAROLDO LIMA, ODELMO LEÃO, MORONI
TORGAN ..

FERNANDO FERRO - (Pela ordem) 
Encaminhamento de requerimento de informa
ções ao Ministério de Minas e Energia sobre
plano de racionamento de energia elétrica e à
Polícia Federal a respeito do Inquérito relacio
nado à aquisição da plataforma petrolífera
P-36 .

WALDOMIRO FIORAVANTE (Pela ordem)
- Apresentação de requerimento de informações
ao Ministério da Educação sobre livro editado
com recurso do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação - FNDE .

08509

08524

08527

08531

08526

08527

08530
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MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Encami- Usou da palavra pela ordem o Sr Deputa-
nhamento de requerimento sobre a discordância, do MIRO TEiXEIRA........ .. 08531
de partidos da Oposição, de votação de emenda
aglutinativa substitutiva da matéria sem audiên-
cia da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação. . 08506

HAROLDO LIMA (Pela ordem) - ApoIo ao
requerimento de encaminhamento da emenda
aglutinativa substitutiva à matéria em votação
para apreciação da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação. 08506

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de Plenário, em substituição à Comis
são de ConstItuição e Justiça e de Redação, o
Sr. Deputado INALDO LEITÃO... 08506

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Justificati
va sobre apresentação de requerimento para en
caminhamento da matéria à Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Redação........ 08507

PRESIDENTE (AécIo Neves) - Não acolhi
mento de requerimento para encaminhamento da
matéria à apreciação pela Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação e anúncio do início
da votação. 08507

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação da
Subemenda Substitutiva apresentada pelo Rela-
tor da Comissão de Finanças e Tributação ..

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados ALOIZIO
MERCADANTE, LUIZ CARLOS HAULY,
HAROLDO LIMA........ ..

ALEXANDRE CARDOSO - Questão de or
dem sobre suspensão da votação por impossibili
dade material do exame da maténa conforme
dispositivo do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Indeferi
mento da questão de ordem do Deputado Ale-
xandre Cardoso.. .. .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs Deputados
ALEXANDRE CARDOSO, MIRO TEIXEIRA,
RUBENS BUENO, BISPO RODRIGUES,
ODELMO LEÃO, FERNANDO GABEIRA,
WALTER PINHEIRO, ARMANDO MONTEIRO,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, JUTAHY JUNIOR. .......

ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS (Pela
ordem) - Indagação sobre o prosseguimento do
processo de votação tendo em vista a ausência
na pauta de votação de emenda aditiva apresen-
tada pelo orador .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Antônio Carlos Konder Reis .
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08539

08550

08539

08550

08550

08550

Cumprimentos aos Parlamentares pela
aprovação da matéria em virtude da relevância
da mesma .

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados JOÃO HERRMANN
NETO, MUSSA DEMES, FRANCISCO SILVA. ........

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Destaques
para as Emendas de nOs 42, 1, 41, 56 e 13, pre
judicadas as demais em função do acordo anun-
ciado pelo Relator .

MENDES RIBEIRO FILHO (Pela ordem) 
Elogio à atuação dos Deputados Armando Mon
teiro e Antonio Kandir na discussão e aprovação
da matéria .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação das emendas de Plenário nOs 42, 1,
41 , 56 e 13, destacadas. 08550

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado GERALDO MAGELA ...... 08551

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação da
redação final. 08551

WALTER PINHEIRO (Pela ordem) - Inda
gação sobre realização de reunião de Líderes e
a respeito do encaminhamento da proposta de
emenda constitucional sobre as medidas provisó
rias. Comunicação do Partido dos Trabalhadores
ao Presidente do Congresso Nacional, Senador
Jader Barbalho, sobre suspensão de acordo para
votação de medidas provisórias no caso da au
sência de fixação de procedimento sobre o as-
sunto -.... 08570

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
da redação final do projeto. 08570

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal.. 08570

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado OSMÂNIO PEREIRA ..... 08571

ODELMO LEÃO (Pela ordem) - Cumpri
mentos do orador ao Presidente da Casa, aos
Relatores da matéria e ao Deputado Delfim Netto
pela aprovação do projeto. 08571

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado EUNíCIO OLIVEIRA....... 08571

08534

08534

08535

08535

ORLANDO DESCONSI (Pela ordem) 
Apoio à criação de Comissão Parlamentar de
Inquérito para investigação de denúncias de cor-
rupção no Governo Federal. , ..

JOVAIR ARANTES (Pela ordem) - Artigo
"Onde as Aves do Golpismo Chocam os Ovos da
Ditadura", do jornalista Batista Custódio, publica
do no jornal Diário da Manhã, de Goiânia, Esta-
do de Goiás ..

Usou da palavra para orientação das res- MIRIAM REID (Pela ordem) - Congratula-
pectiva bancada o Sr. Deputado ROBERTO ções ao Governador Anthony Garotinho, do Esta-
JEFFERSON. 08534 do do Rio de Janeiro, pela assinatura de convê

nio com o Governo de Cuba para implantação de
centro de combate ao vitiligo .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
da Subemenda Substitutiva do Relator da Comis-
são de Finanças e Tributação ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado NILTON CAPiXABA.........

BABÁ (Pela ordem) - Greve de fome de
Vereadores de São Félix do Xingu, Estado do
Pará, em protesto contra irregularidades pratica
das pelo Prefeito relacionadas ao uso de verbas
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magis
tério - FUNDEF, do Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária - INCRA e da meren-
da escolar. .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MIRO
TEIXEIRA, HAROLDO LIMA, PROFESSOR
LUIZINHO, INOCÊNCIO OLIVEIRA. 08536

ENI VOLTOLlNI (Pela ordem) - Inconve
niência da aprovação acelerada, sem estudo
aprofundado, do projeto de reforma da Lei das
Sociedades Anônimas. 08536

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado BISPO
RODRIGUES. 08537

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ALEX CANZIANI.......... 08537

Usaram da palavra para orientação das
respectIvas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, JUTAHY JUNIOR ..... ..... 08537

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados ALOIZIO MERCADANTE, PEDRO
EUGÊNIO. 08538

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SÉRGIO REIS. 08539

DAMIÃO FELlCIANO (Pela ordem) - Con
gratulações ao Presidente Aécio Neves pela con-
dução dos trabalhos da presente sessão. ....... ...... 08539

ODELMO LEÃO (Pela ordem) - Pedido de
encerramento da votação. .. 08539

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da votação. 08539
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TELMA DE SOUZA (Pela ordem) - Enca
minhamento de emendas sobre o Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza. Considera
ções sobre greve dos portuários de Santos, Esta-
do de São Paulo. 08571

ARNALDO MADEIRA (Pela ordem) - Con
siderações sobre o posicionamento do Governo
do Estado de São Paulo a respeito da greve dos
portuários de Santos. 08571

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Anúncio de
realização da próxima reunião de Líderes no dia
3 de abril de 2001 e de manutenção do dia 25
para votação da proposta de emenda constitucio
nal para regulamentação do uso de medidas pro-
visórias. .. 08572

RICARDO BARROS (Pela ordem) - Apelo
ao Deputado Walter Pinheiro para participação
da Liderança do Partido dos Trabalhadores na
próxima reunião de Líderes. ......... .. ...... ..... ... ..... 08572

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado RAFAEL GUERRA. ......... 08572

JOÃO PAULO (Pela ordem) - Impossibili
dade de inclusão da Medida Provisória nO
2.118, de 2001, na pauta de votação do dia 3
de abril. 08572

ANGELA GUADAGNIN (Pela ordem) 
Pronunciamento do Presidente Fernando Hen
rique Cardoso, em cadeia nacional. sobre a an
tecipação do reajuste do salário mínimo e
não-aplicação do percentual do referido reajus
te às pensões e aposentadorias da Previdência
Social....... 08573

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ GENOíNO... ......... 08573

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Informação
ao Plenário sobre retirada da urgência constituci-
onal para discussão do projeto de saneamento. ... 08573

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
RICARDO BARROS 08574

Apresentação de Proposições:
GILMAR MACHADO, VICENTE CAROPRESO,
MARIO NEGROMONTE. WALDOMIRO
FIORAVANTE, HENRIQUE FONTANA E
OUTROS, CONFÚCIO MOURA, PAULO
OCTÁVIO E OUTROS, JOÃO MAGNO.
MANOEL VITÓRIO E OUTROS, CARLOS
SANTANA, ANA MARIA CORSO. PEDRO
PEDROSSIAN, JOÃO CALDAS. DA. HÉLIO.
WILSON BRAGA. JOSÉ JANENE, JOSÉ
JANENE E OUTROS, BISPO WANDERVAL,
ARMANDO ABíuo, OLIVEIRA FILHO, JOSÉ
GENOíNO, BISPO WANDERVAL, FERNANDO
CORUJA, AIRTON DIPP, POMPEO DE

MATTOS, LUIZ BITTENCOURT, RUBENS
BUENO, EDINHO BEZ, ALDIR CABRAL E
OUTROS, GERALDO MAGELA, ROBERTO
PESSOA, LUIZ PIAUHYLlNO, PEDRO
EUGÊNIO, SRS. LÍDERES, NELSON
PELLEGRINO, LUCIANO ZICA E OUTROS,
ALBERTO FRAGA E OUTROS, MOACIR
MICHELETTO, FERNANDO FERRO, GEDDEL
VIEIRA LIMA E ALBERTO FRAGA,
WALDOMIRO FIORAVANTE, JOSÉ DIRCEU,
ALEXANDRE CARDOSO, PROFESSOR
LUIZINHO 08574

VII - Encerramento
3 - ATO DA MESA
N° 60/01 - Dispõe sobre a criação de car-

go em comissão e dá outras providências. 08612_ J

4 DECLARAÇOES DE
PREJUDICIALIDADE

- Declara a prejudicialidade do Requeri
mento de constituição de Comissão Especial
com a finalidade de elaborar leis e definir políti
cas públicas de erradicação da pobreza, de auto-
na do José Chaves. . 08613

- Declara a prejudicialidade do Requeri
mento de constituição de Comissão Especial para
estudar os projetos relativos à segurança pública
e apresentar propostas ao orçamento da União,
no sentido de viabilizar a execução dos mesmos,
de autoria do Deputado João Leão. 08614

5 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Exoneração: Gervan Canito de Araújo,
Jayme da Costa Ribeiro, Marcella Ferreira Alencar
Arcoverde, Marcos Felipe Siqueira Engel, Maria
Angélica de Souza Fernandes, Narayana da Silva
Barros, Osmar Andrade Filho, Tércio Cunha Leite,
Valéria Cavalcante dos Santos.............................. 08615

b)Nomeação: Afonso Celso Gonçalves
Sousa, Ana Mar;za Ferreira de Menezes Rosa,
Antônio Sérgio Manzi, Débora Almeida de Oli
veira, Eliane Dommgues dos Santos, Elizeu
Dias Oliveira, Énca Fernanda da Silva, Gervan
Canito de Araújo, Jayme da Costa Ribeiro, Leo
nardo E Silva Rocha, Leonice Pereira dos San
tos, LÚCia Helena Teixeira Miquelottl, Luclana
Arruda de Souza, Marcella Ferreira Alencar
Arcoverde, Maria Angélica de Souza Fernan
des, Marina Fiacchi, Marcos Antônio César
Fonseca, Marcos Felipe Siqueira Engel, Mar
cus Torquato Nardi de Oliveira, Milton Antônio
Alves Joaquim, Neuvelina Araújo França, Rei
naldo Matos Koury Pereira de Sousa, Osmar
Andrade Filho, Tércio Cunha Leite, Valéria Ca-
valcante dos Santos. 08624

c) Designação por Acesso: Múcio Home-
ro Rocha Pires de Oliveira. ........ ........ .. .......... ....... 08649
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d) Designação: Jubal Florênclo da Silva e j) Comissão Externa destinada a "Acompa-
Raimundo Vasconcelos Aguiar, Liberato Barbosa nhar a Realização das Oito Audiência Preparató-
Marques Veras, Lourival Moreira da Silva e Alceu rias da I Conferência Mundial de Combate ao Ra-
Vieira Gomes Filho, Maria Aparecida Cordua Bo- cismo, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, a re-
son, Pedro Gomes Rodrigues, Suzana Cristina Lei- alizar-se em agosto de 2001, na África do Sul, *
te, Tarcísio Ximenes Prado Júnior, Valteir Marcos 4a Reunião, em 28-3-01. 08766
de Brito e Almir Soares dos Santos. ....... ..... .... ....... 08650

COMISSÕES

6 -ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Agricultura e Política Ru-

ral, 2a Reunião (Ordinária), em 28-3-01. 08658

b) Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, 4a Reunião (Ordinária), em 28-3-01. ..... 08660

c) Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, 1a Reunião (Instala
ção e Eleição de Presidente e Vice-Presiden
tes}em 21-3-01, 2a Reunião (Extraordinária), em
21-3-01, * 3a Reunião (Audiência Pública), em
27-3-01, Reunião (Ordinária), em 28-3-01 e 5a

Reunião (Extraordinária - Eleição de Segundo
Vice-Presidente), em 28-3-01. 08662

d) Comissão de Desenvolvimento Urbano
e Interior, 2a Reunião (Ordinária), em 28-3-01. ..... 08750

e) Comissão de Economia, Indústria e Co-
mércio, 3a Reunião (Ordinária), em 28-3-01 e 4a

Reunião (Extraordinária), em 28-3-01 08752

f) Comissão de Finanças e Tnbutação, 3a

Reunião (Ordinária), em 28-3-01........ 08753

g) Comissão de Minas e Energia, 3a Reu-
nião (Ordinária), em 28-3-01. 08758

h) Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, 18 Reunião (Instalação e Elei
ção de Presidente e Vice-Presidentes), em
21-3-01 e 2a Reunião (Ordinária), em 28-3-01. ..... 08760

i) Comissão de Seguridade Social e Famí-
lia, 2a Reunião (Ordinária), em 28-3-01................. 08763

* Atas com notas taquigráficas

7 - PARECERES - Projetos de Lei
Complementar nOs 85-A/99 e 128-AfOO, Projetos
de Lei nOs 3800-2/93, 4565-8/94, 1759-A/96,
1865-2/96, 2694-2/97, 3044-8/97, 3321-B/97,
3623-A/97, 4370-A/98, 4389-B/98, 6D-A/99 ,
405-A/99, 654-2/99, 885-A/99, 1436-2/99,
1518-2/99, 1676-2/99, 1684-2/99, 2007-A/99,
2065- A/99, 2096-A/99, 2405-A/00, 2461-A/00,
2517-A/00, 2528-A/00, 2569-A/00, 2601-A/00,
2668-A/00, 2676-A/00, 2723-A/00, 274D-A/00,
3243-A/00, 3301-A/00, 3316-A/00, 3393-A/00,
3395-A/00, 3430-A/00, 3496-A/00, Projeto de
Decreto Legislativo n° 665-A/00. 08771

8 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

a) Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, n° 2, em 28-3-01. 08869

b) Comissão de Educação, Cultura e Des-
porto, nOs 1 e 2, em 28-3-01. 08870

c) Comissão de Finanças e Tributação, n°
2, em 28-3-01. 08870

09 - REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETO

a) Comissão de Educação, Cultura e Des-
porto, n° 1, em 28-3-01.......................................... 08875

10-MESA

11 - LíDERES E VICE-LíDERES

12 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO

13 - COMISSÕES

Ata da 32a Sessão, Extraordinária, Matutina, em 28
de março de 2001

Presidência dos Srs.: Aécio Neves, Presidente Mauro Benevides, Themístocles Sampaio,
Edison Andrino e Ary Kara, § 2° do art. 18 do Regimento Interno.

ÀS 9 HORAS COMPARECEM OS SRS:

Aécio Neves
Efraim Morais
Barbosa Neto
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba

Paulo Rocha
Ciro Nogueira
Pedro Valadares
Salatiel Carvalho
Enio Bacci
Wilson Santos
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ANTONIO FEIJAO

Presentes de Amapá: 1

Pará

ANIVALDO VALE

BABA

GERSON PERES

HAROLDO BEZERRA

Presentes de Pará: 4

Amazonas

VANESSA GRAZZIOTIN

Presentes de Amazonas: 1

Rondonia

EXPEDITO JUNIOR
Presentes de Rondonia: 1

Acre

lLDEFONCO CORDEIRO

JDAOTOTA

JOSE ALEKSANDRO

Presentes de Acre: 3

Tocantins

PASTOR AMARILDO

Presentes de Tocantins: 1

Maranhão

PSOB

PSDB

PT

PPB

PSDB

pedoB

PFL

PFL

PPB

PSL

PPB
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CESAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PFL
JOSE ANTONIO ALMEIDA PSB
NICE LOBAO PFL
Presentes de Maranhão: 4

Ceará

JOSE PIMENTEL PT

MANOEL SALVIANO PSDB

SERGIO NOVAIS PSB

UBIRATAN AGUIAR PSDB
Presentes de Ceará: 4

Piauí

JOAO HENRIQUE PMDB

MARCELO CASTRO PMDB

THEMISTOCLES SAMPAIO PMDB

WELLlNGTON DIAS PT

Presentes de Piauí: 4

Rio Grande do Norte

SALOMAO GURGEL PDT

Presentes de Rio Grande do Norte: 1

Paraíba

AVENZOAR ARRUDA PT

CARLOS DUNGA PTB

Presentes de Paraíba: 2

Bahia

HAROLDO LIMA PCdoS

NELSON PELLEGRINO PT

SAULO PEDROSA PSDS

Presentes de Bahia: 3

Minas Gerais

CUSTODIO MATTOS PSDB

ELIAS MURAD PSDB
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GILMAR MACHADO PT
HELIO COSTA PMDB
ROMEL ANIZIO PPB
VITTORIO MEDIOU PSDB
Presentes de Minas Gerais: 6

Espírito Santo

RICARDO FERRACO PSOB

Presentes de Espírito Santo: 1

Rio de Janeiro

CARLOS SANTANA PT
JAIR BOLSONARO PPB
JANDIRA FEGHAU PCdoS

LUIZ SERGIO PT

WANDERLEY MARTINS PSB

Presentes de Rio de Janeiro: 5

São Paulo

DR. HELIO PDT

JOSE GENOINO PT
LUCIANO ZIGA PT

LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT

LUIZA ERUNDINA PSB

ORLANDO FANTAZZINI PT

XICO GRAZIANO PSOB

Presentes de São Paulo: 7

Mato Grosso

CELCITA PINHEIRO PFL

Presentes de Mato Grosso: 1

Distrito Federal

ALBERTO FRAGA PMOB
Presentes de Distrito Federal: 1

Goiás

LUIZ BITTENCOURT PMDB
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Presentes de Galãs: 2

Quinta-feIra 29 07973

PSDB

Mato Grosso do Sul

MANOEL VITORia

Presentes de Mato Grosso do Sul: 1

Paraná

AFFONSO CAMARGO

DR. ROSINHA

GUSTAVO FRUET

Presentes de Paraná: 3

Santa Catarina

FERNANDO CORUJA

RENATO VIANNA

Presentes de Santa Catarina: 2

Rio Grande do Sul

ORLANDO DESCONSI

VEDA CRUSIUS

Presentes de Rio Grande do Sul: 2

PT

PFL

PT
PMDB

por
PMOB

PT

PSDB



11- LEITURA DA ATA

O SR. ALDIR CABRAL, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. AVENZOAR ARRUDA, servindo como 1°
secretário procedo à leitura do seguinte
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1- ABERTURA DA SESSÃO as, acompanhado de Exposição de Motivos do Se-
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lis- nhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, o

ta de presença registra na Casa o comparecimento texto do projeto de lei que "Declara revogado o Decre-
de 60 Senhores Deputados. to-Lei n020, de 14 de setembro de 1966 e os demais

Está aberta a sessão. atos que menciona, relativos a matéria trabalhista".
Sob a proteção de Deus e em nome do povo Brasília, 27 de março de 2001. - Fernando

brasileiro iniciamos nossos trabalhos. Henrique Cardoso.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da Do Sr. Senador Mozarildo Cavalcanti, 4° Se-

sessão anterior.
cretário no exercício da Primeira-Secretária, do
Senado Federal, nos seguintes termos:

Ofício n° 258 (SF)

Brasília, em 28 de março de 2001

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

11I - EXPEDIENTE

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM N° 262

Senhores Membros da Câmara dos Deputados,
Nos termos do art. 11 do Regimento Interno

dessa Casa do Congresso Nacional, indico o Senhor
Deputado Luciano Pizzatto para exercer a função de
Vice-Líder ~o Governo, em substituição ao Senhor
Deputado AtUa Lins.

Brasília, 26 de março de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral
Em 28-3-01. - Aécio Neves, Presidente.

MENSAGEM W 278

Senhores Membrosda Câmara dos Deputados,
Dirijo-me a Vossas Excelências para infor

má-los de que me ausentarei do País no período de
29 a 31 de março de 2001, a fim de realizar visita de
trabalho aos Estados Unidos da América.

Na oportunidade, encontrar-me-ei com o Presi
dente dos EUA, George W. Bush, com quem repassa
rei temas das agendas bilateral, regional e m~ltilate

ral. Em especial, tratarei de questões afetas à Area de
Livre Comércio das Américas (ALCA), com vistas à 111
Cúpula das Américas, a realizar-se em Québec (Ca
nadá), no período de 20 a 22 de abril próximo.

Brasília, 27 de março de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso

MENSAGEM W 279

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelênci-

Senhor Primeiro-Secretário.
Comunico a Vossa Excelência que o Senado

Federal aprovou, em revisão e com emendas, o Proje
to de Lei da Câmara n° 72, de 1995 (PL n03.129, de
1992, nessa Casa), que "disciplina os anúncios de
oferta de emprego".

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência os
autógrafos referentes às emendas em apreço, bem
como, em devolução, um da proposição primitiva.

Atenciosamente, - Senador Mozarildo Caval
canti, Quarto Secretário, no exercício da Primeira Se
cretaria.

Emendas do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n° 72, de 1995 (PL n° 3.129,
de 1992, na Casa de origem), que "disci
plina os anúncios de oferta de emprego".

EMENDA N°1
(Corresponde à Emenda n° 1- CAS)

Dê-se ao inciso 111 do art. 20 a seguinte redação:

"Art. 2° .

"111- quando houver a terceira reincidên
cia, será cassado o alvará de funcionamento
no caso de empresa, e aplicada mutta de
1.500 Ufir. no caso de pessoa física ofertante."

EMENDAN°2
(Corresponde à Emenda n° 2 - CAS)

Suprima-se o art. 6°.
Senado Federal, 28 de março de 2001. - Sena

dor Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal.

Disciplina os anúncios de oferta de
emprego.
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O Congresso Nacional decreta: a) por (sessenta) dias, na reincidência;
Art. 1° - Os anúncios de oferta de emprego con- b) por 1 (um) ano, na segunda reincidência;

terão, obrigatoriamente: 111 - cassação do alvará de funcionamento, em
1-o nome da empresa ou pessoa física ofertante; caso de empresa, na terceira reincidência.
II - o ramo de atividade; Art. 3° - A importância correspondente à multa
111- as funções a serem desempenhadas; referida no inciso I do art. 20 desta lei será reco-
IV - a remuneração oferecida; e Ihida aos cofres do sindicato da categoria profissional
V - o número de vagas a serem preenchidas. prejudicada pelo anúncio fraudulento.
Parágrafo único - O anúncio que contiver recru- Art. 4° - Caberá ao órgão competente do Poder

tamento de vendedores mencionará, obrigatoriamen- Executivo local a fiscalização do fiel cumprimento das
te, o nome ou a natureza do produto. disposições constantes desta lei, e a imposição das

Art. 2° - A infração do disposto no artigo anterior sanções neJa previstas.
acarretará à empresa ou pessoa fisica infratora as se- Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua
guintes sanções: publicação.

I - multa de 1.200 (um mil e duzentas) Ufir, na Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrá-
primeira infração; rio. CAMARA DOS DEPUTADOS, 23 de maio de

11 - suspensão do direito de anunciar oferta de 1995.
emprego:
SF PLC 00072/1995 de 12/08/1992

Out.rc.~ NUfT1efOS

J"Ut:CI

E'"'"lc:n1.<'l

Illdc-..:.,Ç;:'lo

Dc:;pacl'lQ Irllo:.ldl

Lccdl/zaçOo .fInlal

!JJt;,rna Aç-ào

CO PL. 312.9/1992

DEPUTADO· JOSE VICENTE I3RIZ.OLA

OISCIPLINA OS ANUNCiOS OE OFER.TA DE EMPReGO

OBRIGATORIEDADE, EMPRESA, INCLUSÃO. ANUNCIO, NOME. PESSOA FISICA, PESSOA J~RIDICA. OFERTA, EMPREGO, ATIVIDADE, REMUNERAÇÃO. QUANTl
VAGA, ESCLARECIMENTOS. MERCADORIA. VENDEDOR, PREVISÃO. SANÇÃO. FISCALIZAÇAO, (MIA).
SF CAS COMISSÃO OE ASSUNTOS SOCIAIS

ssexp - SUeSECRETARIA DE EXPEOIENTE

5F Pl.C OOQ72/199t>
Data: 22/0:3/2001
Local: ATA-PLEN - SUBSECReTARIA DE ATA - PL.ENÁRIO
SItuaç50 APROVADA
Texto: Discussão encerrlClda, tendo usado da pa!dvre o Sr.Ger.aldo C.andlda Aprov.l:lIdo o projeto, sem preju'zo dd5 emendi!lS Aprovadas, em glooo, as Emend
1. e 2. - CASo À CDIR pare. redaçilo nnal. Le.itura do Parecer nO 77/:2.00:1.- CaIR (Relator Senador MO%BrUdo cavalcante). Oferecendo B t'ed.aç,!.Q nnllol <\llo m"~'rj'a.
Aprovad~ oI!l red~çCla tlnbl nos tcrmo~ da Requel"1mento n Q 119/2Q0:1, de ~utorl15 do Senlldor Gelõlllldo cAndldo, de dlspensll!l de !iloua publlea0;8o. A CBmtu·lII d05
Deputl!ldos Á SGM com destino a SSEXP

CAS aello Parga

CAS Pedro Slmon

CAS Geraldo c2lndldo
CAS Geraldo Cândido

Inverte, ordl>"açaO de Ir"mlllilçl)l>J< (1;>,,1'1 a""l>lldl'flle}
S'F PLC 00072/1.9saS
26/03/2001 SSEXP - suaSE;CRETARIA DE EXpeOIENTE
Recebido neste orgSo às 15 50 hs..

26/03/2001 SSCLSF - SUeSEC COORDENAçÃO LEGlSLA'nVA DO SENADO
procedldrl a revIsi!o dos autõgrafos À Subsecr«!tarla de expediente

23/03}2001 SSEXP - SUBSeCRETARIA DE EXPEDIENTE
A 5SCLSP para ravls:80 dos ftutÓgrJlllos.

23/03/2001 ssexp - SUBSeCRETARIA DE EXPEPIENTE
recebida neste or,;Jlio as ~O.40 hs

23/03/200:1 SGM ~ SeCRETARIA GERAL OA MESA
Pll"oç~ldZ!l ~ ,.evISDQ da Reda.çi!iQ Final das Emendzas do SenBdo À SSêXP.

22/03/2001 ATA-PLEN - SUBSECRE'TARlA DE ATA - PLENARIO
Situaç~o: APROVADA
Dlscussao encerrada, tenda usado da pah'tvrn o SI'" Geraldo Candldo. Aprovado o projeto. sem preju{zo dJlls elnend.lll5.
A~rovadas. em globo, as; Emendas nOs. 1 e 2 ~ CAS. A CDtR pura redeJl/;aa final Leitura do Parecer nO 77/2001- COIR (Relatar
Senador MQzarlldg Cavalcel'\te:), oferec.el"dO õ1 redeçlo final de. matéde.. AprovtJda a redllt;aO tln81 nos t.ertnoS do Re:~uet'.ment.o

nO 119/2001, de autoria do Senador Ger.lllldo candldo, de olilõpen5G de sue publicação. A C,amal'"Zll d05 DeputtldoS. ;.. SGM com
desttno ZI SSEXP

1.9/03/200:1 5SCLSF - SUBSEC COORDENACÃO LEG[SLATlVA DO SENADO
Situação: INCLUIOO EM ORDEM 00 DIA DA SESSÃO DEUBERATlVA
Incluldo il!Jrn Orct<.!rn do Dia db ses550 deliberativa ordinária do dia 22/03/2001. Dlscussao, em turno unlca

09/03/2001. SSCLSF - sUBSEe. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Sltu.açHo AGENDADO PARA ORDEM DO OIA
Agendado para a ses$3a deHHratlv", on:HnJlrJa de 22.03..2001. (14 d)

~~~~~~QO~G~~r;:Õ:NE~~~~~ts~g~~~~MD~~J:A
AguftTd",ndo Indus3.o em Ol'dem do Dia

~8~~;~~~~~I:~::n~I~B-~U~~~i~~~l~n~r~oT~;,:~~~~~I~exta_relra.o prn;z:o sem lIPresentaçlo de emendas. À 5SCLS, para
Ine:Jus:!io em OrdrNtl do Dia oportunamente

Publlceçl!o em 29/02/2000 no DSF páginas: 3672

25/02/2000 SGM - SECRETAIUA GERAL DA MESA
Encaminhado ao Plenário pBr21 cornuntCllr o ence.....amento do pl'ôi'tZo para apresentaç30 de emendas a matéria.

21/02/2000 ATA-PLEN - SUBSECRETARtA OE ATA - PLENÁRIO
Situação: AGUARDANDO Re:CEBIMENTO DE ~MeNDASPERANTE A MESA •
A PrefOldlêncla comunica ao Pt~n6rlo que meterlll tlClllrá perante à Me511. durante cinco dlZ!l5 utels para recebimento de ernenda5~

11 partir de hoje, n(]s tenT'lOS do lIrt. 235, do Reg. Int. A SSCLS.

PubllcaçUo em 22/02:.12000 no DSF páginas· 3133

.16/.12/1999 SGM - SECREl"ARIA GERAL DA MESA
Sltul:u;iio: AGUAROANOO RECeatMENTO DE EMENDAS PERANTE A MESA
Aguardando abertura de prazo ptJr& recebimento de emendes

J.4/.12/.1999 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO
Leitura do Parecer n Q 1.14S/99-CAS, Relo.tor Senn.dor Gera'do ~ndHjo, fa....oráve\ com as Emendas nQs 1. e 2,-CAS. A m:zlt~rll:l
flcl'lm pel"'Zlnte B Mesa durante cinco dias üteh:. pl:lIrll recebimento de emenda:lõ. A S5CLS

PUbHcl!lçao em ~5/12/1999no DSF p6glnóClls 34762 - 34764

02/1.2/1999 SSCLSF - SUBSEC. COORDf;NACÃO LEG1SI-AT1VA 00 SENADO
Sltuaç.Cio AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Aguardando teltul'& do PlZIrll!!:cer da CAS.

02/~2J1999CAoS - COMISSÃO De ASSUNTOS SOCIAIS
Sltuaç:lo APROVADO PARECER NA. COMISSÃO
À SSCLSF, para Ali devlda$ providencias

02/12/1999 CAS - COMISSÃO DE ASSUl'ITOS SOCIAIS
SJt\JeçBa: A~ROVAOOPARECER. NA COMISSÃO
Reunlda o CDmlS580 em 3D 11.99. rol aprovado parecer favorável DO ProJeto, com lU:!. ern~r,o.Jn.,; t'\~'$ 1 e 2 - CAS. ( FI:lõ. 11 a 15 )
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26/10/1999 (AS • COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
M Senhor Senador Geraldo Cândido, para reexame da matéria.

05/1011999 CAS • COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
DevolvIdo pelo Relator Senador Geraldo Cândido, com re:~tórIO Lonc!li:i1do pela aprovação do Projeto, com duas emendas que
apresenta.

22/05/1999 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Situação: EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES
Ao Senhor Senador Geraldo Cândido para relatar a pre~':I't~ :··,t.on3.

01/0&/1999 CAS - COMISSÃO DI: '/>'SSU!'lTOS SOCIMS
Situação: TRAMITAÇÃO INTERNA
Devolvido pelo Senador Pedro SlmOll para redistribuição.

01/06/1999 CAS· COMISSÃO DE ASS::"l (l. :\ ;., ~
Situação: TRAMITAÇÃO INTERNA
Ao Senhor Senador Pedro Simon para relatar apresente matéria.

28/05/1999 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOOAIS
Situação: MATÉRIA COM ARELATORIA
Devolvido pelo Senador BeBo Parga, para redistribuição.

16/03/1999 CAS ~ COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Situação: MATÉRIA COM ARELATaRIA
RELATOR SEN BELLO PARGA.

01/03/1999 SACP· SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES P~RMANENTES
ENCAMINHADO ACASo

26/02/1999 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
ENCAMINHADO AO SACP, COM DESTINO A(AS, PARA EXAME, EM RAZÃo DA INAPLICABIUDADE DOS ARTS. 332 E333 DO
RISF.

25/02/1999 CAS • COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
ENCAMINHADO ASSCLS, APEDIDO (ARTS. 332 E333 DO RISF).

16/12/1998 CAS ~ COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
DEVOLVIDO PELO RELATOR, SEN BEllO PARGA, NOS TERMOS DO ART. 89, PARAGRAFO SEGUNDO DO RISF.

06/06/1995 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
ENCAMINHADO AO GABINETE DO 5EN BELLO PARGA PARA RELATAR.

05/06/1995 SSCLSF . SUBSeC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
AO SCP, COM DESTINO ACAS, FEITA ADEVIDA CORREÇÃO.

05/06/1995 SCP· SERVIÇO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO ASSCLS PARA ADEVIDA CORREÇÃO.

01/06/1995 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
RELATOR 5EN BELLO PARGA.

29/05/1995 MESA' MESA DIRETORA
DESPACHO ACASo DCN2 30 05 PAG 8981.

29/05/1995 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO
LEITURA.

Fonte: Secretaria-Geral da Mesa

Dúvidas, reclamações einformações: SSINf ~ SUb,$~çrªtªria_dÇ} J,nformacõ_e-s



OF.PSDB/PTB/I/N°63/2001

Brasília, 22 de março 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 o
Deputado Rommel Feijó para integrar, como mem
bro titular, a Comissão de Finanças e Tributação,
deixando este de ser membro da Comissão de Fis
calização Financeira e Controle.

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Junior,
Líder do Bloco do PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 28-3-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

OF. PSDB/PTB/VN°64/2001

Brasília, 22 de março 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 o
Deputado Sebastião Madeira para integrar, como
membro titular, a Comissão de Finanças e Tributa
ção.

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Junior,
Líder do Bloco do PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 28-3-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Qumta-feira 29 07977

Do Sr. Deputado Jutahy Junior, Líder do leno, Jovair Arantes, Eduardo Barbosa, Welinton Fa-
Bloco Parlamentar PSDB/PTB, nos seguintes ter- gundes, Carlos BA para os cargos de Vice-Líderes
mos: do Bloco PSDB/PTB.

OF.PSDB/PTB/I/N° 59/2001 Atenciosamente, - Deputado Jutahy Junior,
Líder do Bloco do PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 28-3-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Saulo Pedrosa, Vice-Líder
do Bloco Parlamentar PSDBIPTB, no exercício
da Liderança, nos seguintes termos:Senhor Presidente,

Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar o desligamento do Deputado Aníbal
Gomes da Comissão de Viação e Transportes.

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Junior,
Líder do Bloco do PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 28-3-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

Brasília, 21 de março de 2001

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

OF. PSDB/PTB/I/N° 6212001

Brasília, 22 de março 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 Léo Alcântara, Nelson Otoch, Dr. He-

Senhor Presidente,

Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado Sebastião
Madeira pelo Deputado Sérgio Barros, como mem
bro titular, na Comissão de Economia, Indústria e
Comércio.

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Junior,
Líder do Bloco do PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 28-3-2001. - Aécio Neves, Presidente.

OF.PSDB/PTB/I/N°183/2001

Brasília, 28 de março de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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Da Bancada do PSDB, nos seguintes termos:

EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Senhor Presidente,

Nos termos dos §§ 2° e 3° do art. 9° do RICO, temos a honra de

indicar a Vossa Excelência o nobre Deputado JUTAHY JUNIOR (PSOB-BA) para

exercer a Liderança do PSOB a partir desta data.

Brasilia, 20 de Fevereiro de 2001.

/
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PARLAMENTAR U.F.
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EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Senhor Presidente,

~I

U.F.PARLAMENTAR

Nos termos dos §§ 2° e 3° do art. 9° do RICD, temos a honra de

indicar a Vossa Excelência o nobre Deputado JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA) para

exercer a Liderança do PSOB a partir desta data.
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EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Senhor Presidente,

Nos termos dos §§ 2° e 3° do art. 9° do RICO, temos a honra de

Indicar a Vossa Excelência o nobre Deputado JUTAHY JUNIOR (P80B-BA) para

exercer a Liderança do PSDB a partir desta data.

PARLAMENTAR V.F.

Brasllia, 20 de~ 2001.
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EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Senhor Presidente,

Nos termos dos §§ 2° e 3° do art. 9° do RICO, temos a honra de

indicar a Vossa Excelência o nobre Deputado JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA) para

exercer a Liderança do PSOB a partir desta data.

Brasília, 20 de Fevereiro de 2001.

PARLAMENTAR V.F. ASSINATURA



07982 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2UO 1

EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Senhor Presidente,

Nos termos dos §§ 2° e 3° do art. 9° do RICD, temos a honra de

indicar a Vossa Excelência o nobre Deputado JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA) para

exercer a Liderança do PSDB a partir desta data.

Brasília, 20 de Fevereiro de 2001.

PARLAMENTAR V.F. ASSINATURA
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EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Senhor Presidente,

Nos termos dos §§ 2° e 3° do art. 9° do RICO, temos a honra de

indicar a Vossa Excelêncía o nobre Deputado JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA) para

exercer a Liderança do PSD8 a partir desta data.

Brasília, 20 de Fevereiro de 2001.

PARLAMENTAR V.F.

l"
I
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EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Senhor Presidente,

Nos termos dos §§ 2° e 3° do art. 9° do RICO, temos a honra de

indicar a Vossa Excelência o nobre Deputado JUTAHY JUNIOR (P8DB-BA) para

exercer a Liderança do PSDB a partir desta data.

Brasília, 20 de Fevereiro de 2001.

PARLAMENTAR V.F.
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EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Senhor Presidente,

Nos termos dos §§ 2° e 3° do art. 9° do RICO, temos a honra de

indicar a Vossa Excelência o nobre Deputado JUTAHY JUNIOR (P8DB-BA) para

exercer a Liderança do PSOB a partir desta data.

~/ I-
•.:.~~J ::-t~---

- ...J

Bras ia, 20 de F
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U.F.
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PARLAMENTAR
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EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Senhor Presidente,

Nos termos dos §§ 2° e 3° do art. 9° do RICO, temos a honra de

indicar a Vossa Excelência o nobre Deputado JUTAHY JUNIOR (P8DB-BA) para

exercer a Liderança do PSDS a partir desta data.

Brasília, 20 de Fevereiro de 2001.

"

SSINATURA
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V.F.
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PARLAMENTAR
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EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Senhor Presidente,

Nos termos dos §§ 2° e 3° do art. 9° do RICO, temos a honra de

indicar a Vossa Excelência o nobre Deputado JUTAHY JUNIOR (PSDB~BA) para

exercer a Liderança do PSDB a partir desta data.

Brasília, 20 de Fevereiro de 2001.
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EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Senhor Presidente,

Nos termos dos §§ 2° e 3° do art. 9° do RICO, temos a honra de

indicar a Vossa Excelência o nobre Deputado JUTAHY JUNIOR (P80B-BA) para

exercer a Liderança do PSDB a partir desta data.

Brasília, 20 de Fevereiro de 2001.

PARLAMENTAR U.F. ASSINATURA

OC. S/no/OI· Lid. PSDB
Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 28/03/2001.

.

~~ÉCIO NEVES
Presidente

RM975/01
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Ofício n° 384-L-PFU2001

Brasília, 21 de março de 2001

ExcelenUssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado José

Carlos Fonseca Junior para integrar, como membro ti
tular, a Comissão Especial destinada a proferir pare
cer à Proposta de Emenda à Constituição n° 455/97,
que "Dá nova redação ao art. 222 da Constituição Fe
deral" (Apensada à PEC 203-A/95), de autoria do Se
nhor Deputado Aloysio Nunes Ferreira e outros, em
vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do Bloco Parlamentar PFL-PST.

Defiro. Publique-se.
Em 28-3-201. - Aécio Neves, Presi

dente.

Oficio n° 385-L-PFU2001

Brasília, 21 de março de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado José

Carlos Fonseca Júnior para integrar, como membro
suplente, a Comissão Especial destinada a proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição n° 20,
de 1995, que "Estabelece o Parlamentarismo", em
vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do Bloco Parlamentar PFL-PST.

Defiro. Publique-se.
Em 28-3-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feIra 29 07989

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do plente, a Comissão Especial destinada a apreciar e
Bloco Parlamentar PFUPST, nos seguintes ter- proferir parecer ao Projeto de Lei n° 1.483, de 1999, do
mos: Senhor Deputado Dr. Hélio, que "institui a fatura eletrô-
Ofício n° 378-L-PFU2001 nica e a assinatura digital nas transações de 'comércio

eletrônico', e apensado", em vaga existente.
Brasília, 21 de março de 2001 Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei-

ExcelenUssimo Senhor ra, Líder do Bloco Parlamentar PFL-PST.
Deputado Aécio Neves Defiro. Publique-se.
Presidente da Câmara dos Deputados Em 28-3-2001. - Aécio Neves, Presi-
Nesta dente.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Marcos

Cintra para integrar, como membro suplente, a Co
missão de Finanças e Tributação, em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do Bloco Parlamentar PFL-PST.

Defiro. Publique-se.
Em 28-3-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

Ofício n° 382-L-PFU2001

Brasília, 21 de março de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado José

Carlos Fonseca Junior para, como membro titular, in
tegrar a Comissão Especial destinada a examinar to
das as questões relacionadas à violência e à segu
rança pública no país, que poderá, mesmo em meio
ao andamento de seus trabalhos, oferecer sugestões,
indicações e elaborar proposições destinadas a mini
mizar este grave problema que aflige a sociedade
brasileira, em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do Bloco Parlamentar PF-PST.

Defiro. Publique-se.
Em 28-3-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

Ofício nO 383-L-PFU2001

Brasília, 21 de março de 2001

ExcelenUssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado José Car

los Fonseca Junior para integrar, como membro su-
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Ofício no 425-L-PFU2001

Senhor Presidente,

Brasília, 23 de março de 2001

Defiro. Publique-se.

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

OF/GAB/I/N° 139

Brasília, 22 de março 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

Jorge Pinheiro passa a integrar, na qualidade de Titular,
a Comissão de Direitos Humanos, 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 28-3-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

Brasília, 21 de março de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Damião Feliciano passa a integrar, na qualidade de
Titular, a Comissão de Viação e Transportes, em vaga
existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração.

Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 28-3-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

OF/GAB/I/N° 153

Brasília, 21 de março de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Aníbal Gomes passa a integrar, na qualidade de Titu
lar, a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração.

Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.

OF/GAB/I/N° 144

Suplentes:

Ney Lopes
Paes Landim
Paulo Gouvêa
Ricardo Fiúza
Vic Pires Franco
Wilson Braga

Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
José Mendonça Bezerra
Paulo Magalhães
Robson Tuma

Em 28-3-2001. - Aécio Neves, Presi
dente.

Titulares:

Indico a Vossa Excelência os Deputados do
Partido da Frente Liberal que farão parte da Comis
são Especial destinada a apreciar e proferir parecer
ao Projeto de Lei n° 3846, de 2000, do Poder Execu
tivo, que "dispõe sobre a Ordenação da Aviação Ci
vil, cria a Agência Nacional de Aviação Civil 
ANAC, e dá outras providências".

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olive
ira, Líder do PFL.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Deputado
Deputado
Deputado
Deputado
Deputado
Deputado

Deputado
Deputado
Deputado
Deputado
Deputado
Deputado



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Das Bancadas do PSB e do pedoR, nos seguintes termos:

Quinta-feira 29 07991

OFIAlPSBI 163 /01.
Brasília, 22 de março de 2001.

Senhor Presidente,
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Em conformidade com o art. 12, combinado com art. 90
, § lOdo Regimento Interno da Câmara

dos Deputados, os Deputados Federais, membros do Bloco Parlamentar formado pelo Partido Socialista
Brasileiro - PSB e pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B, escolhem os Deputados Inácio Arruda,
Sérgio Miranda, VaDessa Grazziotm, do PC do B, e os Deputados Givaldo Carimbão, José Antônio
Almeida, Sérgio Novais e Miriam Reid, do PSB ara ocuparem a função de Vice-Líderes. Indicamos
ainda o Deputado Inácio Arruda para exercer ão de Primeiro-Vice-Líder.

Aproveitamos o ensejo para mani st a Vossa Excelência votos de estima e considera o

IÉDIOROSA

EZÍDIO PINHEIRO

EVANDRO MIl1IOMEM

EDUARDO CAMPOS==- "'>.;--f"'-'''--_r--+-_++_f-//MIIK AM REID

DJALMAPAES

""ALEXANDRE CARDOSO
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Liderança do Partido Socialista Brasileiro
PSB

ALDO ARANTES

ALDO REBELO

INÁCIO ARRUDA

PCdoB

JANDIRA FEGHALI

-II-~__-_ifY ~_~~_ SÉRGIO MIRANDA

/

A Sua Excelência o Senhor
Deputado AÉCIO NEVES
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

RM 940/01
Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 28/03/2001.

J

~
ÉCIO NEVE
Presidente
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Documento: 18·1



TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Acordo entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Argenti
na para a Viabilização da Gonstrução e
Operação de Novas Travessias Rodoviá
rias sobre o Rio Uruguai, celebrado em
Florianópolis, em 15 de dezembro de
2000.

(Às Comissões Parlamentar Conjunta
do Mercosul; de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional; de Viação e Transporte; e
de Constituição e Justiça e de Redação
(art.54»

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, da

Constituição Federal, submeto à elevada considera
ção de Vossas Excelências, acompanhado de Expo
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores, o texto do Acordo entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo da

. República Argentina para a Viabilização da Constru
ção e Operação de Novas Travessias Rodoviárias so
bre o Rio Uruguai, celebrado em Florianópolis, em 15
de dezembro de 2000.

Brasília, 23 de março de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Brasília, 20 de março de 2001

Brasília, 20 de março de 2001

Of n° 88/01 - BP

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

Defiro. Publique-se.
Em 28-3-2001. - Aécio Neves, Presidente.

Of n° 89/01 - BP

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V Ex" que o Bloco

PUPSl indica os Deputados Lincoln Portela-PSUMG e
José Aleksandro-PSUAC, como titular e suplente,
respectivamente, para integrarem a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição na 222-A, de 2000, que "dá nova redação
ao art. 145, 11 e § 20

, Constituição Federal".
Sendo o que se apresenta para o momento, rei

tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração.

Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Blo
co PUPSL.
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Do Sr. Deputado Valdemar Costa Neto, Líder MENSAGEM N° 256, DE 2001
do Bloco Parlamentar PUPSL, nos seguintes ter- (Do Poder Executivo)
mos:

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

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Ex"que o Bloco

PUPSL indica os Deputados Luciano Bivar, PSUPE,
como titular, e Cabo Júlio, PUMG, como suplente, para
integrarem a Comissão Especial destinada a apreciar
e proferir parecer ao Projeto de lei na 3846, 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."

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração.

Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Blo
co PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 28-3-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.
Art. 49 É da competência exclusiva do Congres

so Nacional:
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1- resolver definitivamente sobre tratados, acor- borar os Termos de Referência para a contratação,
dos ou atos internacionais que acarretem encargos junto à iniciativa privada, de um estudo comparativo
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional; de viabilidade das alternativas de novas travessias ro-

II - autorizar o Presidente da República a decla- doviárias fronteiriças sobre o rio Uruguai. As comuni-
rar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças es- dades de fronteira acima citadas reivindicam a cons-
trangeiras transitem pelo território nacional ou nele trução das novas pontes, e o referido estudo deverá
permaneçam temporariamente, ressalvados os ca- fornecer em seus resultados uma ordem de priorida-
sos previstos em lei complementar; de técnica para execução dos projetos.

111 - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente 4. Em etapa posterior, a Comissão terá como
da República a se ausentarem do País, quando a au- atribuição preparar a documentação necessária para
sência exceder a quinze dias; levar a cabo a licitação pública e a adjudicação para a

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção construção e exploração das novas pontes. No caso
federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender de uma decisão em favor da realização de obras me-
qualquer uma dessas medidas; diante regime de concessão de obras públicas, a Co-

V - sustar os atos normativos do Poder Executi- missão estabelecerá as condições a serem cumpri-
vo que exorbitem do poder regulamentar ou dos Iimi- das pelos concessionários para a realização das
tes de delegação legislativa; obras e a ex~loraç~o das respectivas concessões,

VI _ mudar temporariamente sua sede· bem como designara um representante de cada Parte
, para integrar um órgão de controle, o qual terá como

•••••• oa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ao ••••••••••••••••••••••••••••• ao.. função supervisionar o cumprimento do contrato de
.................................................................................... concessão ao longo de seu prazo de vigência.

EM N° 46 /MRE.

Brasília, 22 de fevereiro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa

Excelência o anexo projeto de Mensagem que enca
minha ao Congresso Nacional o Acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Argentina para a Viabilização da Cons
trução e Operação de Novas Travessias Rodoviárias
sobre o Rio Uruguai, assinado em Florianópolis (SC),
em 15 de dezembro de 2000, pelo Ministro dos Trans
portes do Brasil, Eliseu Padilha, e pelo Ministro das
Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto
da Argentina, Adalberto Rodrígues Giavarini.

2. O presente Acordo visa a dar início ao exame
das questões referentes à construção e exploração,
preferencialmente em regime de concessão de obra
pública, das três novas pontes rodoviárias sobre o Rio
Uruguai, frente aos municípios fronteiriços de Ita
qui-Alvear, Porto MauáAlba Posse e Porto Xavier-San
Javier.

3. Para tanto, as Partes se comprometem a
construir uma Comissão Binacional, integrada, em
igual número de representantes de cada país, por re
presentantes do Ministérios dos Transportes, Ministé
rio das Relações Exteriores e outros organismos na
cionais do Brasil, e por representantes da Secretaria
de Obras Públicas, Ministério das Relações Exterio
res, Comércio Internacional e Culto e outros organis
mos nacionais da Argentina. Caberá à Comissão ela-

5. Os custos do estudo comparativo de
viabilidade deverão ser cobertos pelas Partes, na
proporção de 50% para cada uma. Cada país será
responsável pelos gastos decorrentes da sua
representação na Comissão Binacional. Já os
custos dos estudos, projetos e obras relativos à
construção de cada ponte objeto da concessão,
suas obras complementares e acessos, estarão a
cargo do consórcio vencedor da correspondente
licitação.

6. Uma vez implementado, o presente Acordo
constituirá valioso instrumento para o encaminha
mento, de acordo com padrões técnicos definidos,
dos pleitos das comunidades fronteiriças no sentido
de reforçar a integração física entre os dois países, no
âmbito da integração regional.

Respeitosamente, - Celso Lafer, Ministro de
Estado das Relações Exteriores.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA ARGENTINA PARA A
VIABILlZACÃO DA CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO
DE NOVAS TRAVESSIAS RODOVIÁRIAS SOBRE O
RIO URUGUAI

O Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Argentina (doravante deno
minados "Partes"),

Tendo em conta o Tratado de Integração, Coo
peração e Desenvolvimento, firmado entre os dois pa
íses em 29 de novembro de 1988;



ARTIGO IV

1.Será da competência da Comissão Binacional:

a) reunir os antecedentes necessários
a fim de elaborar os Termos de Referência
para a contratação, junto à iniciativa priva
da, de um estudo comparativo de viabilida
de das três referidas novas travessias rodo
viárias, que tenha em conta os aspectos físi
cos, ambientais, econômicos, financeiros e
legais do empreendimento, bem como ou
tros julgados necessários pela Comissão,
devendo fornecer em seus resultados uma
ordem de prioridade técnica para a execu
ção dos projetos;

b) analisar os mencionados estudos e
determinar, com base nos mesmos, os pró
ximos passos com vistas à concretização
dos projetos que as partes decidam execu
tar;

c) preparar a documentação necessá
ria para levar a cabo a licitação pública e a
posterior adjudicação para a construção e
exploração das novas pontes, a realização
das suas obras complementares e acessos,
devendo ser submetida à prévia aprovação
das Partes, bem como levar em conta a de
cisão de que sejam realizadas preferencial
mente sob o regime de concessão de obra
pública, sem aval dos Governos e sem ga
rantia de trânsito mínimo;

d) no caso de uma decisão em favor
da realização de obras mediante regime de
concessão de obras públicas, estabelecer
as condições a serem cumpridas pelos con
cessionários para a realização das obras e
a exploração das respectivas concessões;

e) designar anteriormente à licitação
um representante de cada Parte para inte
grar um órgão de controle, o qual terá como
função supervisionar o cumprimento do con
trato de concessão ao longo de seu prazo
de vigência.

2.A Comissão Binacional terá plenos poderes
para solicitar a assistência técnica e toda informa
ção que considerar necessária.

ARTIGO I
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Considerando o disposto no Protocolo n° 23 zembro de 1986, inclusive os relativos a medidas de
(Regional Fronteiriço), de 29 de novembro de 1988, controle harmonizado de fronteira.
relativamente à ampliação da integração física entre
ambos os países;

Recordando a vontade expressa no Comunica
do Conjunto firmado pelos Presidentes dos dois paí
ses em 11 de novembro de 1997, especialmente no
seu parágrafo 12, relativo às ligações rodoviárias Ita
qui-Alvear, Porto Mauá-Alba Posse e Porto Xavi
er-San Javier; e

Tendo presente os entendimentos entre o Minis
tro dos Transportes do Brasil e o Ministro da
Infra-Estrutura da Argentina, por ocasião da Reunião
Tripartite de Ministros realizada em Montevidéu, Uru
guai, no dia 23 de março de 2000,

Acordam:

ARTIGO 11

Para os fins mencionados no Artigo I do presen
te Acordo, as Partes criam uma Comissão Binacional
para as Novas Pontes sobre o rio Uruguai, doravante
designada Comissão Binacional, integrada:

a) pela Parte brasileira: pelo Ministério
dos Transportes, Ministério das Relações
Exteriores e outros organismos nacionais;

b) pela Parte Argentina: pela Secreta
ria de Obras Públicas, Ministério das Rela
ções Exteriores, Comércio Internacional e
Culto e outros organismos nacionais; em
igual número de representantes de cada
país, conforme designação que cada Parte
comunicará à outra no prazo de sessenta
(60) dias corridos, a contar da data de entra
da em vigor deste ato.

ARTIGO 111

As Partes se comprometem a iniciar, por inter
médio das suas respectivas autoridades competen
tes e com a brevidade requerida, o exame das ques
tões referentes à construção e exploração, preferenci
almente em regime de concessão de obra pública,
das três novas pontes rodoviárias sobre o rio Uruguai,
incluindo-se as suas obras complementares e seus
acessos, frente aos municípios fronteiriços de Ita
qui-Alvear, Porto Mauá-Alba Posse e Porto Xavi
er-San Javier.

A Comissão Binacional deverá considerar nos
seus trabalhos as decisões e acordos resultantes do
Protocolo n° 14 (Transporte Terrestre), de 10 de de-

ARTIGO V

1.0s custos referentes às desapropriações ne
cessárias à implantação das obras, bem como às Ii-



Institui o Programa Nacional de
Arrecadação e Doação de Alimentos.

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; de Seguridade Social e Família; e
de Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24,11)

PROJETO DE LEI N° 4.223, DE 2001
(Do Sr. Marçal Filho)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituído o Programa Nacional de

Arrecadação e Doação de Alimentos, a ser coordena
do pelo Poder Executivo, através do Ministério da
Agricultura, com o objetivo de captar doações de ali
mentos e promover a sua distribuição, diretamente ou
através de entidades previamente cadastradas, às
pessoas e/ou famílias em situação de risco social.

§ 1° A arrecadação dos alimentos deverá ser
efetuada junto às pessoas físicas, indústrias, cozi
nhas industriais, restaurantes, mercados, feiras, sa
colões ou assemelhados previamente cadastrados.

§ 20Poderão ser arrecadados alimentos in natu
ra, industrializados ou preparados, desde que, apesar
de terem perdido sua condição de comercialização,
não tenham sido alteradas as propriedades que ga
rantam condições plenas e seguras para o consumo
humano.

Art. 20 O Ministério da Agricultura poderá cele
brar convênios com os orgãos de agricultura e vigilân
cia sanitária dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios para operacionalização das ações do Pro
grama instituído por esta Lei.

Parágrafo único. A coleta dos alimentos doados
deverá ser efetuada através de veículo adequado e
autorizado pela autoridade sanitária estadual, do Dis
trito Federal ou municipal.

Art. 30 A distribuição dos alimentos às pessoas
e/ou famílias será feita, preferencialmente, através de
entidades assistenciais, sem fins lucrativos, previa
mente cadastradas junto aos Conselhos Estaduais ou
Municipais de Assistência Social.

Parágrafo único. As entidades assistenciais que
promoverem a distribuição de alimentos deverão in
formar periodicamente ao Ministério da Agricultura o
número de pessoas e/ou famílias atendidas, bem
como preservar a identidade dos beneficiários finais.

Em 23 de março de 2001

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Argen
tina para a Viabilização da Construção e Operação de
Novas Travessias Rodoviárias sobre o Rio Uruguai,

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

ARTIGO VI

1.As Partes se notificarão sobre o cumprimento
das respectivas formalidades legais internas neces
sárias para a vigência do presente Acordo, o qual en
trará em vigor a partir da segunda notificação.

2.aualquer uma das Partes poderá, a qualquer
tempo, denunciar o presente Acordo, por via diplomá
tica e com uma antecedência de um ano.

Feito na cidade de Florianópolis, aos 15 dias do
mês de dezembro de 2000, em dois exemplares igual
mente autênticos, nos idiomas português e espanhol.

Pelo Governo da República, Federativa do Brasil
Elizeu Padilha, Ministro dos Transportes.

Pelo Governo da República Argentina - Adal
berto Rodríguez Giavarini, Ministro das Relações
Exteriores, Comércio Internacional e Culto da Argen
tina.

Aviso n° 270 - C. Civil.
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gações ferroviárias e rodoviárias até o ponto de aces- celebrado em Florianópolis, em 15 de dezembro de
so às obras contratadas, em cada território nacional, 2000.
serão da responsabilidade exclusiva da Parte respec- Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Uva, segundo as condições que vierem a ser acorda- Casa Civil da Presidência da República.
das internamento com os seus governos locais ou re
gionais.

2.0s custos do estudo comparativo de viabilida
de a que se refere o Artigo IV, item 1, letra a, serão co
bertos pelas Partes, na proporção de 50% para cada
uma.

3.Cada Parte será responsável pelos gastos de
correntes da sus representação na Comissão Binaci
onal.

4.0s custos dos estudos, projetos e obras relati
vos à construção de cada ponte objeto da concessão,
suas obras complementares e acessos, estarão a
cargo dc consórcio vencedor da correspondente lici
tação.



Estabelece normas gerais de orga
nização, efetivos, material bélico, garanti
as, convocação e mobilização das políci
as militares e corpos de bombeiros mili
tares dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios, e dá outras providências.

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação - art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Das Disposições Fundamentais

Art. 1° As polícias militares e os corpos de bom
beiros militares, forças públicas dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Territórios, organizadas com base
na hierarquia e na disciplina são instituições essenci
ais à preservação da ordem pública e à incolumidade
das pessoas e do patrimônio.

Art. 2° Às policias militares incumbem a polícia
ostensiva e a preservação da ordem pública e aos
corpos de bombeiros militares, além de outras atribui
ções definidas em lei, a coordenação e a execução de
atividades de defesa civil no âmbito de suas compe
tências.

Art. 3° O exercício da polícia ostensiva e da pre
servação da ordem pública pelas polícias militares
compreende, dentre outras atribuições:

I - planejar, coordenar, dirigir e executar as
ações de polícia ostensiva e de preservação da or
dem pública;

, 11- executar, com exclusividade, ressalvadas as
missões peculiares das Forças Armadas, o policia
mento ostensivo fardado, o qual deve ser desenvolvi
do prioritariamente para assegurar a defesa das pes
soas e do patrimônio, o cumprimento da lei, a preser
vação da ordem pública e o exercício dos poderes
constitucionais;

111 - realizar ações de prevenção e repressão
imediata dos ilícitos penais e infrações administrati-
vas definidas em lei; .

IV - atuar de maneira preventiva, como força de
dissuasão, em locais ou áreas específicas onde se
presuma ser possível a perturbação da ordem pública;

V - atuar de maneira repressiva, como força de
contenção, em locais ou áreas específicas onde ocor
ra a perturbação da ordem pública;
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Art. 4° O Poder Executivo deverá promover cam- PROJETO DE LEI N° 4.363, DE 2001
panhas de esclarecimento e estímulo à doação e re- (Do Poder Executivo)
dução do desperdício de alimentos e de educação MENSAGEM N° 255/01
para o consumo.

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

Justificação

Segundo o Mapa da Fome, documento publica
do pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
IPEA, estima-se que trinta e dois milhões de brasilei
ros sejam atingidos pelo problema da fome. Deste to
tal, cerca de 60% residem na região Nordeste do
País.

Ainda segundo a publicação do IPEA, e levan
do-se em conta recomendações da FAO, a disponibili
dade interna de grãos e dos demais alimentos tradici
onamente consumidos no País é superior às necessi
dades diárias de calorias e proteínas da população
brasileira. Conclui-se que o problema alimentar não
se explica pela falta de alimentos.

Além da questão da concentração de renda
existente no Brasil, o que explica o baixo poder aquisi
tivo da maioria da população, outras causas para
esse descompasso na área alimentar residem nas
perdas consideráveis de alimentos em processos de
armazenagem, transporte e manuseio.

Com o intuito de reverter esse quadro de des
perdício de alimentos, elaboramos a presente Propo
sição que institui um programa nacional de arrecada
ção e doação de alimentos. O Programa objetiva ca
dastrar doadores de alimentos entre pessoas físicas,
cozinhas industriais, restaurantes, mercados, feiras,
sacolões para distribuí-los à população mais carente
através de entidades beneficentes de assistência so
cial. Buscar-se-ia arrecadar alimentos próprios para o
consumo humano, mas que já tenham perdido sua
condição de comercialização.

Importante ressaltar que essa medida já vem
sendo adotada desde dezembro de 2000 no Rio
Grande do Sul, onde foi criado um Banco de Alimen
tos inspirado no Banco Alimentar Contra a Fome de
Lisboa, fundado há oito anos. Trata-se de uma medi
da que com certeza reduzirá a fome e o desperdício
de comida naquele Estado e que deve ser estendida
para todo o território nacional.

Ante o exposto, e tendo em vista o elevado cu
nho social da matéria, contamos com o apoio dos Se
nhores Parlamentares para a aprovação de nossa
Proposição.

Sala das Sessões, 13 de março de 2001. 
Deputado Marçal Filho.



Art. 6° No regular exercício de suas funções. os
membros das polícias militares são autoridades poli
ciais e os dos cornos dc bombeiros militares têm o po
der de policia administrativa.

tal;
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VI- executar o policiamento ostensivo de trânsi- 111- exercer a supervisão, a fiscalização e a ori-
to urbano e, nas vias estaduais, o rodoviário, além de entação dos cornos de bombeiros municipais e volun-
outras ações destinadas ao cumprimento da legisla- tários;
ção de trânsito; IV - participar das ações destinadas à garantia

VII- executar o policiamento ostensivo ambien- dos poderes constitucionais, da lei e da ordem e à de
fesa territorial, quando convocada ou mobilizada pela
União;

V - proceder, nos termos da lei, à apuração das
infrações penais militares que envolvam seus mem
bros;

VI - analisar e aprovar projetos e realizar visto
rias de sistemas de segurança contra incêndio e pâni
co a este pertinente;

VII- proteger o meio ambiente mediante a reali
zação de atividades de prevenção, extinção e perícia
de incêndio florestal;

VIII- emitir normas, pareceres e relatórios téc
nicos, relativos à segurança contra incêndio e pânico
a este pertinente;

IX - credenciar e fiscalizar as empresas de fabri
cação e comercialização de produtos e de prestação
de serviços relativos à segurança contra incêndio e
pânico a este pertinente, bem como os bombeiros
particulares e brigadas de incêndio;

X - realizar correições e inspeções, em caráter
permanente ou extraordinário, na esfera de sua com
petência;

XI - realizar pesquisas técnico-científicas, tes
tes e exames técnicos relacionados com as ativida
des de segurança contra incêndio e pânico a este per
tinente; e

XII - fiscalizar o cumprimento dos dispositivos
legais e normativos atinentes àsegurança contra in
cêndio e pânico a este pertinente, aplicando as san
ções previstas na legislação específica.

Parágrafo único. Aplicam-se as disposições
deste artigo aos cornos de bombeiros integrados às
policias militares, respeitada a competência destas.
decorrente de sua estrutura organizacíonal.

Art. 52 As policias militares e os corpos de bom
beiros militares, forças auxiliares e reserva do Exérci
to, subordinam-se aos Governadores dos Estados. do
Distrito Federal e dos Territórios e atuarão isolada
mente ou de forma integrada com os demais órgãos
do sistema de segurança pública e com a comunida
de. de maneira a garantir a eficiência de suas ativida
des.

VIII - cooperar com as guardas municipais, por
meio de convênio, no planejamento, nas comunica
ções e nas ações destas, de forma a conjugar a prote
ção dos bens, serviços e instalações dos municípios
com o policiamento ostensivo;

IX - participar das ações destinadas à garantia
dos poderes constitucionais, da lei e da ordem e à de
fesa territorial, quando convocada ou mobilizada pela
União;

X- proceder, nos termos da lei, à apuração das
infrações penais militares que envolvam seus mem
bros;

XI - lavrar termo circunstanciado nas infrações
penais de menor potencial ofensivo, assim definidas
em lei;

XII - realizar coleta, busca e análise de dados
sobre a criminalidade e infrações administrativas de
interesse policial, destinados a orientar o planeja
mento e a execução de suas atribuições;

XIII- realizar ações de inteligência destinadas à
prevenção criminal e a instrumentar o exercício da po
lícia ostensiva e da preservação da ordem pública;

XIV - realizar correições e inspeções, em cará
ter permanente ou extraordinário, na esfera de sua
competência;

XV - receber o prévio aviso da realização de re
união em local aberto ao público para fins de planeja
mento e execução das ações de polícia ostensiva e
de preservação da ordem pública;

XVI - emitir normas, pareceres e relatórios téc
nicos, relativos à polícia ostensiva, à ordem pública e
às situações de pânico; e

XVII - fiscalizar o cumprimento dos dispositivos
legais e normativos atinentes à polícia ostensiva, à or
dem pública e pânico a esta pertinente.

Art. 4° O exercício das atribuições dos corpos de
bombeiros militares, além das atividades de defesa
civil, compreende, dentre outras:

1 - planejar. coordenar, dirigir e executar os ser
viços de prevenção e extinção de incêndios, de busca
e salvamento, de resgate e atendimento pré-hospita
lar de urgência e emergência;

11 - realizar perícias de incêndios relacionadas
com sua competência;



teso

CAPíTULO 111
Dos Efetivos

Art. 10. Os efetivos das polícias militares e cor
nos de bombeiros militares são fixados em lei, de con
formidade com a extensão da área territorial, a popu
lação, os índices de criminalidade e as condições só
cio-econômicas da unidade federada, devendo ob
servar, salvo quanto ao Distrito Federal ou aos Territó
rios, os seguintes limites máximos:

I - um policial militar para cada duzentos e cin
qüenta habitantes;

11 - um bombeiro militar para cada mil habitan-

§ 1° Aplicam-se as disposições do inciso LI aos
corpos de bombeiros militares integrados às policias
militares.

§ 2° As unidades federadas e os Territórios de
verão manter cadastro atualizado, junto à União, dos
efetivos das polícias militares e dos cornos de bombe
iros militares.

Art. 11. A hierarquia nas policias militares e nos
cornos de bombeiros militares deve observar a se
guinte estrutura básica: .
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Art. ]O As polícias militares e cornos de bombei- 11 - Unidades: organizações policiais militares
ros militares poderão. mediante convênio, destacar ou de bombeiros militares, com responsabilidade ter-
seus membros para o exercício de atividades de trei- ritoriaI definida, constituídas em razão da reunião de
namento ou supervisão Subunidades e de Frações, podendo receber as de-

das guardas municipais e dos cornos de bombe- nominações de Batalhões, Regimentos ou Grupa-
iros municipais e voluntários e dos serviços de guar- mentos. conforme a atividade a ser desenvolvida;
da-vidas municipais. 111- Subunidades: organizações policiais milita-

res ou de bombeiros militares, com responsabilidade
territorial decorrente da subdivisão da área das Uni
dades, constituídas em razão da reunião de Frações.
podendo receber as denominações de Companhias.
Esquadrões ou Subgrupamentos. conforme a ativida
de a ser desenvolvida; e

IV - Frações: as menores organizações policiais
militares ou de bombeiros militares. com responsabili
dade territorial decorrente da subdivisào da área das
Subunidades. podendo receber as denominações de
Pelotões, Seções, Grupos ou Postos.

§ 4° As polícias militares e os cornos de bombei
ros militares poderão, ainda, contar com órgãos espe
cializados de execução, para missões específicas,
com responsabilidade sobre toda a área da unidade
federada ou Território.

§ 5° A estrutura organizacional de cada órgão
de execução será constituída de duas a seis organi
zações policiais militares ou organizações de bombei
ros militares, imediatamente subordinadas.

CAPíTULO 11
Da Organização

Art. 8° A organização das polícias militares e
dos cornos de bombeiros militares dos Estados é fixa
da em lei. de iniciativa privativa do respectivo Gover
nador.

Parágrafo único. A organização das polícias mili
tares e dos cornos de bombeiros militares do Distrito
Federal e dos Territórios é fixada em lei federal.

Art. 9° A organização das polícias militares e
dos cornos de bombeiros militares deve observar a
seguinte estrutura básica:

1- Orgãos de Direção;
11 - Órgãos de Apoio;
111 - Órgãos de Execução.
§ 1° Os Órgãos de Direção compreendem:
I - os Orgãos de Direção-Geral. destinados a:
a) efetuar o comandamento geral. o planeja-

mento estratégico e a administração superior da insti
tuição; e

b) exercer as funções de corregedoria. atuando
na fiscalização da atuação dos membros da Institui
ção e zelando pela correção de suas condutas.

11- os Orgãos de Direção Setorial, destinados a,
atuando de forma integrada e sistêmica. efetuar a ad
ministração setorial das atividades de recursos hu
manos, ensino, logística e gestão financeira e orça
mentária, dentre outras.

§ 2° Os Órgàos de Apoio destinam-se ao atendi
mento das necessidades de recursos humanos. ensi
no, logística e gestão financeira e orçamentária, den
tre outras, realizando as atividades-meio da institui
ção.

§ 3° Os Órgãos de Execução destinam-se à rea
lização das atividades-fim da ,instituição e que, de
acordo com as peculiaridades da unidade federada
ou Território, podem compreender:

1 - Comandos intermediários: organizações po
liciais militares ou de bombeiros militares constituídas
para atuarem como escalões intermediários de co
mando. responsáveis pela coordenaç~o e controle de
determinadas áreas, tendo a si subordinados Unida
des ou outros Comandos de Area;
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1 - Oficiais;
a) Coronel;
b)Tenente-Coronel;
c) Major;
d)Capitão;
e)1° Tenente;
f) 2° Tenente;

11 - Praças Especiais:
a) Aspirante-a-Oficial;
b) Cadete;

111 - Praças:
a) Subtenente;
b) 1° Sargento;
e) 2° Sargento:
d) 3° Sargento;
e) Cabo;
f) Soldado.
§ 1° A todos os postos e graduações de que tra

ta este artigo é acrescida a designaçãc PM. no caso
das polícias militares, ou BM. no caso dos bombeiros
militares.

§ 2° A unidade federada ou o Território, enten
dendo conveniente para a respectiva polícia militar e
corno de bombeiros militar, poderá subdividir a gradu
ação de soldado em classes, até o máximo de três.

Art. 12. As policias militares e os cornos de bom
beiros militares constituir-se-ão, dentre outros, dos
seguintes quadros básicos:

1 - Quadro de Oficiais Policiais Militares
(QOPM) e Quadro de Oficiais Bombeiros Militares
(QOBM), destinados ao exercício, dentre outras, das
funções de comando, chefia e direção dos diversos
órgãos da instituição e integrados por oficiais possui
dores do respectivo curso de formação. em nível de
graduação, realizado em estabelecimento de ensino
próprio ou de polícia militar ou corpo de bombeiros
militar de outra unidade federada ou Território;

11- Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO), destinado
ao exercício de atividades subsidiárias àquelas pre
vistas para os quadros do inciso anterior e integrado
por oficiais possuidores do respectivo curso de habili
tação;

111- Quadro Complementar de Oficiais (QCO),
destinado ao desempenho de determinadas ativida
des-meio das instituições militares estaduais e inte
grado por oficiais possuidores de cursos de gradua
ção em áreas de interesse das Instituições: e

IV - Quadre de Praças Policiais Militares
(QPPM) e Quadro de Praças Bombeiros Militares
(QPBM). destinados à execução das atividades dos

diversos órgãos da instituição e integrados por pra
ças. possuidoras do respectivo curso de formação, re
alizado em estabelecimento de ensino próprio ou de
polícia militar ou corno de bombeiros militar de outra
unidade federada ou Território.

Parágrafo único. O acesso ao primeiro posto do
Quadro Auxiliar dar-se-á mediante aprovação em pro
cesso seletivo interno e após conclusão com aprovei
tamento do respectivo curso de habilitação.

Art. 13. As instituições militares estaduais man
terão cursos, em nível de pós-graduação, como requi
sitos para promoção aos postos de:

1 - Major: Curso de Aperfeiçoamento de Oficia
is( CAO);

II - Coronel: Curso de Estudos Estratégicos
(CEE).

§ 1° Atendidos os requisitos estabelecidos na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os
cursos de que trata este artigo serão equivalentes
aos cursos de pós-graduação.

§ 2° O CAO e o CEE serão realizados em esta
belecimento de ensino da própria policia militar ou
corno de bombeiros militar ou no de outra unidade fe
derada ou Território, após prévia aprovação em con
curso interno de seleção, podendo, ainda, ser desen
volvido em parceria com instituições de ensino supe
rior. públicas ou privadas.

Art. 14. As instituições militares estaduais man
terão cursos como requisitos para promoção às gra
duaçõesde:

I - 3° Sargento: Curso de Formação de Sargen
tos (CFS);

11 - 1° Sargento: Curso de Aperfeiçoamento de
Sargentos (CAS).

§ 1° A promoção à graduação de Cabo poderá
ser efetuada mediante aprovação em concurso inter
no de promoção ou conclusão com aproveitamento
do Curso de Formação de Cabos (CFC).

§ 2° Os cursos de que trata este artigo serão re
alizados em estabelecimento de ensino da própria
polícia militar ou corno de bombeiros militar ou no de
outra unidade federada ou Território, após prévia
aprovação em processo interno de seleção.

Art. 15. São considerados no exercício de fun
ção policial militar ou de bombeiro militar os policiais
militares ou bombeiros militares que estiverem no
exercício das seguintes atividades:

I - as especificadas nos quadros de organiza
ção da instituição que integram;

11 - as de instrutor ou aluno de estabelecimento
de ensino das Forças Armadas ou de outra instituição



VI - o exercício de cargo, função ou comissão,
por seus membros. correspondente ao respectivo
grau hierárquico:

VII- o documento de identidade funcional para
seus membros, com fé pública em todo o território na
cional;

VI 11- a prisão de seus membros, antes de deci
são com trânsito em julgado, em quartel de instituição
militar estadual, à disposição de autoridade judiciária;

IX - o cumprimento de pena privativa de liberda
de, de seus membros, em presídio militar ou. na fa~a

deste, em unidade prisional especial, separado dos
demais presos;

X - ter a assistência de oficial, quando praça, e
de oficial de posto superior ao seu, ou mais antigo,
quando oficial, no caso de prisão em flagrante, para a
lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade;

XI- permanecer na repartição policial, quando
preso em flagrante. apenas o tempo necessário para
a lavratura do auto respectivo, sendo imediatamente
transferido para estabelecimento a que se refere o in
ciso VIII deste artigo;

XII - o porte de arma aos seus membros, em
todo o território nacional, observadas as normas da
respectiva instituição;

XIII - livre acesso de seus membros, em razão
do serviço, aos locais sujeitos a fiscalização policial; e

XIV - regime disciplinar militar, tendo como pa
râmetro o militar federal. observadas as peculiarida
des da respectiva instituição.

CAPíTULO VI
Da Convocação e da Mobilização

Art. 18. As polícias militares e os corpos de bom
beiros militares poderão ser convocados pela União,
além de outras hipóteses previstas em lei federal, nos
casos de:

I - decretação de Estado de Defesa ou de Esta
do de Sítio;

11- intervenção federal nos Estados e no Distrito
Federal;
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policial militar ou de bombeiro militar no país ou no ex- 111 - o uso, por seus membros, dos títulos e de-
terior; signações hierárquicas militares;

111- as exercidas junto a outras policias militares IV - o uso privativo, por seus membros, dos uni-
ou bombeiros militares; formes, insígnias e distintivos das respectivas institui-

IV - as de treinamento e supervisão das guar- ções;

das mun~c!paise dos corpos de bombeiro~municip~i~ V - o processo e julgamento de seus membros,
e ~oluntanos e dos serviços de guarda-vidas mUnlCI- nos crimes militares definidos em lei, pela Justiça MiIi-
pais; tar;

V - as de interesse da segurança pública, exer
cidas no Governo Federal, junto àPresidência da Re
pública; e

VI- as exercidas em órgãos federais ou estadu
ais incumbidos de regular. supervisionar ou coorde
nar ações relacionadas com as competências das po
lícias militares e dos cornos de bombeiros militares.

CAPíTULO IV
Do Material Bélico

Art. 16. O material bélico das polícias militares e
dos cornos de bombeiros militares. constituir-se-á de:

1 - armas de porte ou portáteis;
11- armas não portáteis;
111- petrechos e munições;
IV- veículos com blindagem; e
V - outros materiais bélicos.
Parágrafo único. As instituições militares esta

duais terão armas de porte, munições e equipamen
tos de proteção individual suficientes para suprir a to
talidade de seus efetivos, bem como armas portáteis
e não portáteis, petrechos, veículos com blindagem e
outros materiais bélicos, suficientes para atender às
necessidades operacionais, tudo de acordo com a do
tação de material bélico estabelecida pelo órgão fe
deral competente, que poderá, ainda, prever uma re
serva técnica de vinte por cento para as armas de
porte.

CAPíTULO V
Das Garantias

Art. 17. São garantias das polícias militares e
dos cornos de bombeiros militares. entre outras:

1-a patente. em toda a sua plenitude. aos oficia
is, com as vantagens, prerrogativas. direitos e deve
res a ela inerentes, na ativa, na reserva ou na condi
ção de reformado:

11- a perda do posto e da patente pelo oficial so
mente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível por decisão do Tribunal de Justiça Mili
tar, onde este existir. ou do Tribunal de Justiça da uni
dade federada. em tempo de paz. ou de tribunal espe
cial. em tempo de guerra:
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111 - emprego das Forças Armadas na garantia
da lei e da ordem, decorrente de solicitação ou
anuência do Governador.

Art. 19. As polícias militares e os corpos de bom
beiros militares poderão ser mobilizados pela União
no caso de guerra externa.

Art. 20. Nos casos de convocação ou mobiliza
ção previstos neste Capítulo, as polícias militares e os
corpos de bombeiros militares ficarão subordinados
ao comando da força terrestre designado. sendo em
pregaos em suas missões específicas.

Parágrafo único. O ato de convocação ou mobili
zação fixará o prazo e as condições que deverão ser
seguidas para sua execução.

CAPíTULO VII
Das Disposições Finais

Art. 21. Os Comandantes-Gerais das polícias
militares e dos corpos de bombeiros militares serão
nomeados por ato do Governador, dentre os oficiais
da ativa do último posto dos quadros a que se refere o
inciso I do artigo 12.

Art. 22. Em igualdade de posto ou graduação. os
militares das Forças Armadas terão precedência hie
rárquica sobre os militares estaduais, exceto os da re
serva e reformados em relação aos ativos.

Parágrafo único. Para efeitos do cerimonial militar,
os Comandantes-Gerais das polícias mil~ares e dos
corpos de bombeiros militares terão precedência hierár
quica sobre os oficiais de igual posto. independente
mente da instituição a que pertençam. nas solenidades
realizadas no âmbito da respectiva corporação.

Art. 23. Para os fins previstos no art. 13 desta lei,
consideram-se equivalentes ao Curso de Estudos
Estratégicos (CEE) os atuais Curso Superior de Policia
(CSP) e Curso Superior de Bombeiro Militar (CSBM).

Art. 24. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 25. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO 11
Da União

Art. 22. Compete privativamente à união legislar
sobre:

1-direito civil, comercial, penal, processual, ele
itoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho:

11 - desapropriação:
111- requisições civis e militares, em caso de imi

nente perigo e em tempo de guerra;
IV - águas, energia, informática, telecomunica

ções e radiodifusão;
V - serviço postal;

VI - sistema monetário e de medidas, títulos e
garantias dos metais;

VII- política de crédito, câmbio, seguros e trans
ferência de valores;

VIII - comércio exterior e interestadual;
IX - diretrizes da política nacional de transpor-

tes:
x - regime dos portos. navegação lacustre, fluvi

al, marítima, aérea e aeroespacial;
XI - trânsito e transporte;
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e

metalurgia;
XIII- nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV - populações indígenas;

XV - emigração e imigração, entrada, extradi
ção e expulsão de estrangeiros;

XVI - organização do sistema nacional de em
prego e condições para o exercício de profissões;

XVII - organização judiciária, do Ministério PÚ
blico e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos
Territórios, bem como organização administrativa
destes;

XVIII- sistema estatístico, sistema cartográfico
e de geologia nacionais;

XIX - sistemas de poupança, captação e garan
tia da poupança popular;

XX - sistemas de consórcios e sorteios;
XXI - normas gerais de organização, efetivos,

material bélico, garantias, convocação e mobilização
das polícias militares e corpos de bombeiros militares;

XXII- competência da polícia federal e das polí-
cias rodoviária e ferroviária federais;
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XXIII- seguridade social;
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;
XXV - registros públicos;
XXVI- atividades nucleares de qualquernatureza;
XXVII - normas gerais de licitação e contrata-

ção, em todas as modalidades, para as administra
ções públicas diretas, autárquicas e fundacionais,da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obede
cido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas
públicas e sociedades de economia mista, nos ter
mos do art. 173, § 1°,111;

* Inciso XXVII com redação dada pela Emenda ConstItucI
onal n° 19, de 04/06/1998.

XXVIII- defesa territorial, defesa aeroespacial,
defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;

XXIX - propaganda comercial.
Parágrafo único. lei complementar poderá auto

rizar os Estados a legislar sobre questões específicas
das matérias relacionadas neste artigo.

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Dis
trito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário,
econômico e urbanístico;

11 - orçamento;
111 - juntas comerciais;
IV - custas dos serviços forenses;
V - produção e consumo;
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação

da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural,
artístico, turístico e paisagístico;

VIII- responsabilidade por dano ao meio ambi
ente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artísti
co, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IX - educação, cultura, ensino e desporto;
X - criação, funcionamento e processo do juiza

do de pequenas causas;
XI - procedimentos em matéria processual;
XII - previdência social, proteção e defesa da

saúde;
XIII - assistência jurídica e defensoria pública;
XIV - proteção e integração social das pessoas

portadoras de deficiência;
XV - proteção à infância e à juventude;
XVI- organização, garantias, direitos e deveres

das polícias civis.
§ 1° No âmbito da legislação concorrente, a

competência da União Iimitar-se-á a estabelecer nor
mas gerais.

§ 2° A competência da União para legislar sobre
normas gerais não exclui a competência suplementa..
dos Estados.

§ 3° Inexistindo lei federal sobre normas gerais,
os Estados exercerão a competência legislativa ple
na, para atender a suas peculiaridades.

§ 4° A superveniência de lei federal sobre nor
mas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no
que lhe for contrário.

CAPíTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO 111
Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal

e dos Territórios
*Seção 111 com redação dada pela Emenda ConstItucIOnal

n° 18, de 05/02/1998.

Art. 42. Os membros das Polícias Militares e
Corpos de Bombeiros Militares, instituições organiza
das com base na hierarquia e disciplina, são militares
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

* ArtIgo com redação dada pela Emenda Constitucional n°
18, de 05/02/1998.

§ 1° Aplicam-se aos militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a
ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8°; do
art. 40, § 9°; e do art. 142, §§ 2° e 3° cabendo a lei es
tadual específica dispor sobre as matérias do art.
142, § 3°, inciso X, sendo as patentes dos oficiais con
feridas pelos respectivos Governadores.

* § 1° com redação dada pela Emenda Constitucional n°
20, de 15/12/1998.

§ 2° Aos militares dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Territórios e a seus pensionistas, aplica-se o
disposto no art. 40, §§ 7° e ao;

* § 2 0 com redação dada pela Emenda ConstitUCIOnal na
20, de 15/12/1998.

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo
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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,
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 tributárta e orçamentária, serviços públicos e pes
soal da administração dos Territórios;

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

* Alrnea "CU com redação dada pela Emenda ConstItucional
na 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.

*Alrnea "f' acrescida pela Emenda Constitucional na 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.

TíTULO V
Da Defesa do Estado e das Instituições

Democráticas

Março de 2001

CAPíTULO 11
Das Forças Armadas

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são institu
ições nacionais permanentes e regulares, organiza
das com base na hierarquia e na disciplina, sob a au
toridade suprema do Presidente da República, e des
tinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da
lei e da ordem.

§ 1° lei complementar estabelecerá as normas
gerais a serem adotadas na organização, no preparo
e no emprego das Forças Armadas.

§ 2° Não caberá "habeas corpus" em relação a
punições disciplinares militares.

§ 3° Os membros das Forças Armadas são de
nominados militares, aplicando-se-Ihes, além das que
vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

* § 3 0 acrescido pela Emenda Constitucional na 18, de
5-2-1998.

I - as patentes, com prerrogativas, direitos e de
veres a elas inerentes, são conferidas pelo Presiden
te da República e asseguradas em plenitude aos ofici
ais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes
privativos os títulos e postos militares e, juntamente
com os demais membros, o uso dos uniformes das
Forças Armadas;

* Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional n° 18, de
5-2-1998.

11 - O militar em atividade que tomar posse em
cargo ou emprego público civil permanente será
transferido para a reserva, nos termos da lei;

* Inciso /I acrescido pela Emenda Constitucional na 18, de
5-2-1998.

111- O militar da ativa que, de acordo com a lei,
tomar posse em cargo, emprego ou função pública ci
vil temporária, não eletiva, ainda que da administra
ção indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e
somente poderá, enquanto permanecer nessa situa
ção, ser promovido por antigüidade, contando-se-Ihe
o tempo de serviço apenas para aquela promoção e
transferência para a reserva, sendo depois de dois
anos de afastamento, contínuos ou não, transferido
para a reserva, nos termos da lei;

* Inciso /11 acrescido pela Emenda Constitucional n° 18, de
5-2-1998.

IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a
greve;

* InCISO IV acrescido pela Emenda Constitucional na 18, de
5-2-1998.

V - O militar, enquanto em serviço ativo, não
pode estar filiado a partidos políticos;

* InCISO V acrescido pela Emenda Constitucional n° 18, de
5-2-1998.



PORTARIA N° 667, DE 23 DE AGOSTO DE 2000

O Coordenador-Geral Central de Polícia do De
partamento de Polícia Federal, no uso das atribui
ções que lhe são conferidas pelo artigo 32 do Decreto
n] 89.056, de 24 de novembro de 1983, alterado pelo
artigo 1° do Decreto nO 1.592, de 10 de agosto de
1995, atendendo solicitação por parte do interessado,
bem como decisão prolatada no Processo n°
08490.007889/00-58/SR/DPF/SC; resolve:

- conceder autorização à empresa CEFAP 
Centro de Formação e Aperfeiçoamento Profissional
Ltda., CNPJ/MF n° 95.805.818/0001-98, sediada no
estado de Santa Catarina, para adquirir em estabele
cimento autorizado pelo Departamento de Material
Bélico do Ministério do Exército petrechos para recar
ga de munição nas seguintes quantidades e natureza:
25.000 (vinte e cinco mil espoletas para calibre 38);
15.000 (quinze mil projéteis para calibre 38); e 4.000
(quatro mil gramas de pólvora). - Wilson Salles Da
mázio.

Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUlllta-felra 29 08005

VI - Ooficial só perderá o posto e a patente se Art. 2° A Inspetoria-Geral das Polícias Militares,
for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatí- que passa a integrar, organicamente, o Estado-Maior
vel, por decisão de tribunal militar de caráter perma- do Exército, incumbe-se dos estudos, da coleta e re-
nente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em gistro de dados, bem como do assessoramento refe-
tempo de guerra; rente ao controle e coordenação, no nível federal, dos

* IncIso VI acrescIdo pela Emenda ConstItucIOnal n° 18, de dispositivos do presente Decreto-Lei.
5-2-1998. . . . . Parágrafo único. O cargo de Inspetor-Geral das

.. VII - o oflcl~1 ~onden~do na Justiça c?mum ~u Polícias Militares será exercido por um Gene-
militar a pena privativa de liberdade superior a dOIs ral-de-Brigada da ativa.
anos, por sentença transitada em julgado, será sub-
metido ao julgamento previsto no inciso anterior;

* IncIso VII acrescIdo pela Emenda Constitucional nO 18,
de 5-2-1998.

VIII - aplica-se aos militares o disposto no art.
7°, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37,
incisos XI, XIII, XIV e XV;

* IncIso VIII acrescIdo pela Emenda Constitucional n° 18,
de 5-2-1998.

IX - aplica-se aos militares e a seus pensionis
tas o disposto no art. 40, §§ ]O e 8°;

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

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças
Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras
condições de transferência do militar para a inativida
de, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerro
gativas e outras situações especiais dos militares,
consideradas as peculiaridades de suas atividades,
inclusive aquelas cumpridas por força de compromis
sos internacionais e de guerra.

* InCISO X acrescido pela Emenda Constitucional n° 18, de
5-2-1998.

DECRETO-LEI N° 667, DE 2 DE JULHO DE 1969

Reorganiza as Polícias Militares e
os Corpos de Bombeiros Militares dos
Estados, dos Territórios e do Distrito Fe
deral, e dá outras providências.

Art. 1° As Polícias Militares consideradas forças
auxiliares, reserva do Exército, serão organizadas na
conformidade deste Decreto-Lei.

Parágrafo único. O Ministério do Exército exerce
o controle e a coordenação das Polícias Militares, su
cessivamente através dos seguintes órgãos, confor
me se dispuser em regulamento:

a) Estado-Maior do Exército em todo o território
nacional;

b) Exércitos e Comandos Militares de Áreas nas
respectivas jurisdições;

c) Regiões Militares nos territórios regionais.

MENSAGEM ~255

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 "Estabelece normas gerais de organi
zação, efetivos, material bélico, garantias, convoca
ção e mobilização das polícias militares e corpos de
bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios, e dá outras providências".

Brasília, 23 de março de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM. N° 005-MJ.

Brasília,1Ode janeiro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa

Excelência projeto de lei concebido com o objetivo de
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regulamentar o art. 22, inciso XXI, da Constituição Fe- ção entre todos os órgãos responsáveis pela Segu-
deral, que prevê a competência da União para legislar rança pública, inclusive com as Forças Armadas.
priv?-tivamente.sob~~ "normas ~erais de orga~ização, 8. Nesse sentido o art. 8° da proposta estabele-
e!~tlvo~, matena~ ~ehco~ ~arantlas, convocaçao e r.n0 - ce que a organização das Polícias Militares e dos
blhzaçao das policias militares e corpos de bombeiros Corpos de Bombeiros Militares será estabelecida em
militares". lei, de iniciativa do Governador. Já os efetivos destas

2. Essas normas estão estabelecidas atualmen- instituições terão que seguir as recomendações esta-
te no Decreto-Lei Federal n° 667, de 2 de julho de belecidas no art. 10, no sentido de que alguns fatores
1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Cor- deverão ser levados em conta, quando da sua fixa-
pos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territóri- ção, de acordo com as características de cada unida-
os e do Distrito Federal, diploma legal este que foi re- de da federação, como por exemplo, a extensão da
cepcionado em parte pela nova ordem constitucional área territorial, a população e os índices de criminali-
vigente a partir de 1988, mas que necessita ser atuali- dade, alem de estabelecer um limite máximo para o
zado em alguns pontos para estar em melhor conso- efetivo, adotando-se parâmetros internacionalmente
nância com a realidade vivida nos dias de hoje pelas conhecidos.
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros ~i1itares. 9. Como regra comum para todos os entes fede-

A proposta teve como po.nto de partida o texto rados, estabeleceu-se que as Polícias Militares e os
elaborad? pelo Co~s.elho ~.aclonal dos Comandan- Corpos de Bombeiros Militares manterão cursos
tes-Ge~als da~. PoliCias Mlht~res e dos Corp~s ~e como requisitos para promoção às respectivas gradu-
Bomb~m~s ~Ih!ares, submet~do a ~ma Comlssao ações, bem porque a formação, a especialização e o
~speclal InstltUlda pela Portana/MJ n 642, de 2; .de aperfeiçoamento técnico-profissional dos integrantes
J~lh.? de 2000, composta por representantes de vanos das instituições militares estaduais são aspectos im-
orgaos do Governo Federal. portantes na capacitação profissional, que proporcio-

4. Limitando-se ao campo da competência para nará uma melhor prestação de serviços para a comu-
legislar sobre normas gerais, que não exclui a compe- nidade.
tência su~le~entar dos Estados, in~crita no art. 24, § 10. Relativamente ao material bélico o previsto
2°, da Lei Maior, bem como o preceituado no seu art. . A • 'A •

42, cujo texto determina que os membros das Polícias no art. 16 ~sta ~~ consona~cla com a competencla
Militares e Corpos de Bombeiros Militares são milita- outorgada a Umao pa~a.leglslar, neste sentido colo-

. . . . . cou-se em termos genencos e de acordo com as nor-
res dos Estados, do Dlstnto Federal e dos Terntonos e f d . b d t t I d rt f t
que estas instituições são organizadas com base na mas .e ~rals so re pr~ .u os con ro a os, os a e a os
hierarquia edisciplina, o projeto procurou dotar as Po- posslvels de serem utilizados.
lícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares de 11. No item das garantias procurou-se arrolar
uma estrutura orgânica funcional uniforme e moder- aquelas inerentes à função institucionalmente de-
na, de maneira a garantir a eficácia de suas ativida- sempenhada, não se confundindo aqui com os cha-
des, dentro dos parâmetros estabelecidos na própria mados direitos, pois estes terão que ser estabeleci-
Constituição. dos por lei estadual, conforme determina o art. 42, §

5. Assim, o projeto é dividido em cinco Capítulos 1° c/c art. 142, I, da Lei Maior.
básicos e em mais um, relativo às disposições finais. 12. Ao disciplinar normas gerais para convoca-

6. O primeiro capítulo, "Das Disposições Funda- ção e mobilização, deixou-se claro que outras leis fe-
mentais", explicita as incumbências e pormenoriza as derais poderão tratar de forma detalhada tais situa-
atribuições das polícias militares e corpos de bombeiros ções, entretanto era de fundamental importância o
militares. Desta forma, já em seu artigo primeiro o proje- estabelecimento da regra inserta no art. 20, que prevê
to define a missão básica e comum dessas instituições que as polícias militares e os corpos de bombeiros mi-
que são essenciais a preservação da ordem pública e litares, nos casos de convocação ou mobilização, fi-
da incolumidade das pessoas e do patrimônio. carão subordinados ao comando da força terrestre

7. Já nos Capítulos subseqüentes, ou seja, da que for designado.
Organização, dos Efetivos, do Material Bélico, das Ga- 13. Como disposição final, o Capítulo VII esta-
rantias e da Convocação e da Mobilização, buscou-se beleceu, dentre outras, a regra de precedência hierár-
de forma clara e precisa disciplinar estes itens, preser- quica, tão somente para cerimônias militares estadu-
vando-se o princípio constitucional da autonomia dos ais e a forma e condição para a nomeação dos co-
entes federados, entretanto dando-se ênfase à integra- mandantes-gerais.



o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o texto do Ajuste Comple

mentar ao Convênio Básico de Cooperação Técnica
para Cooperação Turística, celebrado entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Bolivariana da Venezuela, em Caracas, em
8 de fevereiro de 2000 e de sua Emenda, por troca de
Notas, concluída em 11 de julho de 2000.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que alterem o re
ferido Ajuste, assim como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do inciso I do Art. 49 da
Constituição Federal, acarretem encargos ou com
promissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Plenário Franco Montoro, 28 de março de 2001.
- Deputado Hélio Costa, Presidente.

MENSAGEM N° 1.245, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Con
gresso Nacional, o texto do Ajuste Com
plementar ao convênio Básico de Coope
ração Técnica para Cooperação Turísti
ca, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da
República Bolivariana da Venezuela, em
Caracas, em 8 de fevereiro de 2000 e de
sua Emenda, por troca de Notas, concluí
da em 11 de julho de 2000.

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; de Economia, Indús
tria e Comércio; e de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54)).

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art. 49, inci

so I, da Constituição Federal, submeto à elevada con
sideração de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Relações Exteriores, o texto do Ajuste Comple
mentar ao Convênio Básico de Cooperação Técnica
para a Cooperação Turística, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Bolivariana da Venezuela, em Caracas,
em 8 de fevereiro de 2000 e de sua Emenda, por troca
de Notas, concluída em 11 de julho de 2000.

Brasília, 8 de setembro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

Em 23 de março de 2001

Aprova o texto do Ajuste Comple
mentar ao Convênio Básico de Coopera
ção Técnica para Cooperação Turística,
celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Bolivariana da Venezuela, em Ca
racas, em 8 de fevereiro de 2000 e de sua
Emenda, por troca de Notas, concluída
em 11 de julho de 2000.

Aviso na 269 - C. Civil
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14. Por último, é de bom alvitre registrar que se (Às Comissões de Economia, Indústria
optou pela não revogação expressa do Decreto-Lei na e Comércio; e de Constituição e Justiça e
667, de 1969. Tal procedimento decorreu do fato de de Redação (art. 54)).
que com a revogação integral do mencionado decre
to-lei, extinguir-se-ia um órgão federal, e também por
que não foi possível identificar, de plano, quais as
competências desse órgão que ainda exigiam a ela
boração de lei com essa exclusiva finalidade. Não
bastasse isso, a tramitação paralela do projeto de lei
relativo a estrutura deste órgão federal e do referente
às normas gerais poderia ocasionar a revogação do
decreto-lei antes da transformação do projeto da es
trutura do órgão federal em lei.

15. Em linhas gerais, Senhor Presidente, são
esses os pontos mais importantes a serem destaca
dos na proposta, por meio dos quais as Polícias Mili
tares e os Corpos de Bombeiros Militares terão condi
ções de melhor desenvolvera sua missão constitucio
nal como órgão de segurança pública e forças auxilia
res e reserva do Exército.

Respeitosamente, - José Gregori, Ministro de
Estado da Justiça.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao projeto de lei que "Estabelece normas gerais
de organização, efetivos, material bélico, garantias,
convocação e mobilização das polícias militares e
corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distri
to Federal e dos Territórios, e dá outras providências".

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 853, DE 2001

(Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional)

MENSAGEM N° 1.245/00



EM. N° 278/MRE.

Brasília, 28 de agosto de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o texto do Ajus

te Complementar ao Convênio Básico de Coopera
ção Técnica para a Cooperação Turística, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Bolivariana da Venezuela, em
Caracas, em 08 de fevereiro de 2000, acompanhado
de Emenda, por troca de notas, concluída em 11 de
julho de 2000.

2. O presente Ajuste tem por objetivo promover
e estimular o desenvolvimento do turismo entre os
dois países, fortalecer a cooperação entre os organis
mos oficiais de turismo e instituições relacionadas
com a atividade turística, difundir, no território da ou
tra parte, as áreas que podem ser destinatárias de co
operação por meio do intercâmbio de informação, pu
blicidade e material de promoção turística, promover
o intercâmbio técnico na matéria de planificação turís
tica, entre outras iniciativas.

3. O Ministério do Esporte e Turismo, por meio
da EMBRATUR, participou ativamente da negociação
do Ajuste Complementar e aprovou seu texto final.

4. Dependendo a ratificação deste Ajuste da
prévia autorização do Congresso Nacional, nos ter-

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Presidente da República e apreciar os relatórios so-

CeDI bre a execução dos planos de governo;
X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por

qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;

XI- zelar pela preservação de sua competência
legislativa em face da atribuição normativa dos outros
Poderes;

XII- apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;

XIII- escolher dois terços dos membros do Tri
bunal de Contas da União;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo re
ferentes a atividades nucleares;

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI - autorizar, em terras indígenas, a explora

ção e o aproveitamento de recursos hídricos e a pes
quisa e lavra de riquezas minerais;

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a
dois mil e quinhentos hectares.

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres
so Nacional:

1- resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

11- autorizar o Presidente da República a decla
rar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças es
trangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, ressalvados os ca
sos previstos em lei complementar;

111 - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
da República a se ausentarem do País, quando a au
sência exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção
federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender
qualquer uma dessas medidas;

V - sustar os atos normativos do Poder Executi
vo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limi
tes de delegação legislativa;

VI - mudar temporariamente sua sede;
VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados

Federais e os Senadores, observado o que dispõem
os arts. 37, XI, 39, § 4°, 150, 11, 153, 111, e 153, § 2°, I;

* Inciso VII com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 19, de 04-6-1998.

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do
Vice-Presidente da República e dos Ministros de
Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39,
§ 4°,150,11,153,111, e 153, § 2°, I;

* InCISO VIIJ com redação dada pela Emenda Constitucio
nal nO 19, de 04-6-1998.



ARTIGO 3

ARTIGO 6

ARTIGO 4

ARTIGO 5

ARTIGO?

As Partes acordam conceder as facilidades ne
cessárias para o ingresso em seu território de informa
ção e material de apoio correspondentes à indústria do
turismo da outra Parte, o qual ambos os países se com
prometem a fornecer periodicamente.

ARTIGO 8

As Partes promoverão, facilitarão e estimularão,
de acordo com suas possibilidades, os investimentos de
capitais brasileiros e venezuelanos ou conjuntos nos
seus respectivos setores turísticos, com a finalidade de
ampliara infra-estrutura turística nos países e aumentar
o fluxo turístico bilateral. .

1. As Partes facilitarão e apoiarão a instalação de
Escritórios Oficiais de Informação Turística no território
da outra Parte, com o objetivo de divulgar os atrativos e
serviços que cada um possui.

2. O estabelecimento de reserva territorial e suas
atividades deverá ser acordado entre os corpos admi-

As Partes facilitarão, de conformidade com sua le
gislação interna, as atividades dos prestadores de ser
viços turísticos domiciliados na outra Parte, tais como:
agências de viagens, operadores turísticos, cadeias ho
teleiras e linhas aéreas, assim como qualquer outro ser
viço que possa gerar turismo recíproco.

As Partes propõem a realização de ações de pro
moção comercial e de cooperação empresarial no setor
turístico, em coordenação com os diferentes represen
tantes do dito setor, tanto público corno privado.

As Partes promoverão o intercâmbio técnico na
matéria de planificaçãoturística, nos campos que sejam
definidos segundo as necessidades conjunturais de
cada país e que serão propostas pelos organismos ofi
ciais de turismo. Esta cooperação bilateral compreende
rá: o intercâmbio e visita de peritos e/ou especialistas
em matérias técnicas, particularmente nos planos regu
ladores para projetos de desenvolvimento no campo do
turismo; assessoramento, adestramento e capacitação
do pessoal empregado no setor turístico; e qualquer ou
tro tipo de cooperação técrlica acordada pelas Partes.

ARTIGO 1

As Partes adotarão reciprocamente, no âmbito de
suas respectivas competências, medidas tendentes a
promover e estimular o desenvolvimento do turismo en
tre os dois países e a fortalecer a cooperação entre os
organismos oficiais de turismo e instituições relaciona
das com a atividade turística.
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mos do artigo 49, inciso I da Constituição Federal, cotes turísticos de benefício mútuo, assim como a
permito-me submeter-lhe o anexo projeto de Mensa- promoção do multidestino.
gem Presidencial, para que Vossa Excelência, caso
esteja de acordo, encaminhe o Ajuste Complementar
à apreciação do Poder Legislativo.

Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia , Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores.

AJUSTE COMPLEMENTAR AO CONVÊNIO
BÁSICO DE COOPERAÇÂO TÉCNICA ENTRE O
GOVERNO Dk\ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DA REPÚBLICA BOLlVARIANA DA
VENEZUELA PARA A COOPERAÇÃO TURíSTICA

O Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Bolivariana da Venezuela (do
ravante denominados as "Partes"),

Considerando o Convênio Básico de Cooperação
Técnica firmado pelo Governo da República Federativa
do Brasil e pelo Governo da República Bolivariana da
Venezuela, celebrado em Santa Elena de Uairén, em 20
de fevereiro de 1973;

Inspirados pelo desejo de fortalecer as relações
amistosas existentes entre os dois países sobre a igual
dade, a soberania e o benefício mútuo;

Conscientes de que o turismo representa um fator
de integração e entendimento entre as nações;

Convencidos da importância de incentivar o inter
câmbio turístico entre o Brasil e a Venezuela dadas as
perspectivas favoráveis que este mercado representa,
tanto em favor das respectivas economias como no fo
mento do conhecimento profundo dos povos de ambos
os países,

Acordam o seguinte:

ARTIGO 2

As Partes procurarão adotar medidas tendentes a
difundir, no território da outra Parte, as áreas que po
dem ser destinatárias de cooperação através do inter
câmbio de informação, publicidade e material de pro
moção turística. Para este propósito, examinarão a pos
sibilidade de participar em feiras, exibições, seminários
e outros eventos turísticos que se levem a cabo no terri
tório da outra Parte. O intercâmbio de informação dos
eventos turísticos antes mencionados estarão dirigidos
a facilitar o desenvolvimento ea comercialização de pa-
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nistrativos dos Estados de ambos os países, e estará sejo de denunciá-lo, mediante notificação escrita à
sujeita a legislação nacional das Partes. outra Parte, por via diplomática.

ARTIGO 9

As Partes procurarão harmonizar e compatibili
zar suas políticas, estratégias e estatísticas relativas
ao turismo entre ambos os países.

ARTIGO 10

Levando em consideração que ambos os Esta
dos são fronteiriços e grande parte das potencialida
des de desenvolvimento turístico decorrem das facili
dades de comunicação, as Partes adotarão as medi
das necessárias para facilitar o ingresso, permanência
e circulação das pessoas e de qualquer meio de
transporte facilitador da atividade turística da outra
Parte no território nacional, respeitando as disposições
que regem as respectivas legislações.

ARTIGO 11

As Partes fomentarão atividades destinadas a in
crementar o apoio para programas de capacitação e
assessoria em matéria de Estudos de Impacto Ambi
entai e desenvolver programas na área do ecoturismo.

ARTIGO 12

As Partes se comprometerão a desenvolver,
promover e difundir o ecoturismo, através do inter
câmbio de assessorias técnicas destinadas à forma
ção de técnicos em planejamento de programas de
ecoturismo, capacitação de pessoal para a presta
ção de serviços de informação na área ecoturística
e o intercâmbio de legislação e documentação de
caráter informativo referente ao ecoturismo.

ARTIGO 13

O acompanhamento da implementação do pre
sente Ajuste será dado pelo Grupo de Trabalho de Tu
rismo/Comissão Binacional de Alto Nível (COBAN). De
forma a avançar no tratamento do tema turismo, o Gru
po de Trabalho de Turismo poderá reunir-se indepen
dentemente dos encontros da COBAN.

ARTIGO 14

As dúvidas ou diferenças que possam surgir na
execução e interpretação do presente Ajuste serão
resolvidas por via diplomática.

ARTIGO 15

O presente Ajuste Complementar entrará em vi
gor na data de sua assinatura, tendo uma duração de 2
(dois) anos, renováveis automaticamente por períodos
iguais, a menos que uma das Partes manifeste seu de-

ARTIGO 16

O término do presente Ajuste Complementar não
afetará a realização de programas que tenham sido for
mulados durante a sua vigência, a menos que as Partes
acordem o contrário.

Feito em Caracas, em 8 de fevereiro de 2000,
em dois exemplares originais, nos idiomas português
e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autên
ticos.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil,
Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das
Relações Exteriores:

Pelo Governo da República Bolivariana da Ve
nezuela, José Vicente Rangel Vale, Ministro das Re
lações Exteriores.

Caracas, 5 de junho de 2000

Nota N° 120

A Sua Excelência o Senhor
Doutor José Vicente Rangel Vale
Ministro das Relações Exteriores
Da República Bolivariana da Venezuela

Excelentíssimo Senhor Ministro,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

com a finalidade de propor modificação do disposto
no Artigo 15 do Ajuste Complementar ao Convênio
Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Bolivariana da Venezuela para a Cooperação
Turistica, firmado em 8 de fevereiro de 2000. O referi
do Artigo passaria a ter a seguinte redação:

"Artigo 15

O presente Ajuste Complementar entrará em
vigor na data da última Nota em que uma Parte in
forme a outra da aprovação do Ajuste segundo os
respectivos requisitos legais internos; terá uma du
ração de dois (2) anos, renováveis automaticamente
por períodos iguais, a menos que uma das Partes
manifeste seu desejo de denunciá-lo, mediante noti
ficação escrita à outra Parte, por via diplomática".

2. Caso o Governo da República Bolivariana
da Venezuela concorde com a proposta acima, esta
Nota e a Nota de resposta de Vossa Excelência
constituirão emenda ao Ajuste Complementar ao
Convênio Básico de Cooperação Técnica entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Go-



'Artículo 15

EI presente Acuerdo complernentario entrará en
vigor en la fecha de la última Nota que una Parte infor
me a la otra de la aprobación dei Acuerdo según los
respectivos requisitos legaies internos; tendrá una
duración de dos anos renovables automáticamente
por período iguales, a menos que una de las Partes
manifieste su deseo de denunciarlo, mediante notifi
cación escrita a la otra Parte, a través de la via diplo
mática'.

En el caso de que el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela concuerde con la propuesta
arriba mencionada, esta Nota y la Nota de respuesta
de Vuestra Excelencia constituirán una enmienda ai
Acuerdo Compiementario ai Convenío Básico de Coo
peración Técnica entre el Gobierno de la ,R~públic?

Federativa de Brasil y el Gobierno de la Republtca BolI
variana de Venezuela para la Cooperación Turística.

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vues
tra Excelencia las seguridades de mi más alta consi
deración. (fdo.) Ruy Nunes Pinto Nogueira".

Me es grato comunicar a Vuestra Excelencia
que el Gobierno de la República Boiivariana de Vene
zuela está conforme con el contenido de su Nota, la
cual junto con la presente comunicación constituyen
un Acuerdo que entrará en vigor en la fecha de esta
Nota.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle las
seguridades de mi más alta estima y consideración.
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verno da República Bolivariana da Venezuela para a Senor Embajador: ... .
Cooperação Turística. Tengo a honra dJrlglrme a Vuestra Excelencla,
.. _ en la oportunidad de avisarle recibo de su atenta Nota

Apr?ve.lto a oportunidade p~ra ren~var a Vos N0 120 dei 5 de junho de 2000, mediante la cual pro-
sa Excelencla os protestos d? mInha ma~s alta co~- pone en nombre de su ilustrado Gobierno, una modi-
sideração. -, R.uy Nunes ~mto Nog~elra, Embal- ficaci6n de lo dispuesto en el artículo 15 dei Acuerdo
xador da Republlca Federativa do BrasIl. Compiementario ai Convenio Básico de Cooperación

Caracas, 5 de junio de 2000 Técnica entre el Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela y el Gobierno de la República Federati
va de Brasil para la Cooperación Turística, suscrito en
Caracas, el 8 de febrero de 2000, en los términos si-
guientes:

"Excelentísimo senor Ministro,
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelen

cia con la finalidad de proponer una modificación de lo
dispuesto en el artículo 15 dei Acuerdo Complemen
tario ai Convenio Básico de Cooperación Técnica en
tre el Gobierno de la República Federativa de Brasil y
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
para la Cooperación Turística, firmado el8 de febrero
de 2000. Dicho artículo pasaría a tener la siguiente re
dacción:

Excelentísimo Senor Ministro,

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelen
cia con la finalidad de proponer una modifícación de
lo dispuesto en el Artículo 15 dei Acuerdo Comple
mentario ai Convenio Básico de Cooperación Técni
ca entre el Gobierno de la República Federativa dei
Brasil y el Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela para la Cooperación Turística, firmado el
8 de febrero de 2000. Dicho Artículo pasaría a tener
la siguiente redacción:

Nota N° 120

Su Excelencia
Doctor José Vicente Rangel Vale
Ministro de Relaciones Exteriores
De la República Bolivariana de Venezuela

"Artículo 15

EI presente Acuerdo Complementario entrará
en vigor en La fecha de la última Nota en que una
Parte informe a la otra de la aprobación dei Acuerdo
según los respectivos requisitos legales internos;
tendrá una duración de dos anos, renovables auto
máticamente por períodos iguales, a menos que una
de las Partes manifieste su deseo de denunciarlo,
mediante notificación escrita a la otra Parte, a través
de la via diplomática."

2. En el caso de que el Gobierno de la Repú
blica Bolivariana de Venezuela concuerde con la
propuesta arriba mencionada, esta Nota y la Nota
de respuesta de Vuestra Excelencia constituirán
una emnienda ai Acuerdo Complementario ai Con
venio Básico de Cooperación Técnica entre el Go
bierno de la República Federativa dei Brasil y el
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
para la Cooperación Turística.

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vues
tra Excelencia las seguridades de mi más alta consi
deración. - Ruy Nunes Pinto Nogueira, Embajador
de la República Federativa dei Brasil.

Caracas, 11 de julho de 2000
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Aviso n° 1.488 - C.Civil

Brasília, 8 de setembro de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto do Ajuste Complementar ao Convênio
Básico de Cooperação Técnica para a Cooperação
Turística, celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República Bolivaria
na da Venezuela. em Caracas, em 8 de fevereiro de
2000 e de sua Emenda, por troca de Notas. concluída
em 11 de julho de 2000.

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

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL

I - Relatório

o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica submete à consideração do Congresso Nacional
a Mensagem 1.245, de 2000, assinada em 8 de se
tembro último, acompanhada da Exposição de Moti
vos n° 278/MRE., do Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores, firmada em 28 de agosto, con
tendo o texto do Ajuste Complementar ao Convênio
Básico de Cooperação Técnica para Cooperação Tu
rística, celebrado entre o governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República Bolivariana
da Venezuela, em Caracas, em 8 de fevereiro de 2000
e de sua Emenda, por troca de Notas, concluída em
11 de julho de 2000.

O texto do ato internacional em tela foi distribuí
do a esta e às Comissões de Economia; Indústria e
Comércio e da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação.

Os autos estão instruídos segundo as normas
de processo legislativo e a matéria está apta à análise
parlamentar, devendo, apenas, ser aposta a numera
ção pertinente nas fls. 6 a 16 dos autos.

O Ajuste Complementar sob análise compõe-se
de um preâmbulo e dezesseis artigos, cuja cópia,
contendo lacre e autenticação do Ministério de Rela
ções Exteriores, está incluída nos autos de tramita
ção, fls. 11 a 16.

No Preâmbulo do Ajuste Complementar (fI. 06),
enfatiza-se as relações culturais e de amizade exis
tentes entre os dois povos, assim como a dinâmica
sociocultural do turismo, mencionando-se que o acor
do se destina a ser um instrumento adicional para o
desenvolvimento da cooperação turística e fonte de
estímulo às relações bilaterais entre os dois países,
em adição ao Convênio Básico de Cooperação Técni
ca, celebrado em Santa Elena de Uairén, em 20 de fe
vereiro de 1973.

No Artigo 1, dispõe-se sobre os objetivos gerais
do Acordo, que são incentivar o turismo como uma
forma de aumentar o intercâmbio entre as Partes e
fortalecer a cooperação entre os organismos oficiais
de turismo e instituições relacionadas com a atividade
artística.

O Artigo 2 é pertinente às medidas que as
Partes procurarão adotar para difundir, no territó
rio uma da outra, as áreas que podem ser destina
tárias de cooperação através do intercâmbio de in
formação, publicidade e material de promoção tu
rística, prevendo mecanismos que facilitem esse
intercâmbio.

O Artigo 3 refere-se ao intercâmbio técnico na
área de planificação turística e visitas recíprocas, proje
tos de desenvolvimento no campo do turismo, assesso
ramento, adestramento e capacitação de pessoal.

O Artigo 4 trata do compromisso que as partes
assumem para, de acordo com suas respectivas le
gislações (riternas, facilitar as atividades dos presta
dores de serviços turísticos.

No Artigo 5, ambas as Partes comprometem-se
a desenvolver ações de promoção comercial e coope
ração empresarial no setor turístico.

No Artigo 6, as Partes comprometem-se a pro
mover, facilitar e estimular, na medida de suas possi
bilidades, os investimentos de capitais (brasileiros e
venezuelanos ou conjuntos) nos seus respectivos se
tores turísticos, a fim de que a infra-estrutura para o
turismo seja ampliada e estimule o crescimento do
fluxo turístico bilateral.

O Artigo 7 é pertinente ao compromisso que
firmam as Partes de conceder facilidades para in
gresso em seu território de informação e material
de apoio correspondentes à indústria de turismo da
outra Parte, sendo que o Artigo 8 se refere à instala
ção de Escritórios Oficiais de Informação Turística
de uma Farte em outra, assim como ao aspecto da
reserva territorial e suas atividades, que deverão
ser acordados entre os corpos administrativos de
ambos os países, sujeitando-se às respectivas le
gislações nacionais.



11- Voto do Relator

A Exposição de Motivos, encaminhada pelo Mi
nistério da Relações Exteriores, enfatiza que o Acor
do sob análise tem por objetivo estimular a coopera
ção em turismo entre os dois países, mediante, entre
outras iniciativas, fortalecimento da cooperação entre
os órgãos estatais de ambos, no que diz respeito ao
estabelecimento e desenvolvimento da cooperação
entre os organismos oficiais de turismo, assim como
entre as empresas brasileiras e venezuelanas, tanto
públicas como privadas.

A importância econômica do turismo, tanto sob
o aspecto econômico, quanto socio cultural, é conhe
cida e dispensaria quaisquer comentários.

Esta importância tem sido salientada reiterada
mente nesta Comissão, em várias oportunidades,
sendo o turismo considerado elemento catalisador do
desenvolvimento.

Podem ser apontados, como bem lembra Luís
Smejoff, em artigo publicado na Revista 11, do De
partamento de Ciências Econômicas da Universidade
do Vale do Rio dos Sinos, efeitos econômicos, sociais
e culturais decorrentes do turismo como, por exem
plo:

"a) maior disponibilidade de moeda es
trangeira;

b) grande impulsão na renda interna,
através deo efeito multiplicador e o corres
pondente surgimento de indústrias comple
mentares;

c) influência direta sobre o emprego e
a distribuição da renda, social e espacíal
mente. Neste sentido, esta transferência de
renda das regiões mais favorecidas, normal
mente as emissoras de turistas, para as zo
nas mais atrasadas, é 'altamente benéfica;

d) contatos culturais, extraordinaria
mente dinâmicos, no sentido de carrear a
inova ção e a capacidade cultural;

e) e, finalmente, a enorme influência
que o turismo exerce no campo sociológico,
por seu poder de comunicação e intercâm
bio entre os povos."

Também Dons Ruschmann, em seu recente
livro ''Turismo e Planejamento Sustentável - a
proteção do meio ambiente", (Ed. Papirus, 1997),
recorda, com propriedade, que "a palavra turismo
surgiu no século XIX, porém a atividade estende suas
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Já O Artigo 9 é pertinente à harmonização e recebimento da Nota e a concordância venezuelana à
compatibilização de políticas, estratégias e estatísti- redação do Artigo 15 do Ajuste Complementar.
cas pertinentes ao turismo nos dois países. É o relatório.

No Artigo 10, levando-se em consideração a
existência de fronteira entre os dois Estados, condi
ção que potencializa a possibilidade de desenvolvi
mento turístico, estipula-se que devem as Partes ado
tar as medidas necessárias para facilitar o ingresso,
permanência e circulação de pessoas ou meio de
transporte destinado ao turismo de uma Parte em ou
tra, respeitadas as respectivas legislações.

No Artigo 11, prevê-se fomento às atividades de
apoio, capacitação e assessoria em matéria ambien
tai, particularmente no que se refere a estudos de im
pacto e ao desenvolvimento de programas na área de
ecoturismo, aspecto último esse que é reforçado no
Artigo 12, onde se dispõe, inclusive, sobre o intercâm
bio de assessorias técnicas.

No Artigo 13, é constituído um Grupo de Traba
lho de Turismo e uma Comissão Binacional de Alto
Nível (COBAN), possibilitando-se, de forma expres
sa, que o primeiro se reuna independentemente do
segundo.

O Artigo 14 elege a via diplomática como meca
nismo para solução de controvérsias; o Artigo 15, a
data a entrada em vigor deste Ajuste

Complementar, sua duração, possibilidade de
renovação automática por igual período, assim como
a hipótese de denúncia do instrumento. A redação
deste dispositivo foi modificada entre os Estados Par
tes, por Troca de Novas, após a assinatura do Ajuste
Complementar;

No Artigo 16, ressalta-se que o eventual término
do Ajuste sob análise não deverá afetar a realização
de programas que tenham sido formulados sob a vi
gência de normas anteriores.

Segue-se ao texto do Ajuste Complementar sob
análise cópia de inteiro teor das notas trocadas entre
os dois países para alteração da redação do Artigo
15, prevendo-se que o instrumento apenas entrará
em vigor quando da última nota em que uma parte in
formará à outra a aprovação do Ajuste e que a valida
de do instrumento será de dois anos, com possibilida
de de renovação por períodos iguais, a menos que
qualquer dos Estados Partes manifeste o desejo de
denunciá-lo.

A primeira Nota foi enviada pelo Embaixador
brasileiro ao Ministro das Relações Exteriores da Ve
nezuela em 5 de junho deste ano e, na segunda, assi
nada em 11 de julho, o Ministro de Relações Exteriores
daquele País comunica ao Embaixador brasileiro o
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raízes pela história - certas formas de turismo
existem desde as mais remotas civilizações, mas foi a
partir do século XX e mais precisamente após a
Segunda Guerra Mundial, que ele evoluiu, como
conseqüência dos aspectos relacionados à
produtividade empresarial, ao poder de compra das
pessoas e ao bem estar resultante da restauração da
paz no mundo.

Teixeira Coelho, por outro lado, em sua consagrada
obra "Dicionário Crítico de Política Cultural", editado
conjuntamente pela FAPESP e Ed. Iluminuras Ltda, São
Paulo, 1977, no verbete Turismo Cultural, aponta com
extrema lucidez, a conexão existente entre essas duas
áreas, e lembra que "o turismo cultural tem-se revelado
fonte importante de recursos para os países que
dedicam a esse setor a atenção necessária".

Do ponto de vista do Direito Internacional
Público, nada há que obstaculize à ratificação do
instrumento em pauta, pois a matéria éconsentânea
com os princípios dos atos internacionais que tem
regido a diplomacia brasileira e semelhante a outros
instrumentos que o Brasil vem firmando nessa área.

Voto, desta forma, pela aprovação do Ajuste
Complementar ao Convênio Básico de Cooperação
Técnica para Cooperação Turística celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Bolivariana da Venezuela, em
Caracas, em 8 de fevereiro de 2000 e de sua Emenda,
por troca de Notas, concluída em 11 de julho de 2000,
nos termos do projeto de decreto legislativo em
anexo, desejoso de que venha a ser fonte efetiva de
interação entre nossos respectivo países.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2000. 
Deputado João Herrmann Neto, Relator.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° DE 2000

(MENSAGEM ~ 1.245, DE 2000)

Submete à consideração do
Congresso Nacional, o texto do Ajuste
Complementar ao convênio Básico de
Cooperação Técnica para Cooperação
Turística, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o
Governo da República Bolivariana da
Venezuela, em Caracas, em 8 de
fevereiro de 2000 e de sua Emenda, por
troca de Notas, concluída em 11 de julho
de 2000.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° fica aprovado o texto do Ajuste Comple

mentar ao convênio Básico de Cooperação Técnica

para Cooperação Turística, celebrado entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Bolivariana da Venezuela, em Caracas, em
8 de fevereiro de 2000 e de sua Emenda, por troca de
Notas, concluída em 11 de julho de 2000.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que alterem o re
ferido Ajuste, assim como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do inciso I do art. 49 da
Constituição Federal, acarretem encargos ou com
promissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2000. 
Deputado João Herrmann Neto, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
unanimemente pela aprovação da Mensagem n°
1.245/2000, do Poder Executivo, nos termos do Projeto
de Decreto Legislativo que apresenta, acatando o
parecer do relator, Deputado João Herrmann Neto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Hélio Costa - Presidente, Jorge Wilson, Neiva
Moreira, Haroldo Lima - Vice-Presidentes, Antonio
Carlos Pannunzio, Arnon Bezerra, Elias Murad,
Itamar Serpa, Luiz Carlos Hauly, Paulo Kobayashi,
Paulo Mourão, Alberto Goldman, Antonio Feijão,
Dr. Heleno, Manoel Salviano, Cláudio Cajado,
Francisco Rodrigues, Heráclito Fortes, Joaquim
Francisco, José Thomaz Nonô, Mário de Oliveira,
Werner Wanderer, Abelardo Lupion, Aracely de
Paula, Alberto Fraga, Elcione Barbalho, José
Lourenço, Leur Lomanto, Maria Lúcia, Synval
Guazzelli, Edison Andrino, Eunício Oliveira, Aloízio
Mercadante, Fernando Gabeira, Milton Temer,
Paulo Delgado, Waldir Pires, Fernando Diniz, Lin
coln Portela, Wagner Salustiano, Celso
Russomano, Pedro Valadares, Wanderley Martins,
João Herrmann Neto, Rubens Furlan.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado Hélio Costa, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 854, DE 2001

(da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional)

MENSAGEM ~ 749/00

Aprova o texto do acordo de coope
ração entre o governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da Repú-



CAPÍTULO 11
Do Poder Executivo

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República

" Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;

11 - exercer, com o auxílio dos Ministros de
Estado, a direção superior da administração fede
ral,

111- iniciar o processo legislativo, na forma e
nos casos previstos nesta Constituicão;

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as
leis, bem como expedir decretos e regulamentos
para sua fiel execução;

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI - dispor sobre a organização e o

funcionamento da administração federal, na tbrma
da lei;

VII- manter relações com Estados estrangeiros
e acreditar seus representantes diplomáticos;

VIII - celebrar tratados, convenções e atos
internacionais, sujeitos a referendo do Congresso
Nacional;

IX - decretar o estado de defesa e o esta
do de sítio;

X - decretar e executar a intervenção federal;
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blica da Bolívia, para impedir o uso ile- va do Brasil e o Governo da República da Bolívia
gal de precursores e substâncias quími- para Impedir o Uso Ilegal de Precursores e Substân-
cas essenciais para o processamento de cias Químicas Essenciais para o Processamento de
entorpecentes e substâncias psicotrópi- Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebra-
cas, celebrado em La paz em 26 de julho do em La Paz, em 26 de julho de 1999.
de 1999. Brasília, 30 de maio de 2000. - Fernando Hen-

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

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 É aprovado o texto do Acordo de Coo
peração entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Bolívia, para
impedir o uso ilegal de precursores e substânicas
químicas essenciais para o processamento de en
torpecentes e substâncias psicotrópicas, celebrado
em La Paz, em 26 de julho de 1999.

Parágrafo único: Ficarão sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que impli
quem revisão do referido Acordo, assim como quais
quer ajustes complementares que, nos termos do in
ciso I do Art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

Art. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Plenário Franco Montoro, 28 de março de
2001. Deputado Hélio Costa, Presidente.

MENSAGEM N° 749, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o Acordo de Coopera
ção entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca da Bolívia para impedir o uso ilegal
de precursores e substâncias químicas
essenciais para o processamento de
entorpecentes e substâncias psicotró
picas, celebrado em La Paz, em 26 de
julho de 1999.

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; e de Constituição e
Justiça e de Redação.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

De conformidade com o disposto no art. 84, in
ciso VIII, da Constituição Federal, submeto à eleva
da consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, o Acordo de
Cooperação entre o Governo da República Federati-
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EM N° 08/MRE

Brasília, 14 de janeiro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada conside

ração de Vossa Excelência o anexo texto do "Acordo
de Cooperação para Impedir o Uso Ilegal de Precur
sores e Substâncias Químicas Essenciais para o Pro
cessamento de Entorpecentes e Substâncias Psico
trópicas", celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Bo
lívia, em La Paz, em 26 de julho de 1999.

2. Em consonância com a estratégia governa
mental de combater o narcotráfico, de estimular a pre
venção da demanda e o tratamento de dependentes,
o documento internacional tem por objetivo imple
mentar os compromissos estipulados no Convênio bi
lateral de Assistência Recíproca para a Repressão do
Tráfico Ilícito de Drogas que Produzem Dependência,
de 17 de agosto de 1977. O referido instrumento jurí
dico visa, ainda, no plano multilateral, a cumprir o esti
pulado na Convenção das Nações Unidas contra o
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psico
trópicas, subscrita em dezembro de 1988.

3. Com vistas ao encaminhamento do assunto à
apreciação do Poder Legislativo, conforme prevê o in
ciso VIII do Artigo 84 da constituição Federal, subme
to a Vossa Excelência o projeto de Mensagem ao
Congresso Nacional, juntamente com as cópias au
tenticadas do Acordo.

Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia, 
Ministro de Estado das Relações Exteriores.

ACORDO DE COOPERACÃO ENTRE O
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA BoLíVIA
PARA IMPEDIR O USO ILEGAL DE PRECURSORES
E SUBSTÂNCIAS QUíMICAS ESSENCIAIS PARA O
PROCESSAMENTO DE ENTORPECENTES E
SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS

O Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Bolívia (doravante deno
minados "Partes"),

Aprofundando os compromissos estipulados no
Convênio de Assistência Recíproca para a Repres
são do Tráfico Ilícito de Drogas que Produzem Depen
dência e o Protocolo Adicional a esse Convênio,
subscritos entre os Governos da República Federati
va do Brasil e da República da Bolívia em 17 (de
agosto de 1977 e em 2 de agosto de 1988 respectiva
mente, e os compromissos assumidos como Partes
da Convenção das Nações Unidas contra o tráfico ilí
cito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas,

subscrita em Viena, em 20 de dezembro de 1988, do
ravante denominada "Convenção";

Tendo em conta o que foi estabelecido na Con
venção sobre a necessidade de se criarem e imple
mentarem medidas de controle com relação a deter
minados precursores e substâncias psicotrópicas;

Acatando as recomendações sobre a matéria
feitas pelo Organismo Internacional de Controle de
Entorpecentes (OICE);

Observando que OS precursores e as substân
cias químicas essenciais são indispensáveis para a
fabricação de substâncias entorpecentes e psicotró
picas, do que resulta indispensável e urgente a ado
ção, entre as Partes de medidas apropriadas para im
pedir o uso ilegal daqueles produtos;

Preocupados com o constante aumento do tráfi
co ilícito de precursores e substâncias químicas es
senciais para o processamento de entorpecentes e
substâncias psicotrópicas;

Conscientes de que a produção, a fabricação, a
distribuição, a comercialização e o tráfico ilícito de
precursores e substâncias químicas essenciais são a
base para facilitar a produção ilícita de entorpecentes
e substâncias psicotrópicas;

Reconhecendo que a produção de entorpecen
tes e substâncias psicotrópicas constitui uma ativida
de criminosa de conseqüências internacionais e, por
isso, todos os Estados devem executar ações conjun
tas que permitam combater, neutralizar e impedir
cada uma das fases dessa atividade criminosa inter
nacional;

Convencidos da necessidade de manter, entre
as Partes, um intercâmbio direto, seguro, permanente
e ágil de informações que fortaleça a capacidade dos
Estados de detectarem e impedirem operações sus
peitas, envolvendo precursores e substâncias quími
cas essenciais para evitar seu uso ilegal,

Acordam o seguinte:

ARTIGO I
Objetivos e Âmbito de Aplicação

1. As Partes do presente Acordo concordam em
desenvolver a Cooperação prevista na Convenção,
especialmente em seus Artigos 2, 12 e 24, a fim de
prevenir e controlar o uso ilegal de precursores e
substâncias químicas essenciais utilizadas para a fa
bricação e/ou o processamento ilícito de eu torpecen
tes e substâncias psicotrópicas.

2. As Partes prestarão assistência mútua para
intercambiar informações com o objetivo de controlar
e fiscalizar as operações comerciais, aduaneiras e de
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distribuição de precursores e substâncias químicas
essenciais.

3. As partes intercambiarão informações so
bre as pessoas e organizações que se ocupam da
produção, da venda, da importação, da exportação,
da reexportação, da distribuição, do transporte e da
armazenagem de precursores e substâncias quími
cas essenciais.

4. Em cumprimento do presente Acordo, as
Partes intercambiarão informações relativas aos me
canismos de controle interno empregados pata im
pedir o uso ilegal de precursores e substâncias quí
micas essenciais.

ARTIGO 11
Autoridades Centrais Designadas

As Partes designam as seguintes Autoridades
Centrais para a execução do presente Acordo, as
quais poderão comunicar-se diretamente entre si
para manter uma cooperação mais eficaz:

a) pela República Federativa do Brasil, a Auto
ridade Central será o Ministério da Justiça, que cum
prirá as atribuições descritas no presente Acordo em
coordenação com a Secretaria Nacional Antidrogas
(SENAD).

b) pela República da Bolívia, a Autoridade
Central será o Vice-Ministério de Defesa Social - Di
reção Geral de Substâncias Controladas, que cum
prirá as atribuições descritas no presente Acordo em
coordenação com as demais autoridades competen
tes.

ARTIGO 111
Precursores e Substâncias Químicas Essenciais

1. Para os fins do presente Acordo, enten
der-se-á por precursores e substâncias químicas
essenciais toda substância ou mistura de substân
cias químicas utilizadas no processo de extração
ou fabricação ilícita de entorpecentes e/ou subs
tâncias psicotrópicas, tanto de origem natural
como sintética.

As Partes, conjuntameute, de acordo com sua
legislação interna, e dentro do prazo de 91 (noven
ta) dias seguintes à entrada em vigor do presente
Acordo, estabelecerão uma "lista de precursores e
substâncias químicas essenciais", doravante deno
minada "lista de substâncias", que deverá ser sub
metida a vigilância por cada uma delas.

As propostas de modificação da lista de subs
tâncias serão decididas pelas Autoridades Centrais.

ARTIGO IV
Controle das Operações Comerciais,

Aduaneiras e de Distribtiiçào de Precursores e
de Substâncias Químicas Essenciais

1. As Partes cooperarão entre si para assegurar
o controle e a fiscalização das operações comerciais,
aduaneiras, de tráfico e de distribuição dos precurso
res e das substâncias químicas essenciais incluidos
na lista de substâncias. Da mesma forma, informarão
sobre tais operações quando existam razões funda
das para se crer que os precursores ou substâncias
químicas essenciais possam estar ou estejam sendo
objeto de uso ilegal.

2. As Partes se assegurarão de que toda opera
ção de importação, exportação, reexportação, trânsi
to e distribuição de precursores e de substâncias quí
micas essenciais esteja acompanhada de toda a do
cumentação pertinente.

3. As Partes intercambiarão informação para
identificar operações sobre as quais haja fundadas
suspeitas, e somente nesses casos, que indiquem
que os precursores ou as substâncias químicas es
senciais possam estar ou estejam sendo desviados
pata a fabricação ilícita de entorpecentes e substânci
as psicotrópicas, com referência aos seguintes as
pectos:

a) quantidade do precursor ou da substância
quimica

essencial vendida, importada, exportada, reex
portada, mantida em depósito, transportada ou que
tenha sofrido transbordo;

b) nome, endereço, telefone, fax, clientes e ativi
dades dos vendedores de precursores e substâncias
químicas essenciais;

c) rotas de comércio de precursores e substân
cias químicas essenciais estabelecidas previamente
para serem utilizadas pelos comerciantes, corretores
e transportadores de seu país;

d) precursores e substâncias químicas essenciais
que se encontrem em trânsito pelo território de uma das
Partes com destino ao território da outra Parte;

e) dados estatísticos com respeito à oferta e à
demanda por precursores e substâncias químicas es
senciais.

4. A Autoridade Central que receba da outra
Parte informações sobre operações sobre as quais
haja fundadas suspeitas, por intermédio do órgão
competente, investigará o consignatário ou destinatá
rio dos precursores e substâncias químicas essencia
is, para confirmar que se empregarão para fins lícitos.
Caso aqueles produtos sejam enviados a umm con-



ARTIGO VI
Informação Reservada

1. Toda informação comunicada, em aplicação
do presente Acordo, por ter caráter sig iloso, será clas
sificada segundo a legislação de cada uma das Par
tes para garantir o segredo profissional, industrial,
empresarial e comercial, bem como a proteção ne
cessária.

2. A informação obtida deverá ser utilizada uni
camente para os fins do presente Acordo.

3. O disposto no parágrafo anterior não impedirá
a utilização das informações em procedimentos admi
nistrativos ou processos criminais iniciados pelas
Partes como conseqüência do controle dos precurso
res e das substâncias químicas essenciais. A utiliza
ção de ditas informações e seus resultados serão co
municados à Autoridade Central que as prestou.

ARTIGO VII
Disposições Finais

1. As Partes concordam em avaliar anualmente
a execução do presente Acordo e realizarão as con
sultas que considerem necessárias para aperfeiçoar
sua aplicação.

2. Qualquer controvérsia que possa surgir na
aplicação do presente Acordo será solucionada dire
tamente pelas Partes.

3. O presente Acordo entrará em vigor na data
do recebimento da segunda comunicação por via di
plomática, na qual se informa o cumprimento dos re
quisitos constitucionais e da legislação interna neces
sários para sua aprovação.

4 O presente Acordo poderá ser emendado; as
modificações entrarão em vigor conforme estabeleci
do tio parágrafo 3 do presente Artigo.

Qualquer uma das Partes podera dar por termi
nado o presente Acordo, mediante denúncia tbnnali
zada por meio de Nota diplomática, que surtirá efeito
seis (6) meses após a data de recebimento pela outra
Parte. As solicitações de assistência fonnalizadas
dentro daquele prazo deverão ser atendidas pela Par
te requerida.

Feito na cidade de La Paz, em 26 de julho de
1999, em dois exemplares originais, nos idiomas por
tuguês e espanhol, sendo ambos os textos igualmen
te válidos e autênticos.

Pelo Governo da República Federativa Do Brasil
- Luiz Felipe Lampreia, Pelo Governo da Repúblia
Da Bolivia - Walter Guiteras.

ARTIGO V
Cooperação em Matéria de Intercâmbio de

Informações sobre a Legislação Vigente

As partes cooperarão entre si para o forneci
mento das informações relativas à legislação e às
modificações nela introduzidas, bem corno aos de
mais mecanismos de controle e fiscalização estabele-
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signatário ou destinatário dentro do território da outra cidos para evitar o uso ilegal de precursores e de
Parte e sejam vendidos ou transferidos a terceiros, substâncias químicas essenciais.
estes últimos também serão investigados.

5. As Partes comunicarão oportunamente toda
modificação realizada nos sistemas de etiquetagem
dos precursores e substâncias químicas essenciais a
que se refere o presente Acordo e, quando necessá
rio, anexarão a informação pertinente, a fim de facili
tar, à Autoridade Central encarregada de exercer seu

controle, a compreensão de tais modificações.

6. Conforme a sua legislação interna, as Partes
prestarão informações sobre as autorizações, licen
ças ou permissões concedidas, negadas ou prorroga
das, relativas às exportações, às reexportações, às
importações, ou ao transporte e à distribuição, bem
como sobre as formas de pagamento com que foram
efetuadas as transações de comércio de precursores
e de substâncias químicas essenciais sobre as quais
haja fundadas suspeitas, para que sejam submetidas
a investigações e procedimentos administrativos ou
processos criminais instaurados pelas autoridades
competentes de cada Parte.

7. A Autoridade Central de uma das Partes po
derá solicitar à Autoridade Central da outra Parte as
informações que possuiam sobre as pessoas e as or
ganizações que se ocupam da produção, da venda,
da importação, da exportação, da reexportaçâo, da
distribuição, do transporte e da armazenagem para
iniciar, se for o caso, a investigação respectiva.

8. As Partes, também mia medida em que o
seu ordenamento interno o permita compartilharão
informações e darão a conhecer os resultados obti
dos nas investigações e nos procedimentos admi
nistrativos e processos criminais iniciados pelas
autoridades respectivas. Informarão, igualmente,
sobre as atividades de interdição que tenham sido
iniciadas como resultado da cooperação mútua pre
vista neste Acordo.

9. A Autoridade Central de uma das Partes noti
ficará à Autoridade Central da outra Parte, previamen
te a sua concretização, qualquer operação de expor
tação ou de reexportaçào de precursores e substânci
as químicas controladas.
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Aviso n° 912 - C.Civil.

Brasília, 30 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

Senhor Primeiro Secretário.
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentissirno Senhor Presidente da República rela
tiva ao Acordo de Cooperação entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica da Bolívia para Impedir o Uso ilegal de Precurso
res e Substâncias Químicas Essenciais para o Pro
cessamento de Entorpecentes e Substâncias Psico
trópicas, celebrado em La Paz, em 26 de julho de
1999.

Atenciosamente.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DE DEFESA NACIONAL

I - Relatório

Encaminha o Excelentíssimo Senhor Presiden
te da República ao Congresso Nacional a Mensagem
749, datada de 30 de maio do ano em curso, acompa
nhada da Exposição de Motivos n° OBIMRE, de 14 de
janeiro, referente ao texto do Acordo de Cooperação
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Bolívia, para Impedir o Uso
Ilegal de Precursores e Substâncias Químicas Essen
ciais para o Processamento de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, celebrado em La Paz, em
26 de julho de 1999.

Na Exposição de Motivos, assinada pelo Exce
lentíssimo Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores, Embaixador Luiz Felipe Lampreia, enfati
za-se que o referido Acordo está em consonância
com a estratégia governamental de combater o nar
cotráfico, estimular a prevenção de demanda por dro
gas e o tratamento de dependentes tendo por objetivo
implementar os compromissos estipulados no Convê
nio Bilateral de Assistência Reciproca para a Repres
são do Tráfico Ilícito de Drogas que Produzem Depen
dência, de 17 de agosto de 1988, seguindo, ainda, as
recomendações da Convenção das Nações Unidas
contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes, celebrada
em Viena, em 1988.

Os autos de tramitação estão instruídos de
acordo com as normas de processo legislativo perti
nentes, tendo a matéria sido distribuída a esta Comis
são e à de Constituição e Justiça e de Redação.

O instrumento sob análise, cuja cópia autentica
da está anexada aos autos, fls 5 a 11 , compõe-se de
sete artigos.

O Artigo I é referente aos objetivos e âmbito de
aplicação do presente Acordo (cooperação, assistên
cia e intercâmbio de informações).

O Artigo 11 trata das autoridades centrais desig
nadas para aexecução do Acordo.

O Artigo 111 é pertinente à definição de precurso
res e substâncias químicas essenciais.

O Artigo IV refere-se ao controle das operações
comerciais, aduaneiras e de distribuição de precurso
res e de substâncias químicas essenciais.

O Artigo V aborda a cooperação em matéria de
intercâmbio de informações sobre a legislação vigente.

O Artigo VI trata das informações consideradas
reservadas.

O Artigo VII refere-se às disposições finais (ava
liação anual da execução do Acordo; controvérsias a
serem dirimidas diretamente pelas Partes; vigência;
possibilidade de emendas e hipótese de denúncia do
instrumento).

É o relatório.

11- Voto do Relator

Como bem aponta o ministro de Relações Exte
riores em sua Exposição de Motivos, o Acordo em
tela destina-se a instrumentalizar a ação antidrogas
através de mecanismo bilateral de cooperação inter
nacional.

O presente Acordo vem ao encontro das reco
mendações contidas na Convenção das Nações Uni
das contra o Tráfico) Ilícito de Entorpecentes e Subs
tâncias Psicotrópicas, aprovada em Viena em 20 de de
zembro de 1988, bem como daquelas da Estratégia
Antidrogas no Hemisfério, aprovada pela Comissão
Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas 
CICAD, em 16 de outubro de 1996. Dá, também, segui
mento ao Convênio Bilateral de Assistência Recíproca
para a Repressão do Tráfico Ilícito de Drogas que pro
duzem Dependência, de 17 de agosto de 1977.

No âmbito desta Comissão, nada há a opor, já
que a matéria está em consonância com as normas
pertinentes de Direito Internacional Público, cabendo,
apenas, ressaltar-se a necessidade premente que
existe de reforço das ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde neste campo, tanto quanto
cumprir o dever de investigar e reprimir o tráfico.

VOTO, desta forma, pela aprovação do texto do
Acordo de Cooperação entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Bo-



Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República do Peru so
bre Cooperação e Coordenação em Maté
ria de Sanidade Agropecuária, celebrado
em Lima, em 6 de dezembro de 1999.

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54))

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado Hélio Costa, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 855, DE 2001

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM ND 779/00

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o texto do Acordo entre o Go

verno da República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Peru sobre Cooperação e Coordena
ção em Matéria de Sanidade Agropecuária, celebra
do em Lima, em 6 de dezembro de 1999.

Parágrafo único: Ficarão sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem
revisão do referido Acordo, assim como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
Art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entr~ em vigor
na data de sua publicação.

Plenário Franco Montoro, 28 de março de 2001.
- Deputado Hélio Costa, presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2000

(MENSAGEM N° 749, DE 1999)

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DE DEFESA NACIONAL
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Iívia para Impedir o Uso Ilegal de Precursores e de Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Substâncias Químicas Essenciais para o Processa- Hélio Costa - Presidente, Jorge Wilson, Neiva More-
mento de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópi- ira, Haroldo Lima - Vice-Presidentes, Antonio Carlos
cas, celebrado em La Paz, em 26 de julho de 1999, Pannunzio, Arnon Bezerra, Elias Murad, Itamar Ser-
nos termos da proposta de Decreto Legislativo em pa, Luiz Carlos Hauly, Paulo Kobayashi, Paulo Mou-
anexo. rão, Alberto Goldman, Antonio Feijão, Dr. Heleno,

Sala da Comissão, 8 de fevereiro de 2000. - Manoel Salviano, Cláudio Cajado, Francisco Rodri-
Deputado Victtorio Medioli, Relator. gues, Heráclito Fortes, Joaquim Francisco, José

Thomaz Nonô, Mário de Oliveira, Werner Wanderer,
Abelardo Lupion, Aracely de Paula, Alberto Fraga,
Elcione Barbalho, José Lourenço, Leur Lomanto,
Maria Lúcia, Synval Guazzelli, Edison Andrino, Euní
cio Oliveira, Aloízio Mercadante, Fernando Gabeira,
Milton Temer, Paulo Delgado, Waldir Pires, Fernan
do Diniz, Lincoln Porte/a, Wagner SaLustiano, Celso
Russomano, Pedro Valadares, Wanderley Martins,
João Herrmann Neto, Rubens Furlan.

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Acordo de
Cooperação entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da
Repúbiica da Bolívia, para Impedir o Uso
Ilegal de Precursores e Substâncias Quí
micas Essenciais para o Processamento
de Entorpecentes e Substâncias Psico
trópicas, celebrado em La paz, em 26 de
julho de 1999.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o texto do Acordo de Coo
peração entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Bolívia, para
Impedir o Uso Ilegal de Precursores e Substâncias
Químicas Essenciais para o Processamento de
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebra
do em La paz, em 26 de julho de 1999.

Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem re
visão do referido Acordo, assim como quaisquer ajus
tes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala da comissão, 8 de fevereiro de 2000. 
Deputado Victtorio Medioli, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
unanimemente pela aprovação da Mensagem n° 74
9/2000, do Poder Executivo, nos termos do Projeto de
Decreto Legislativo que apresenta, acatando o parecer
do relator, Deputado Vittorio Medioli.



EM N° 130 /MRE

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

X- decretar e executar a intervenção federal;

Brasília, 12 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Elevo à consideração de Vossa Excelência o

anexo Acordo entre o Governo da República Federati
va do Brasil e o Governo da República do Peru sobre
Cooperação e Coordenação em Matéria de Sanidade
Agropecuária, celebrado em Lima, em 6 de dezembro
de 1999.

2. O referido Acordo tem por objetivo promover a
cooperação técnica entre o Brasil e a República do
Peru no campo da saúde pública veterinária e da pro
teção das plantas. Visa, igualmente, criar um quadro
favorável à ampliação do comércio bilateral de

produtos de origem animal e vegetal, tendo por
base as normas e regulamentos estabelecidos pelos
principais organismos e instrumentos internacionais
sobre aquelas matérias, como, entre outros, o Escri
tório Internacional de Epizootias e a Convenção Inter
nacional para a Proteção dos Vegetais.

3. Conforme prevê o Acordo, as autoridades sa
nitárias de uma Parte deverão comunicar à outra Par
te eventuais alterações nas respectivas legislações e
informar sobre a situação sanitária e fitossanitária em
seu território. Uma Comissão Mista bilateral será en
carregada de coordenar e supervisionar a implemen
tação do Acordo.

Esta Comissão deverá igualmente definir pro
gramas de cooperação a serem desenvolvidos con
juntamente e estabelecer medidas específicas de fa
cilitação dos trâmites aduaneiros de produtos agrope
cuários e de harmonização das normas sanitárias.

CAPíTULO 11
Do Poder Executivo

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
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MENSAGEM N° 779, DE 2000 111- iniciar o processo legislativo, na forma e nos
(Do Poder Executivo) casos previstos nesta Constituição;

Submete à consideração do . IV - sancionar, 'promulgar e fazer publicar as
Congresso Nacional o texto do Acordo leis, ~em como_expedIr decretos e regulamentos para
entre o Governo da República Federativa sua fiei execuçao;
do Brasil e o Governo da República do V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
Peru sobre Cooperação e Coordenação VI - dispor sobre a organização e o funciona-
em Matéria de Sanidade Agropecuária, mento da administração federal, na forma da lei;
celebrado em Lima, em 6 de dezembro de VII- manter relações com Estados estrangeiros
1999. e acreditar seus representantes diplomáticos;

(Às Comissões de Relações Exteriores VIlI-celebrartratados, convencões e atos inter-
e de Defesa Nacional; de Agricultura e nacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacio-
Politica Rural; e de Constituição e Justiça e nal;
de Redação (Art. 54)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no artigo 84,

inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à eleva-
da consideração de Vossas Excelências, acompa-
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Peru sobre Cooperação e
Coordenação em Matéria de Sanidade Agropecuária,
celebrado em Lima, em 6 de dezembro de 1999.

Fernado Henrique Cardoso. Brasília, 6 de junho
de 2000.

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:

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

do, a direção superior da administração federal;



c) promover a adoção, em seus respectivos ter
ritórios, de regras harmonizadas sobre higiene e tec
nologia no que respeita aos controles oficiais de pro
dutos de origem animal e vegetal.

A cooperação entre as Partes Contratantes se
dará por meio:

a) do intercâmbio de legislação e de informação
técnico-científica sobre a situação fito e zoossanitária
no território de cada uma das Partes Contratantes, in
cluindo métodos de controle de pragas e enfermida
des, técnicas de diagnóstico, manejo e elaboração de
produtos e subprodutos de origem animal e vegetal;

O Governo da República Federativa do Brasil,
através do Ministério da Agricultura e do Abastecimen
to e o Governo da República do Peru, por meio do Ser
viço Nacional de Sanidade Agrária do Ministério da
Agricultura (SENASA), doravante denominadas Enti
dades Executoras, comprometem-se a:

a) identificar e dar prioridade às ações de coo
peração técnica em matérias de interesse comum,
com o objetivo de lograr um melhor controle das pra
gas e das enfermidades fito e zoossanitárias existen
tes e facilitar o comércio de produtos agrícolas e pe
cuários entre os dois países;

b) elaborar programas para prevenir a introdu
ção e propagação, em seus respectivos territórios, de
pragas e de enfermidades fito e zoossanitárias sujei
tas a regulamentos quarentenários, e também har
monizar, conforme o caso, os seus limites de tolerân-

ARTIGO 2°

CAPÍTULO I
Objetivos

ARTIGO 1°

CAPíTULO 11
Das Ações

cia;
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4. O intercâmbio de informações e a aproxima- de produtos agrícolas e pecuários facilitarão o comér-
ção entre os setores agropecuários brasileiro e peru- cio desses animais, vegetais, seus produtos e sub-
ano, previstos no Acordo, deverão possibilitar, em produtos;
particular, a redução dos riscos de propagação de Que ambas as Partes Contratantes ratificaram o
pr~gas de plantas e de doenç~s .de animais ?e.um Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fi-
pais para o outro. ~rata-se de ~blet!V?de alta pnonda- tossanitárias da Organização Mundial do Comércio
de, dada a extensao da fronteira flslca com o Peru. (OMC); são partes da Convenção Internacional para

5. Conforme salienta o Ministério da Agricultura, a Proteção dos Vegetais (CIPV) da FAO; e são mem-
o presente Acordo obedece à orientação emanada do bros do Escritório Internacional de Epizootias (OIE) e
"Acordo Sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias", do Comitê do Codex Alimentarius;
da Organização Mund.ial do. Co~érc.io (Acordo Decidem celebrar o seguinte Acordo:
SPSIWTO, conforme a SIgla em mgles), firmado pelo
Brasil, que convida as Partes a assinarem entre si ins
trumentos com vistas a fixar regras bilaterais de inter
câmbio comercial, em particular no que diz respeito
às normas de inocuidade dos alimentos e aos proce
dimentos de defesa sanitária e fitossanitária.

6. O Ministério da Agricultura e do Abastecimen
to, que teve a iniciativa de propor a assinatura do
Acordo, participou ativamente da sua negociação e
aprovou seu texto final, similar ao de Acordos do gê
nero firmados pelo Governo brasileiro com outros paí
ses.

7. Com vistas ao encaminhamento do assunto à
apreciação do Poder Legislativo, submeto à Vossa
Excelência projeto de Mensagem ao Congresso Naci
onal, juntamente com cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA DO PERU SOBRE
COOPERACÃO E COORDENAÇÃO EM MATÉRIA
DE SANIDADE AGROPECUÁRIA

O Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Peru (doravante denomi
nados "Partes Contratantes"),

Considerando:
Que é de interesse mútuo incrementar o inter

câmbio comercial de produtos agrícolas e pecuários,
bem como a cooperação técnica nos aspectos fitos
sanitários e zoossanitários entre os dois países;

Que os aspectos científicos, tecnológicos e nor
mativos em matéria de saúde animal e sanidade ve
getal revestem-se de especial interesse para facilitar
o comércio internacional de animais, vegetais, seus
produtos e subprodutos e para preservar seus territó
rios livres de pragas e doenças;

Que o reconhecimento, harmonização e agiliza
ção dos requisitos e procedimentos técnicos e admi
nistrativos exigidos nas importações e exportações
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b) do intercâmbio de pessoal especializado,
com a finalidade de inspecionar, na origem, os proce
dimentos e condições fito e zoossanitárias de produ
ção animal e vegetal;

c) da definição de programas e tratamentos fito
e zoossanitários específicos que agilizem os procedi
mentos de comércio de produtos agropecuários;

d) da colaboração recíproca de caráter técnico
em aspectos de reconhecimento, diagnóstico e medi
das de prevenção de risco sanitário de ocorrências
nos territórios de ambos os países;

e) do intercâmbio de especialistas e pessoal es
pecializado nas matérias do presente Acordo, com
fins de pesquisa e capacitação.

CAPíTULO 111
Direitos e Obrigações das Partes Contratantes

ARTIGO 3°

As Partes Contratantes terão os seguintes direi
tos e obrigações:

a) adotar, manter ou aplicar medidas fito e zoos
sanitárias de verificação de resíduos, em conformida
de com o presente Acordo, necessárias para a prote
ção da vida, da saúde humana, da saúde animal e da
sanidade vegetal, no âmbito do Acordo sobre a Apli
cação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias da
Organização Mundial de Comércio (OMC). Não obs
tante, cada Parte Contratante terá o direito de fixar
seus níveis de proteção, com base nos princípios ci
entíficos da análise de risco;

b) a Parte exportadora deverá certificar o cumpri
mento das exigências de importação da outra Parte,
que poderá exigir, quando considerar necessário, os
certificados fito e zoossanitários acordados para fins de
intercâmbio comercial de produtos agropecuários;

c) outorgar as facilidades necessárias para a ve
rificação dos controles, inspeções, aprovações e pro
gramas de caráter fito e zoossanitários;

d) promover o estabelecimento de sistemas de
harmonização no âmbito agrossanitário para méto
dos de amostragem, diagnóstico e inspeção e certifi
cação de animais, vegetais, seus produtos e subpro
dutos nos níveis de campo, processamento industrial
e lugar de entrada;

e) produzir, registrar e intercambiar informação
sobre os laboratórios de análises de animais, vegeta
is, seus produtos e subprodutos a serem exportados
bilateralmente; ademais, estabelecer protocolos para
as análises de laboratório a realizar quando necessá
rio no trânsito de animais entre os dois países;

f) oferecer facilidades para a capacitação de
pessoal técnico em instituições de ensino e pesquisa
e em outras entidades afins à sanidade agropecuária.

ARTIGO 4°
As Partes Contratantes se comprometem a

notificar-se mutuamente:

a) as mudanças significativas que ocorram na
área zoossanitária, tais como o aparecimento ou a
suspeita de doenças exóticas, conforme as listas A e
B do Escritório Internacional das Epizootias (OIE),
dentro das 24 horas imediatamente seguintes à de
tecção do problema;

b) as mudanças significativas na situação fi
tossanitária, tais como o surgimento de pragas
quarentenárias ou a propagação destas sob con
trole oficial, no prazo de 10 dias a partir de sua ve
rificação;

c) as ocorrências de importância epidemiológi
ca no que respeita a doenças e pragas não incluídas
nos dois itens anteriores;

d) as alterações nas normas fito e zoossanitári
as vigentes que possam afetar o intercâmbio comerci
ai bilateral de produtos agropecuários, pelo menos 60
dias antes da data de entrada em vigor da nova dispo
sição, de modo a permitir observações da outra Parte
Contratante. As situações de emergência estão isen
tas do prazo anteriormente indicado.

e) as medidas de urgência que se implementem
para controlar os focos ou surtos de pragas de impor
tância quarentenária e de enfermidades de notifica
ção obrigatória.

CAPíTULO IV
Da Comissão Mista e das Entidades Executoras

ARTIGO 5°

A coordenação e supervisão da aplicação do
presente Acordo estarão a cargo de uma Comissão
Mista integrada por representantes das Entidades
Executoras da seguinte forma:

- O Secretário de Defesa Agropecuária do Bra
sil, ou seu representante;

- O Chefe do Serviço Nacional de Sanidade
Agrária (SENASA) do Peru, ou seu representante;

- As respectivas equipes técnicas que se esti
mem adequadas.

ARTIGO 6°

Cabe à Comissão Mista definir as regiões espe
cíficas onde se efetuarão os trabalhos de cooperação
e os projetos a realizar.
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ARTIGO 7°

A Comissão Mista buscará promover, em seus
respectivos territórios, a participação de instituições e
associações dos setores público e privado no cumpri
mento dos objetivos e atividades previstas no presen
te Acordo.

ARTIGO 8°

Para discutir sobre matéria técnico-científica e
harmonização de requisitos fito e zoossanitários, bem
como os demais assuntos que surjam durante a exe
cução do presente Acordo, a Comissão Mista reu
nir-se-á pelo menos uma vez por ano, em data e local
acordados mutuamente. A sede do encontro será ro
tativa.

ARTIGO 9°

As Entidades Executoras elaborarão, de manei
ra coordenada, um informe anual sobre o desenvolvi
mento dos resultados deste Acordo.

ARTIGO 10

A Entidade Executora que, ao abrigo do presen
te Acordo, enviar representantes e especialistas ao
território da outra Parte Contratante, arcará com os
gastos correspondentes, a menos que as Partes Con
tratantes decidam o contrário. A Parte Contratante do
país anfitrião facilitará o acesso dos funcionários aos
lugares onde estes devam desenvolver o seu trabalho
e proporcionará a assistência necessária ao cumpri
mento da missão.

ARTIGO 11

As Partes Contratantes poderão, com base nes
te Acordo, subscrever Protocolos Complementares
em assuntos específicos de interesse mútuo. Todo
Protocolo Complementar subscrito ao abrigo deste
Acordo constituirá parte integrante do mesmo.

CAPíTULO V
Período de Vigência e Emendas

ARTIGO 12

O presente Acordo entrará em vigor 30 (trinta)
dias após recebida a última notificação em que uma
das Partes Contratantes informa à outra do cumpri
mento dos requisitos legais necessários à sua entra
da em vigor. Terá validade de 1 (um) ano e será pror
rogado automaticamente por iguais períodos sucessi
vos, exceto se 6 (seis) meses antes do término de um
período uma das Partes Contratantes notificar a ou
tra, por escrito, de sua decisão de denunciá-lo.

ARTIGO 13

O presente Acordo poderá ser alterado pelas
Partes Contratantes. As modificações entrarão em vi
gor segundo o disposto no Artigo 120.

ARTIGO 14

Em casos de emergência de ameaça à saúde
pública animal ou à sanidade pública vegetal, as Par
tes Contratantes poderão suspender a aplicação do
presente Acordo. A suspensão deste Acordo, assim
como a sua reativação, serão comunicadas imediata
mente à outra Parte Contratante.

ARTIGO 15

Qualquer divergência sobre a interpretação ou
execução do presente Acordo será resolvida por via
diplomática.

ARTIGO 16

O término do presente Acordo não afetará a rea
lização das atividades de cooperação que se encon
trem em execução.

Feito em Lima, em 6 de dezembro de 1999, em
dois exemplares originais, nos idiomas português e es
panhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos.

Pelo Governo da República Federativa da Brasil
- José Veigas Filho, Embaixador, Pelo Governo da
República do Peru - Fernando Trazegnies Granda,
Ministro das Relações Exteriores.

Aviso n° 953-C.Civil

Em 6 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do
Peru sobre Cooperação e Coordenação em Matéria
de Sanidade Agropecuária, celebrado em Lima, em 6
de dezembro de 1999.

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



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
i N°, DE 2000

(Mensagem n° 779, de 2000)

Apr:ova Texto do Acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Peru sobre
Cooperação em Matéria de Sanidade
Agropec~ária, celebrado em Lima, em 6
de dezefllbro de 1999.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

O Congres~o Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o texto de Acordo entre o

Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Rep~blica do Peru sobre Cooperação em
Matéria de Sanidade Agropecuária, celebrado em
Lima, em 6 de dezembro de 1999.

Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprovação
do Congresso, Nacional quaisquer atos que
impliquem revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000.
Deputado Fernando Gabeira, Relator.

I

11- Voto do Relator

Na Exposição de Motivos, assinada pelo
Excelentíssimo Embaixador Luiz Felipe Lampreia,
Ministro de Estado das Relações Exteriores,
enfaUza-se que o Acordo em tela tem como objetivo
promover a cooperação técnica entre o Brasil e a
República do Peru "no campo da saúde pública
veterinária e da proteção de plantas" assim como
criar "um quadro favorável à ampliação do comércio
bilateral de produtos de origem animal e vegetal"
entre os dois países, "tendo por base as normas e
regulamentos estabelecidos pelos principais
organismos e instrumentos internacionais sobre
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES aquelas matérias como, entre outros, o Escritório
E DE DEFESA NACIONAL Internacional de Epizootias e a Convenção

1_ Relatório Internacional para a proteção dos vegetais".

Encaminha o Excelentíssimo Senhor Presiden- Do po~to_de vista ?~S c?mpetências ~tribuíd~~
te da República ao Congresso Nacional a Mensagem e esta Coml~sao,:a m~tena nao oferece mal~res dlfl-
n° 779, assinada em 6 de junho do ano em curso, culdades:: e consentan~a com os co.mpromlssos de
acompanhada da Exposição de Motivos n° 130/MRE, cooperaçao que o Brasil tem assumido com as na-
datada de 12 de maio, referente ao texto do Acordo ções amigas e vai ao encontro das normas de Direito
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Internacional Público pertinentes.
Governo da República do Peru sobre Cooperação e Não posso, todavia, deixar de sugerir que, para
Coordenação em Matéria de Sanidade Agropecuária, análise mais específica do mérito pertinente à maté-
celebrado em Lima, em 6 de dezembro de 1999. ria, seja também: ouvida a Comissão de Defesa do

Recebida a Mensagem pela Câmara dos Depu- Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, a quem tanto
tados e formalizados os autos de tramitação com cópia incumbe analisar' as questões relativas à defesa do
internacional autenticada pelo Ministério das Relações consumidor, como à proteção da fauna e flora, quer
Exteriores, foi distribuída a esta e às Comissões de para efeitos de comércio ou não.
Agricultura e Política Rural, e de Constituição e Justiça VOTO, pois~ no âmbito desta Comissão, pela
e de Redação, cumprindo-se os requisitos processuais aprovação parlamentar ao texto do Acordo entre o
formais atinentes à tramitação legislativa. Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-

O Acordo em tela compõe-se de um preâmbulo no da República do Peru sobre a Cooperação e Coor-
e dezesseis artigos agrupados em cinco capítulos (fls. denação em Matéria de Sanidade Agropecuária, ce-
6 a 12 dos autos). lebrado em Lima, em 6 de dezembro de 1999, nos ter-

O Capítulo I, composto pelo artigo 10
, é referen- mos do Projeto de Decreto Legislativo em anexo.

te aos objetivos do Acordo. Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000.-
No Capítulo 11 (artigo 20

), os países signatários Deputado Fernal1do Gabeira, Relator.
tratam das ações a serem desenvolvidas (intercâmbio
de legislação, informações técnico-científicas,
pessoal especializado, definição de programas,
colaboração e intercâmbio) para o cumprimento do
Acordo.

O Capítulo 111 (artigos 30 e 40
) é referente aos

direitos e obrigações das Partes Contratantes.
O Capítulo IV (artigos 50 a 11) trata da

Comissão Mista prevista no Acordo e respectivas
entidades executoras.

O Capítulo V (artigos 12 a 16), intitulado
"período de vigência e emendas", refere-se ao
período de vigência do Acordo, casos de emergência
ou ameaça à saúde pública animal, possibilidade de
emendas e de resolução de divergências de
interpretação.

É o relatório.



CAPíTULO 11
Do Poder Executivo

MENSAGEM N° 783, DE 2000
(Do Poder Executivo)

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Acordo entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Hun
gria sobre Cooperação nos Campos da
Quarentena Vegetal e da Proteção de
Plantas, celebrado em Brasília, em 10 de
novembro de 1999.

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; de Agricultura e Polí
tica Rural; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54)).

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no artigo 84,

inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à eleva
da consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Hungria sobre Cooperação
nos Campos da Quarentena Vegetal e da Proteção de
Plantas, celebrado em Brasília, em 10 de novembro
de 1999.

Brasília, 8 de junho de 2000. - Fernando Hen
rique Cardoso.
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11I - Parecer da Comissão quer ajustes complementares que, nos termos do in-

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe- ciso I do art. 49 da C~nstituição Federal, aca:re!e~
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi- enc~rgos ou compromissos gravosos ao patnmomo
nou, unanimemente pela aprovação da Mensagem n0 nacional.
779/2000, do Poder Executivo, nos termos do Projeto Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
de Decreto legislativo que apresenta, acatando o pa- data de sua publicação.
recer do relator, Deputado Fernando Gabeira. Plenário Franco Montoro, 28 de março de 2001.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: - Deputado Hélio Costa, Presidente.
Hélio Costa - Presidente, Jorge Wilson, Neiva
Moreira, Haroldo Lima - Vice-Presidentes, Antonio
Carlos Pannunzio, Arnon Bezerra, Elias Murad,
Itamar Serpa, Luiz Carlos Hauly, Paulo Kobayashi,
Paulo Mourão, Alberto Goldman, Antonio Feijão, Dr.
Heleno, Manoel Salviano, Cláudio Cajado, Francisco
Rodrigues, Heráclito Fortes, Joaquim Francisco,
José Thomaz Nonô, Mário de Oliveira, Werner Wan
derer, Abelardo Lupion, Aracely de Paula, Alberto
Fraga, Elcione Barbalho, José Lourenço, Leur
Lomanto, Maria Lúcia, Synval Guazzelli, Edison
Andrino, Eunício Oliveira, Aloízio Mercadante,
Fernando Gabeira, Milton Temer, Paulo Delgado,
Waldir Pires, Fernando Diniz, Lincoln Portela, Wag
ner Salustiano, Celso Russomano, Pedro Valadares,
Wanderley Martins, João Herrmann Neto, Rubens
Furlan.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - Depu
tado Hélio Costa, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 856, DE 2001

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM N° 783/00

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República da Hungria
sobre Cooperação nos Campos da Qua
rentena Vegetal e da Proteção de Plan
tas, celebrado em Brasília, em 10 de no
vembro de 1999.

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o texto do Acordo entre o Go

verno da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Hungria sobre Cooperação nos
Campos da Quarentena Vegetal e da Proteção de
Plantas, celebrado em Brasília, em 10 de novembro
de 1999.

Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que impli
quem revisão do referido Acordo, assim como quais-
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SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:

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

Estado, a direção superior da administração federal;
11I - iniciar o processo legislativo, na forma e

nos casos previstos nesta Constituição;
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as

leis, bem como expedir decretos e regulamentos para
sua fiel execução;

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI - dispor sobre a organização e o funciona

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

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

nacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
IX - decretar o estado de defesa e o estado de

sítio;
X - decretar e executar a intervenção federal;

EM. W9/MRE

Brasília, 14 de janeiro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Elevo à consideração de Vossa Excelência o

anexo Acordo entre o Governo da República Federati
va do Brasil e o Governo da República da Hungria so
bre Cooperação nos Campos da Quarentena Vegetal
e da Proteção de Plantas, celebrado em Brasília, em
10 de novembro de 1999.

2. O referido Acordo tem por objetivo promover a
cooperação entre o Brasil e a Hungria no tocante à
proteção das plantas, por intermédio do desenvolvi
mento e da harmonização de normas relativas à qua
rentena de espécies vegetais, bem como criar um
quadro para a ampliação do intercâmbio comercial de
produtos de origem vegetal entre os dois países. O
Ministério da Agricultura e do Abastecimento partici
pou ativamente de toda a negociação do instrumento
e aprovou seu texto final.

3. Com vistas ao encaminhamento do assunto à
apreciação do Poder Legislativo, submeto a Vossa
Excelência projeto de mensagem ao Congresso Naci
onal, juntamente com cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA DA HUNGRIA SOBRE
COOPERAÇÃO NOS CAMPOS DA QUARENTENA
VEGETAL E DA PROTEÇÃO DE PLANTAS

O Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Hungria (doravante deno
minados "Partes Contratantes"),

Guiados pelo desejo de intensificar a coopera
ção mútua no campo da proteção de plantas com o
objetivo de proteger os territórios de ambos países
contra a introdução de pragas de plantas;

Desejando contribuir para facilitar e incrementar
o comércio de produtos agrícolas entre os dois paí
ses; e Considerando os direitos e obrigações de am
bas as Partes Contratantes no Acordo Sobre a Aplica
ção de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias da Orga
nização Mundial do Comércio (SPS/OMC), assim
como os compromissos e a participação de ambas as
Partes Contratantes na Convenção Internacional
para a Proteção dos Vegetais (CIPV) e em outras or
ganizações internacionais relevantes,

Acordaram o seguinte:

ARTIGO I

As Partes Contratantes comprometem-se a:
1) tomar todas as medidas necessárias para im

pedir que pragas de importância quarentenária sejam
transmitidas do território de uma Parte Contratante ao
território da outra Parte Contratante através de impor
tações, exportações ou do trânsito de plantas e de
produtos de plantas;

2) cumprir as exigências fitossanitárias do país
que importa;

3) prestar especial atenção às pragas e organis
mos considerados de importância quarentenária por
cada uma das Partes Contratantes, quando da impor
tação e exportação de plantas e produtos de plantas,
de acordo com as listas de pragas de importância
quarentenária de cada país;

4) fornecer uma à outra, anualmente, informa
ções escritas sobre a distribuição, a difusão e o con
trole de pragas de ocorrência recente registradas em
seus próprios territórios;

5) intercambiar informações a respeito dos regula
mentos legais em vigor e outros dispositivos relevantes
para a exportação, importação e trânsito das plantas e
de produtos de plantas, incluindo informações sobre
inspeção fitossanitária e pesquisa científica;

6) assegurar a troca recíproca de especialistas
para acompanhar a pesquisa científica e analisar os
resultados práticos alcançados nos campos da qua
rentena vegetal e da proteção de plantas;



ARTIGO VII

As Partes Contratantes deverão Informar-se
mutuamente, sem atraso, sobre modificações em
suas listas de pragas de importância quarentenária e
nas exigências fitossanitárias.

ARTIGO VIII

ARTIGO 11

Para os fins de implementação do presente
Acordo, as autoridades competentes das Partes Con
tratantes serão as seguintes:

a) pela República Federativa do Brasil: a Secre
taria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agri
cultura e do Abastecimento; e

b) pela República da Hungria: o Departamento
de Proteção de Plantas e da Administração
Agro-Ambiental do Ministério da Agricultura e do De
senvolvimento Regional.
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7) oferecer apoio científico e técnico, se neces- tamento na exportação de plantas. As palhas, folhas e
sário, no campo da quarentena vegetal e da proteção outras partes de produtos agrícolas e florestais não de-
de plantas, após entendimento alcançado mediante vem ser usadas com essa finalidade. Caso venham a
consulta. ser usados, as medidas quarentenárias especificadas

neste Acordo ou outros tratamentos eficazes deverão
ser realizados e indicados em certificado emitido pelo
órgão de quarentena vegetal do país exportador.

ARTIGO 111

1. Todos os carregamentos que contenham
plantas devem ser acompanhados de certificados fi
tossanitários emitidos pelas autoridades competen
tes do país exportador, nos quais conste que o carre
gamento se encontra livre de pragas de importância
quarentenária e em conformidade com as exigências
fitossanitárias do país importador.

2. Plantas em solo ou com raízes com solo de
vem ser exportadas de acordo com os regulamentos
específicos do país importador.

3. O país importador tem o direito de examinar
os carregamentos do outro país, mesmo quando es
tes estiverem acompanhados de certificado fitossani
tário, bem como de tomar as medidas de quarentena
necessárias quando os carregamentos não cumpri
rem os regulamentos internos e internacionais.

ARTIGO IV

As importações, exportações e o trânsito de to
dos os carregamentos que contenham plantas devem
ser examinados pelos serviços de quarentena vegetal
estabelecidos pelas autoridades competentes das
Partes Contratantes em seus portos, pontos de entra
da e nas regiões necessárias.

1. As Partes Contratantes tomarão todas as me
didas necessárias para impedir que pragas de impor
tância quarentenária de um terceiro país sejam intro
duzidas em seus territórios.

2. O trânsito de carregamentos com plantas e
produtos de plantas será permitido somente quando o
carregamento estiver acompanhado do certificado fi
tossanitário e se obedecer às especificações de qua
rentena vegetal do país de trânsito.

ARTIGO IX

1. A fim de resolver os problemas técnicos de
correntes da execução deste Acordo e trocar expe
riências sobre o seu funcionamento, assim como para
aprofundar sua cooperação, as autoridades compe
tentes das Partes Contratantes organizarão reuniões
em ambos os países, alternadamente, com base em
consulta mútua.

2. O lugar, a data e os custos decorrentes das
atividades acima mencionadas serão decididos nas
negociações entre as autoridades competentes das
Partes Contratantes.

3. As despesas com viagens internacionais serão
cobertas pela Parte Contratante que envia, salvo se de
cidido de outra maneira pelas Partes Contratantes.

ARTIGO V ARTIGO X

Carregamentos que contenham plantas ou pro
dutos de plantas recebidos por meio de representa
ção diplomática, consular ou comercial ou outras re
presentações das Partes Contratantes devem ser tra
tados como especificado neste Acordo.

ARTIGO VI

Briófitas, sobras de madeira, lascas e materiais si
milares podem ser usados como materiais de empaco-

Disputas ou divergências quanto à interpreta
ção ou execução do presente Acordo serão resolvi
das por via diplomática.

ARTIGO XI

O disposto neste Acordo não afeta direitos e
obrigações das Partes Contratantes em acordos con
cluídos com outros países ou suas participações em
organizações internacionais sobre proteção vegetal.
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ARTIGO XII

Este Acordo poderá ser emendado e modificado
por meio de negociações entre as Partes Contratantes.

ARTIGO XIII

1. Cada uma das Partes Contratantes deverá
notificar à outra, por escrito, do cumprimento das for
malidades legais internas para o início da vigência do
Acordo, que entrará em vigor na data da segunda
Nota escrita.

2. O presente Acordo terá a validade de 5 (cin
co) anos.

3. Se nenhuma das Partes Contratantes notifi
car a denúncia do presente Acordo 6 (seis) meses an
tes de sua expiração, sua validade será automatica
mente prorrogada por um período sucessivo de 5
(cinco) anos.

Feito em Brasília, em 10 de novembro de 1999,
em dois exemplares originais, nas línguas portugue
sa, húngara e inglesa, sendo todos os textos igual
mente autênticos. Em caso de divergências de inter
pretação, a versão em inglês deverá prevalecer.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil,
Marcus Vinicius Pratini de Moraes, Ministro de
Estado da Agricultura e do Abastecimento.

Pelo Governo da República da Hungria, József
Torgyán, Ministro da Agricultura e Desenvolvimento
Regional.

Aviso n° 959 - C. Civil

Em 8 de junho de 2000

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da
Hungria sobre Cooperação nos Campos da Quaren
tena Vegetal e da Proteção de Plantas, celebrado em
Brasília, em 10 de novembro de 1999.

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

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

I - Relatório

Encaminha o Excelentíssimo Senhor Presidente
da República ao Congresso Nacional a Mensagem n°
783, assinada em 8 de junho do ano em curso, acompa
nhada da Exposição de Motivos nO 9/MRE, datada de
14 de janeiro, referente ao texto do Acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da

República da Hungria sobre Cooperação nos campos
da Quarentena Vegetal e da Proteção de Plantas, cele
brado em Brasília, em 10 de novembro de 1999.

Recebida a Mensagem pela Câmara dosDepu
tados e formalizados os autos de tramitação com có
pia do texto internacional autenticada pelo Ministério
de Relações Exteriores, foi a matéria distribuída a
esta e às Comissões de Agricultura e Política Rural, e
de Constituição e Justiça e de Redação, cumprin
do-se os requisitos processuais formais atinentes à
tramitação legislativa, muito embora não tenha sido o
Acordo distribuído à Comissão de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias a qual, em face do
que dispõem as alíneas b e e do inciso IV do art. 32 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, tem a
atribuição regimental de examinar as matérias em tra
mitação pertinentes às relações de consumo e medi
das de proteção ao consumidor, assim como os as
suntos referentes aos recursos naturais renováveis,
flora, fauna e solo, edafologia e desertificação.

O Acordo em tela compõe-se de um preâmbulo
e treze artigos (fls. 5 a 9 dos autos).

O Artigo I concerne aos compromissos recípro
cos que as Partes assumem.

O Artigo 11 é referente às autoridades competen
tes, nos Estados Partes, para que sejam colimados
os objetivos previstos no Acordo sob exame.

O Artigo 111 é referente aos requisitos formais re
lativos às condições e certificações fitossanitárias
para exportação e importação.

O Artigo IV trata da possibilidade e do dever de
inspeção de carregamentos que contenham plantas
pelos serviços de quarentena vegetal, nas hipóteses
de importação e exportação.

O Artigo V refere-se aos carregamentos que
contenham plantas ou produtos de plantas recebidos
por meio de representação diplomática, que devem
ser tratados na forma especificada neste Acordo.

O Artigo VI é pertinente à possibilidade de utili
zação de briófitas, sobras de madeira, lascas e ma
teriais similares como materiais de empacotamento
na exportação de plantas e cautelas inerentes a
essa forma de embalagem.

O Artigo VII dispõe sobre o dever das Partes de
informar uma à outra as modificações que ocorram
nas respectivas listas de pragas de importância qua
rentenária.

O Artigo VIII refere-se ao dever que têm as Partes
de evitar que pragas de importância quarentenária ori
undas de terceiros países entrem em seus territórios.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2000

(Mensagem n° 83, de 2000)

Aprova o texto Acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Hungria so
bre Cooperação nos Campos da Quaren
tena Vegetal e da Proteção de Plantas,
celebrado em Brasília, em 10 de novem
bro de 1999.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o texto do Acordo entre o Go

verno da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Hungria sobre Cooperação nos Cam
pos da Quarentena Vegetal e da Proteção de Plantas,
celebrado em Brasília, em 10 de novembro de 1999.

Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que impli
quem revisão do referido Acordo, bem como quais
quer ajustes complementares que, nos termos do in
ciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

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

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2000. 
Deputado Haroldo Lima, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
unanimemente pela aprovação da Mensagem n°
783/2000, do Poder Executivo, nos termos do Projeto
de Decreto Legislativo que apresenta, acatando o
parecer do relator, Deputado Haroldo Lima.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Hélio Costa - Presidente, Jorge Wilson, Neiva
Moreira, Haroldo Lima - Vice-Presidentes, Antonio
Carlos Pannunzio, Arnon Bezerra, Elias Murad,
Itamar Serpa, Luiz Carlos Hauly, Paulo Kobayashi,
Paulo Mourão, Alberto Goldman, Antonio Feijão, Dr.
Heleno, Manoel Salviano, Cláudio Cajado, Francisco
Rodrigues, Heráclito Fortes, Joaquim Francisco,
José Thomaz Nonõ, Mário de Oliveira, Werner Wan
derer, Abelardo Lupion, Aracely de Paula, Alberto
Fraga, Elcione Barbalho, José Lourenço, Leur
Lomanto, Maria Lúcia, Synval Guazzelli, Edison
Andrino, Eunício Oliveira, Aloízio Mercadante,
Fernando Gabeira, Milton Temer, Paulo Delgado,
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O Artigo IX dispõe sobre os contatos técnicos COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
periódicos a serem desenvolvidos pelas Partes, pre- E DE DEFESA NACIONAL
vendo, também, reuniões conjuntas.

O Artigo X elege a via diplomática como forma
de solução de eventuais disputas ou divergências
quanto à aplicação deste Acordo.

O Artigo XI ressalva direitos e obrigações pree
xistentes de ambas as Partes em relação a terceiros
países e às respectivas participações em organiza
ções internacionais sobre proteção vegetal.

O Artigo XII prevê a possibilidade de emendas
ao texto em tela.

Nos Artigos XII e XIII, dispõe-se sobre a cláusula
de vigência, a possibilidade de emendas ao texto ora
submetido ao Congresso, às divergências de interpreta
ção e à possibilidade de denúncia do instrumento.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Na Exposição de Motivos, assinada pelo Exce
lentíssimo

Senhor Embaixador Luiz Felipe Lampreia, Minis
tro de Estado das Relações Exteriores, enfatiza-se que
o Acordo em exame tem, como objetivo, promover a co
operação técnica entre o Brasil e a Hungria "no tocante
à proteção de plantas, por intermédio do desenvolvi
mento e da harmonização de normas relativas à qua
rentena de espécies vegetais, bem como criar um qua
dro para a ampliação do intercâmbio comercial de pro
dutos de origem vegetal entre os dois países".

Do ponto de vista das competências atribuídas
a esta Comissão, a matéria não oferece maiores difi
culdades - é consentânea com os compromissos de
cooperação que o Brasil tem assumido com as na
ções amigas e vai ao encontro das normas de Direito
Internacional Público pertinentes.

Não posso, todavia, deixar de sugerir que, para
análise mais específica do mérito pertinente ao tema,
seja também ouvida a Comissão de Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias, a quem tanto in
cumbe analisar as questões relativas à defesa do
consumidor, como à proteção de fauna e flora, quer
para efeitos de comércio ou não.

VOTO, pois, no âmbito desta Comissão, pela
aprovação parlamentar ao texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República da Hungria sobre Cooperação nos
Campos da Quarentena Vegetal e da Proteção de
Plantas, celebrado em Brasília, em 10 de novembro
de 1999, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo em anexo.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2000.
Deputado Haroldo Lima, Relator.



TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS -

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no artigo 49,

inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à eleva
da consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Hungria sobre Cooperação
Técnica e Procedimentos Sanitários nas Áreas Vete
rinária e de Saúde Pública Animal, celebrado em Bra
sília, em 10 de novembro de 1999.

Fernado Henrique Cardoso. Brasília, 8 de junho
de 2000.

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres
so Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

11 - autorizar o Presidente da República a de
clarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, ressalvados os ca
sos previstos em lei complementar;

111 - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
da República a se ausentarem do País, quando a au
sência exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção
federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender
qualquer uma dessas medidas;
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Waldir Pires, Fernando Oiniz, Lincoln Portela, Wag- (Às Comissões de Relações Exteriores
ner Salustiano, Celso Russomano, Pedro Valadares, e de Defesa Nacional; de Agricultura e Polí-
Wanderley Martins, João Herrmann Neto, Rubens tica Rural; e de Constituição e Justiça e de
Furlan. Redação (art. 54))

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De-
putado Hélio Costa, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 857, DE 2001

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM N° 784/00

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República da Hungria
sobre Cooperação Técnica e Procedi
mentos Sanitários nas Áreas Veterinária
e de Saúde Pública Animal, celebrado em
Brasília, em 10 de novembro de 1999.

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54))

O Congresso Nacional decreta:

Art. 10 É aprovado o texto do Acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Hungria sobre Cooperação Técnica
e Procedimentos Sanitários nas Áreas Veterinária e
de Saúde Pública Animal, celebrado em Brasília, em
10 de novembro de 1999.

Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
implicar revisão do referido Acordo, assim como qua
isquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Plenário Franco Montoro, 28 de março de 2001.
- Deputado Hélio Costa, Presidente.

MENSAGEM N° 784, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Acordo entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Hun
gria sobre Cooperação Técnica e Proce
dimentos Sanitários nas Áreas Veteriná-

. ria e de Saúde Pública Animal, celebrado
em Brasília, em 10 de novembro de 1999.



08032 QUinta-feita 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 20tH

v - sustar os atos normativos do Poder Execu
tivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limi
tes de delegação legislativa;

VI - mudar temporariamente sua sede;
VII - fixar idêntico subsídio para os deputados

federais e os senadores, observado o que dispõem os
arts. 37, XI, 39, § 4°,150,11,153,111, e 153, § 2°, I;

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do
Vice-Presidente da República e dos Ministros de
Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39,
§ 4°,150,11,153,111, e 153, § 2°, I;

* Inciso VIII com redação dada pela Emenda
Constitucional nO 19, de 4-6-1998.

IX - julgar anualmente as contas prestadas
pelo Presidente da República e apreciar os relatórios
sobre a execução dos planos de governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;

XI - zelar pela preservação de sua competên
cia legislativa em face da atribuição normativa dos ou
tros Poderes;

XII - apreciar os atos de concessão e renova
ção de concessão de emissoras de rádio e televisão;

XIII - escolher dois terços dos membros do Tri
bunal de Contas da União;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo re
ferentes a atividades nucleares;

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI - autorizar, em terras indígenas, a explora

ção e o aproveitamento de recursos hídricos e a pes
quisa e lavra de riquezas minerais;

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a
dois mil e quinhentos hectares.

EM N° 129 /MRE

Brasília, 11 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Elevo à consideração de Vossa Excelência o

anexo Acordo entre o Governo da República Federati
va do Brasil e o Governo da República da Hungria so
bre Cooperação Técnica e Procedimentos Sanitários
nas Áreas Veterinária e de Saúde Pública Animal, ce
lebrado em Brasília, em 10 de novembro de 1999.

2. O referido Acordo tem por objetivo promover a
cooperação técnica entre o Brasil e a República da
Hungria no campo da saúde pública veterinária. Visa,
igualmente, criar um quadro favorável à ampliação do

comércio bilateral de produtos de origem animal, ten
do por base as normas e regulamentos estabelecidos
pelos principais organismos e instrumentos internaci
onais sobre sanidade veterinária, como o "Escritório
Internacional de Epizootias".

3. Conforme prevê o Acordo (Artigos 111 e IV), as
autoridades sanitárias de uma Parte deverão comuni
car à outra Parte eventuais alterações nas respecti
vas legislações, bem como informar sobre a situação
sanitária em seu território, a eventual ocorrência de
surtos de doenças e as medidas profiláticas adotadas
nesses casos. As Partes comprometem-se também a
promover o intercâmbio de publicações técnicas e de
instituições científicas de diagnóstico veterinário
(Artigo V).

4. O intercâmbio de informações previsto no
compromisso e a aproximação entre os setores agro
pecuários brasileiro e húngaro deverão possibilitar a
redução dos riscos de propagação, por intermédio de
produtos alimentares, de doenças de animais de um
país para o outro.

5. Conforme salienta o Ministério da Agricultura
e do Abastecimento, o presente Acordo obedece à
orientação emanada do "Acordo Sobre a Aplicação
de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias", da Organi
zação Mundial do Comércio (Acordo SPSIWTO, na si
gla em inglês), que convida as Partes a firmarem en
tre si instrumentos com vistas a fixar regras bilaterais
de intercâmbio comercial, em particular no que diz
respeito às normas de inocuidade dos alimentos e
aos procedimentos de defesa sanitária.

6. O Ministério da Agricultura e do Abastecimen
to, que teve a iniciativa de propor a assinatura do
Acordo, participou ativamente da sua negociação e
aprovou seu texto final, similar ao de Acordos do gê
nero firmados pelo Governo brasileiro com outros paí
ses.

7. Com vistas ao encaminhamento do assunto à
apreciação do Poder Legislativo, submeto à Vossa
Excelência projeto de Mensagem ao Congresso Naci
onal, juntamente com cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA DA HUNGRIA SOBRE
COOPERAÇÃO TÉCNICA E PROCEDIMENTOS
SANITÁRIOS NAS ÁREAS VETERINÁRIA E DE
SAÚDE PÚBLICA ANIMAL

O Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Hungria (doravante deno
minados "Partes Contratantes"),



A fim de proteger a saúde dos rebanhos, as
autoridades competentes das Partes Contratantes
informarão uma à outra sobre a aplicação prática de
técnicas veterinárias atualizadas que assegurem a
prevenção de ocorrências de doenças infecciosas e
parasitárias e de outras doenças de animais.

ARTIGO V

Com vistas ao desenvolvimento da colaboração
no setor veterinário, bem como para aumentar a
eficiência da pesquisa científica nos dois países, as
Partes Contratantes comprometem-se a:

a) promover a colaboração de instituições
científicas de diagnóstico veterinário;

b) promover o intercâmbio de revistas técnicas e
de outras publicações de interesse veterinário;

c) trocar documentos e regulamentos legais,
bem como informações relativas a mudanças nas
estruturas organizacionais dos seus setores
veterinários;

, d) oferecer apoio à participação de especialistas de
ambas as Partes Contratantes em reuniões e programas
técnicos, sobre os quais informar-se-ão mutuamente.

ARTIGO VI

Os problemas que venham a surgir na imple
mentação das disposições do presente Acordo serão
resolvidos por via diplomática.

ARTIGO VII

As despesas, inclusive de viagens internaciona
is e domésticas e de manutenção, de delegações e in
divíduos para o desenvolvimento de atividades ao
abrigo do presente serão pagas pela Parte Contratan
te que os envia.

ARTIGO I

A fim de prevenir a introdução de doenças ani
mais contagiosas ou infecciosas e de produtos de ori
gem animal nocivos à saúde animal nos seus territóri
os, as Partes Contratantes comprometem-se a cola
borar no campo da exportação de animais vivos, pro
dutos de origem animal e outros objetos que possam
ser portadores de agentes patogênicos.

ARTIGO 11I
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Guiados pelo desejo de cooperar nas áreas ve- controle da doença. Em caso de febre aftosa, o tipo de
terinária e de saúde pública animal com vistas à pro- vírus isolado também deverá ser indicado;
teção da vida e da saúde humana e ao controle da di- c) mediante solicitação, informar uma à outra
fusão de doenças infecciosas de animais; sobre as ocorrências de doenças infecciosas incluí-

Reconhecendo a importância de fortalecer, ex- das na Lista "B" do Código Internacional de Saúde
pandir e diversificar o comércio de animais e produtos Animal do Escritório Internacional de Epizootias
de origem animal entre ambos países em bases mu- (OIE).
tuamente benéficas; 2. Se alguma das doenças referidas no parágra-

Reconhecendo ainda os benefícios mútuos ad- fo 1 a) ocorrer no território de uma das Partes Contra-
vindos do incremento da cooperação técnica nos tantes, as Partes Contratantes colaborarão entre si no
campos veterinário e da saúde pública animal' diagnóstico etiológico e, mediante solicitação, forne-

C 'd d d"t b . - d' cerão reciprocamente a cultura do agente patogênico
onsl eran o os Irei os e o ngaçoes e am- . I d

bas as Partes Contratantes no Acordo sobre a Aplica- ISO a o. .
ção de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias da Orga- 3. As aut~ndades competentes ~as Partes ?~n-
nização Mundial do Comércio, assim como os víncu- tratant~s trocarao .regu~armente entre SI se~s relat~r~o~
los e a participação de ambas as Partes Contratantes mensal~ so~re a situaçao, n?s se~s respectlv~s t~rriton-
nas organizações internacionais relevantes, incluindo os, nacionais das doenças InfeCCIOsas de animais.

a Comissão do Codex Alimentarius e o Escritório ARTIGO IV
Internacional de Epizootias,

Acordaram o seguinte:

As autoridades sanitárias competentes para os
propósitos deste Acordo serão:

a) pela República Federativa do Brasil, a Secre
taria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agri
cultura e do Abastecimento;

, b) pela República da Hungria, o Departamento
de Saúde Animal e Controle de Alimentos do Ministé
rio da Agricultura e do Desenvolvimento Regional.

ARTIGO 11

1. As Partes Contratantes comprometem-se a:

a) informar-se mutuamente, sem demora, sobre
a identificação de doenças de animais incluídas na
Lista "A" do Código Internacional de Saúde dos Ani
mais do Escritório Internacional de Epizootias (OIE);

b) estas informações, a serem fornecidas até a
completa eliminação da doença, devem incluir a es
pécie e o número de animais afetados, a localização
da doença, identificação e o método de diagnose e
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ARTIGO VIII

O presente Acordo poderá ser emendado por
consentimento mútuo das Partes Contratantes, por
escrito.

ARTIGO IX

1. O presente Acordo deverá entrar em vigor 30
(trinta) dias após a data do recebimento da segunda
Nota que comunica o cumprimento das respectivas
formalidades legais internas para a entrada em vigor
deste Acordo e terá vigência por um período de 5
(cinco) anos.

2. O presente Acordo poderá ser denunciado
por via diplomática. Sua terminação terá efeito de 6
(seis) meses após a data da respectiva notificação
por escrito.

Feito em Brasília, em 10 de novembro de
1999, em dois exemplares, nas línguas portuguesa,
húngara e inglesa, todos os textos sendo
igualmente autênticos. Em caso de controvérsia na
interpretação deste Acordo, a versão em inglês
deverá prevalecer.

Pelo Governo da República Federativa do
Brasil - Marcos Vinícius Pratini de Moraes,
Ministro de Estado da Agricultura e do
Desenvolvimento, Pelo Governo da República da
Hungria József Torgyán, Ministro da
Agricultura e Desenvolvimento Regional

Aviso n° 960 - C. Civil

Em 8 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
relativa ao texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Hungria sobre Cooperação Técnica e
Procedimentos Sanitários nas Áreas Veterinária e
de Saúde Pública Animal, celebrado em Brasília, em
10 de novembro de 1999.

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

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

I - Relatório

Encaminha o Excelentíssimo Senhor Presiden
te da República ao Congresso Nacional a Mensagem
n° 784, assinada em 8 de junho do ano em curso,
acompanhada da Exposição de Motivos n° 129/MRE,
datada de 11 de maio, referente ao texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Hungria sobre Cooperação
Técnica e Procedimentos Sanitários nas Áreas Vete
rinária e de Saúde Pública Animal, celebrado em Bra
sília, em 10 de novembro de 1999.

Recebida a Mensagem pela Câmara dos
Deputados e formalizados os autos de tramitação com
cópia do texto internacional autenticada pelo Ministério
de Relações Exteriores, foi distribuída a esta e às
Comissões de Agricultura e Política Rural e de
Constituição e Justiça e de Redação, estando
cumpridos os requisitos formais atinentes à apreciação
parlamentar.

O Acordo em tela compõe-se de um preâmbulo
e nove artigos (fls. 7 a 11 dos autos).

O Artigo I é referente às autoridades competentes,
nos Estados Partes, para que sejam colimados os
objetivos previstos no Acordo sob exame.

No Artigo 11, os países signatários
comprometem-se a cooperar, um com o outro, no
campo da exportação de animais vivos e de produtos
de origem animal e outros objetos que possam ser
portadores de agentes patogênicos, para prevenir a
introdução ou difusão de doenças animais
contagiosas ou infecciosas.

O Artigo 111 é referente aos compromissos das
Partes contratantes uma com a outra no que diz
respeito ao dever de informar.

O Artigo IV trata do intercâmbio de informações
técnicas atualizadas necessário ao aprimoramento
na prevenção de doenças infecciosas e manutenção
da saúde dos rebanhos.

O Artigo V dispõe sobre as formas de
colaboração no setor veterinário e mecanismos de
aprimoramento da eficiência da pesquisa científica.

No Artigo VI, convenciona-se que os problemas
que eventualmente surjam na implementação das
disposições do instrumento serão solucionados por
via diplomática.

O Artigo VII refere-se às despesas pertinentes a
viagens e custos de hospedagem relativos à
implementação do presente Acordo, que deverão
correr por conta da Parte Contratante que tomar a
iniciativa de viagem.

O Artigo VIII trata da possibilidade de emendas ao
texto em exame e, no Artigo IX, dispõe-se sobre a cláusula
de vigência ea possibilidade de denúncia do instrumento.
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É o relatório.

11 - Voto do Relator

Na Exposição de Motivos, assinada pelo Exce
lentíssimo

Senhor Embaixador Luiz Felipe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores, enfatiza-se
que o Acordo em tela tem, como objetivo, promover a
cooperação técnica entre o Brasil e a República da
Hungria "no campo da saúde pública veterinária" as
sim como criar "um quadro favorável à ampliação do
comércio bilateral de produtos de origem animal ten
do por base as normas e regulamentos estabelecidas
pelos principais organismos e instrumentos internaci
onais sobre sanidade veterinária, como o Escritório
Internacional de Epizootias".

Do ponto de vista das competências atribuídas
a esta Comissão, a matéria não oferece maiores difi
culdades - é consentânea com os compromissos de
cooperação que o Brasil tem assumido com as na
ções amigas e vai ao encontro das normas de Direito
Internacional Público pertinentes.

VOTO, pois, no âmbito desta Comissão, pela
aprovação parlamentar ao texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República da Hungria sobre Cooperação Técni
ca e Procedimentos Sanitários na Áreas Veterinária e
de Saúde Pública Animal, celebrado em Brasília, em
10 de novembro de 1999, nos termos do Projeto de
Decreto Legislativo em anexo.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2000. 
Deputado Haroldo Lima, Relator.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2000

(Mensagem n° 784, de 1999)

Aprova texto do Acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Hungria so
bre Cooperação Técnica e Procedimen
tos Sanitários nas Áreas Veterinária e de
Saúde Animal, celebrado em Brasília, em
10 de novembro de 1999.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o texto do Acordo entre o Go

verno da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Hungria sobre Cooperação Técnica
e Procedimentos Sanitários nas Áreas Veterinária e

de Saúde Animal, celebrado em Brasília, em 10 de
novembro de 1999.

Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que impli
quem revisão do referido Acordo, bem como quais
quer ajustes complementares que, nos termos do in
ciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

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

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2000. 
Deputado Haroldo Lima, Relator. .

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou, unanimemente, pela aprovação da Mensagem
n° 784/2000, do Poder Executivo, nos termos do Pro
jeto de Decreto Legislativo que apresenta, acatando o
parecer do relator, Deputado Haroldo Lima.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Hélio Costa - Presidente, Jorge Wilson, Neiva
Moreira, Haroldo Lima - Vice-Presidentes, Antonio
Carlos Pannunzio, Arnon Bezerra, Elias Murad,
Itamar Serpa, Luiz Carlos Hauly, Paulo Kobayashi,
Paulo Mourão, Alberto Goldman, Antonio Feijão, Dr.
Heleno, Manoel Salviano, Cláudio Cajado, Francisco
Rodrigues, Heráclito Fortes, Joaquim Francisco,
José Thomaz Nonô, Mário de Oliveira, Werner Wan
derer, Abelardo Lupion, Aracely de Paula, Alberto
Fraga, Elcione Barbalho, José Lourenço, Leur
Lomanto, Maria Lúcia, Synval Guazzelli, Edison
Andrino, Eunício Oliveira, Aloízio Mercadante,
Fernando Gabeira, Milton Temer, Paulo Delgado,
Waldir Pires, Fernando Diniz, Lincoln Portela, Wag
ner Salustiano, Celso Russomano, Pedro Valadares,
Wanderley Martins, João Herrmann Neto, Rubens
Furlan.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado Hélio Costa, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 858, DE 2001

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM N° 1.113/00

Aprova o texto do Protocolo Modifi
cativo do Protocolo que Institui o Prêmio
Camões, entre a República Federativa do



CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988
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Brasil e a República Portuguesa, celebra- LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
do em Lisboa, em 17 de abril de 1999. COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS -

(Às Comissões de Finanças e Tributa- CeDI
ção (art. 54); e de Constituição e Justiça e
de Redação (art. 54»

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica aprovado o texto do Protocolo Mo
dificativo do Protocolo que Institui o Prêmio Ca
mões, entre a República Federativa do Brasil e a
República Portuguesa, celebrado em Lisboa, em 17
de abril de 1999.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Protocolo, assim
como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Fede
ral, acarretem encargos ou compromissos gravosos
ao patrimônio nacional.

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

Plenário Franco Montoro, 28 de março de
2001. - Deputado Hélio Costa, Presidente.

MENSAGEM N° 1.113, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do "Protocolo
Modificativo do Protocolo que Institui o
Prêmio Camões", entre a República Fe
derativa do Brasil e a República Portu
guesa, celebrado em Lisboa, em 17 de
abril de 1999.

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; de Finanças e Tribu
tação (art. 54); e de Constituição e Justiça e
de Redação (art. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no artigo 84,

inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à eleva
da consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, o texto do "Proto
colo Modificativo do Protocolo que Institui o Prêmio
Camões", entre a República Federativa do Brasil e a
República Portuguesa, celebrado em Lisboa, em 17
de abril de 1999.

Brasília, 18 de agosto de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO 11
Do Poder Executivo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;

11 - exercer, com o auxílio dos Ministros de
Estado, a direção superior da administração federal;

111 - iniciar o processo legislativo, na forma e
nos casos previstos nesta Constituição;

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as
leis, bem como expedir decretos e regulamentos para
sua fiel execução;

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI - dispor sobre a organização e o funciona

mento da administração federal, na forma da lei;

VII - manter relações com Estados estrangei
ros e acreditar seus representantes diplomáticos;

VIII - celebrar tratados, convenções e atos inter
nacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;

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

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

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

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

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

* IncIso XIII com redação dada pela Emenda ConstitucIO
nal n° 23, de 2-9-1999.



Brasília, 14 de julho de 2000

CAPíTULO XVI
Disposições Diversas

EM n° 236 DE-I/DAI-MRE - PEXT BRAS PORT

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à alta consideração de Vossa
Excelência o anexo texto do "Protocolo Modificativo
do Protocolo que Institui o Prêmio Camões",
assinado em Lisboa no dia 17 de abril de 1999, pelo
Ministro da Cultura do Brasil, Francisco Weffort, e
pela Secretária de Estado da Cultura de Portugal,
Ora. Catarina Vaz Pinto.

2. O presente Protocolo substituirá o
"Protocolo Adicional ao Acordo Cultural entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Portuguesa, criando o
Prêmio Luís de Camões", celebrado em Brasília em
22 de junho de 1988, não promulgado por falta de
notificação da Parte Portuguesa.

Artigo 102

1. Todos os tratados e todos os acordos interna
cionais concluídos por qualquer membro das Nações
Unidas depois da entrada em vigor da presente Carta
deverão, dentro do mais breve prazo possível, ser re
gistados e publicados pelo Secretariado.

2. Nenhuma parte em qualquer tratado ou acor
do internacional que não tenha sido registado em
conformidade com as disposições do nO 1deste artigo
poderá invocar tal tratado ou acordo perante qualquer
órgão das Nações Unidas.

3. Com vistas ao encaminhamento do assunto
à apreciação do Poder legislativo, submeto a Vossa
Excelência o anexo projeto de Mensagem ao
Congresso Nacional, juntamente com cópias
autênticas do texto do Protocolo Modificativo do
Protocolo que Institui o

Prêmio Camões entre a República Federativa
do Brasil e a República Portuguesa.

Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores.
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XIV - nomear, após aprovação pelo Senado CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS
Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e
dos Tribunais Superiores, os Governadores de
Territórios, o Procurador-Geral da República, o pres
idente e os diretores do Banco Central e outros
servidores, quando determinado em lei;

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

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

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

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

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

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

XXI - conferir condecorações e distinções ho
noríficas;

XXII - permitir, nos casos previstos em lei com
plementar, que forças estrangeiras transitem pelo terri
tório nacional ou nele permaneçam temporariamente;

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

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

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

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

XXVII - exercer outras atribuições previstas
nesta Constituição.

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

PRÊMIO CAMÕES

A República Federativa do Brasil e a
República Portuguesa (doravante denominadas
"Partes Contratantes"),

Conscientes das profundas afinidades culturais
entre os dois povos;

Empenhados em intensificar e
complementar, cada vez mais e por todas as
formas possíveis, as relações culturais existentes
entre os dois Estados;

Interessados no enriquecimento e prestígio
da língua comum e do respectivo patrimônio
literário;

Desejosos de, pela instituição do Prêmio Luís
de Camões, manifestarem publicamente, todos os
anos, o apreço e a homenagem da comunidade a
um escritor que, pela sua obra, tenha contribuído
para o engrandecimento e projeção da literatura em
Português;

Convictos de que o Prêmio Luís de Camões
deve reforçar o seu estatuto de galardão literário da
comunidade de língua portuguesa e que a sua
atribuição deverá contribuir para uma plena
consagração do Autor, dentro e fora da referida
comunidade;

Conscientes da importância de estreitar e
desenvolver os laços culturais entre toda a
comunidade lusófona pela crescente associação a
este evento de outros Estados de língua oficial
portuguesa;

Concordando que é de toda a conveniência
clarificar e precisar as disposições que o regem,
de forma a assegurar um novo calendário para as
diferentes fases do processo conducente à sua
atribuição;

Resolvem estabelecer entre si um novo texto
para o Protocolo que institui o Prêmio Camões;

ARTIGO 1°
Finalidade

Por este Acordo instituem as Partes
Contratantes o Prêmio Luís de Camões a ser
atribuído, anual e alternadamente, no território de
cada um dos dois Estados Contratantes, a um autor
de língua portuguesa que tenha contribuído para o
enriquecimento do patrimônio literário e cultural da
língua comum.

ARTIGO 2°
Prêmio Luís Camões

O Prêmio Luís de Camões é decidido por um júri
especialmente constituído para tal efeito e consiste
numa quantia pecuniária resultante das contribuições
dos dois Estados Partes, fixada anualmente pelas
Partes Contratantes de comum acordo.

ARTIGO 3°
Candidaturas

1. As candidaturas podem ser apresentadas por
quaisquer instituições de natureza ou vocação cultu
ral dos Estados Partes, bem como de qualquer outro
Estado de língua oficial portuguesa.

2. As candidaturas devem ser apresentadas ao
Secretariado do Prêmio Luís de Camões durante o
ano anterior ao da sua atribuição.

3. O júri não está vinculado, na sua escolha,
às candidaturas apresentadas de acordo com o
parágrafo 1.

ARTIGO 4°
Constituição do Júri

1. O júri é composto por seis membros, dos
quais dois são de nacionalidade portuguesa, dois
de nacionalidade brasileira e dois de diferente
nacionalidade de outros Estados de língua oficial
portuguesa.

2. O mandato do júri tem a duração de dois
anos.

3. Os jurados de nacionalidade portuguesa e
brasileira serão designados, dentre personalidades
de reconhecido mérito cultural e literário, pelas enti
dades competentes em cada Estado Parte em maté
ria cultural.

4. Os restantes jurados serão designados de co
mum acordo pelos Estados Partes, em obediência ao
critério previsto no parágrafo anterior, sob proposta
feita alternadamente, para cada biênio, por um e outro
Estado.

5. A proposta a que alude o parágrafo anterior
deve ser precedida de consulta às entidades compe
tentes em matéria cultural dos Estados da nacionali
dade das personalidades que se pretende sejam no
meadas.

6. Em qualquer caso, a designação dos mem
bros do júri e a respectiva notificação ao Secretariado
do Prêmio devem ocorrer até ao final do biênio corres
pondente ao mandato do júri anterior.
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ARTIGO SO
Funcionamento e Deliberações do Júri

1. A reunião anual do júri para a atribuição do
Prêmio tem lugar, alternadamente, em território
brasileiro e português:

a) quando ocorrer em território brasileiro, é
efetuada na primeira quinzena do mês de março;

b) quando ocorrer em território português, é
efetuada na primeira quinzena do mês de maio.

2. O presidente do júri é eleito dentre os
jurados designados pejo Estado visitante,
cabendo-lhe, entre outras funções que se mostrem
necessárias, a direção dos trabalhos do júri.

3. As deliberações do júri serão tomadas com a
presença de, pelo menos, cinco membros.

4. As deliberações consideram-se adotadas
se votadas por maioria absoluta dos jurados,
cabendo ao Presidente voto de qualidade em caso
de empate.

ARTIGO 6°
Atribuição e Divulgação do Prêmio

1. O Prêmio não pode deixar de ser atribuído
nem pode ser dividido.

2. A divulgação pública do agraciado é feita pela
entidade do Estado competente em matéria cultural
após a reunião do júri referida no Artigo anterior.

3. O Prêmio será entregue ao agraciado, em
sessão solene, no Estado Parte onde não se
realizou a reunião do júri, de preferência no
respectivo Dia Nacional.

ARTIGO 7°
Secretariado do Prêmio

1. O júri é assistido, no exercício das suas
funções, por um Secretariado que é apoiado, pela
Parte brasileira, pelo Departamento Nacional do
Livro da Fundação Biblioteca Nacional e, pela
Parte portuguesa, pelo Instituto Português do
Livro e das Bibliotecas.

2. Compete ao Secretariado contribuir, por
todas as formas possíveis, para a promoção e
divulgação do Prêmio Luís de Camões, realizando
as tarefas preparatórias para as reuniões do júri,
apoiando logística, técnica e administrativamente
os respectivos trabalhos, preparando o anúncio
público do agraciado, exercendo ainda as demais
missões que o júri lhe confiar.

ARTIGO 8°
Despesas com a Atribuição do Prêmio

1. As despesas de estadia e alojamento decor
rentes da reunião do júri são da responsabilidade do
Estado de acolhimento.

2. As despesas decorrentes dos deslocamentos
internacionais dos jurados do Estado visitante são da
responsabilidade destes.

3. As despesas com os deslocamentos interna
cionais dos jurados que não tenham nacionalidade
brasileira ou portuguesa são da responsabilidade do
Estado referido no parágrafo anterior.

4. Caso o agraciado não tenha a nacionalidade
ou não resida no Estado que organiza a sessão sole
ne de atribuição do Prêmio, são da responsabilidade
de tal Estado as respectivas despesas de estadia e
alojamento.

S. As despesas decorrentes dos deslocamentos
internacionais do agraciado, no caso de ser nacional
de Estado diferente daquele onde se realiza a sessão
solene ou de aí não residir, são da responsabilidade
do Estado da sua nacionalidade.

6. Sendo o agraciado nacional de Estado tercei
ro e não residindo no Estado que organiza a sessão
solene de atribuição do Prêmio, são da responsabili
dade deste Estado as despesas decorrentes do res
pectivo deslocamento internacional.

ARTIGO 9°
Adesão

O presente Protocolo está aberto à adesão de
outros Estados Partes da Comunidade de Países
de Língua Oficial Portuguesa (CPLP), mediante
consentimento prévio das duas Parte originárias.

ARTIGO 10
Entrada em Vigor

Este Protocolo entra em vigor após notificação
recíproca de que foram concluídas as respectivas for
malidades internas de vinculação internacional de
cada Estado Parte.

ARTIGO 11
Denúncia

Qualquer das Partes Contratantes pode de
nunciar o Protocolo, mediante notificação feita à ou
tra, com antecedência mínima de 12 (doze) meses.
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ARTIGO 12
Norma Transitória
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

I - Relatório

1. A atribuição do Prêmio Luís de Camões re
ger-se-á pela primeira vez de acordo com as dispo
sições deste Protocolo no ano 2000, desde que
concluídas as formalidades referidas no Artigo 10,
realizando-se em Portugal a reunião do júri e no
Brasil a sessão solene de entrega do Prêmio ao
agraciado.

2. Para efeitos de composição do júri, a proposta
a que se refere o parágrafo 40 do Artigo 40 será pela
primeira vez feita por Portugal.

ARTIGO 13
Revogação

Fica revogado o Protocolo anterior que instituiu
o Prêmio Camões.

ARTIGO 14
Publicidade Internacional

A Parte portuguesa compromete-se a dar
publicidade internacional ao Protocolo, nos termos
do Artigo 102 da Carta das Nações Unidas.

Concluído e assinado em Lisboa, em 17 de
abril de mil novecentos e noventa e nove, em dois
exemplares originais, na língua portuguesa, sendo
ambos os textos igualmente autênticos.

Pela República Federativa do Brasil - Fran
cisco Weffort, Ministro de Estado da Cultura, Pela
República Portuguesa - Catarina Vaz Pinto,
Secretária de Estado da Cultura.

Aviso na 1.351 - C. Civil

Em 18 de agosto de 2000

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
relativa ao texto do "Protocolo Modificativo do
Protocolo que Institui o Prêmio Camões", entre a
República Federativa do Brasil e a República
Portuguesa, celebrado em Lisboa, 17 de abril de
1999.

Atenciosamente, - Silvano Gianni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.

O Poder Executivo, nos termos do art. 49, I e 84,
VIII, da Constituição Federal, submete à
consideração do Congresso Nacional o texto do
Protocolo Modificativo do Protocolo que Institui o
Prêmio Camões, entre a República Federativa do
Brasil e a República Portuguesa, celebrado em
Lisboa, 17 de abril de 1999.

Informa a exposição de motivos anexa à Mensa
gem que o presente Protocolo substituirá o Protocolo
Adicional ao Acordo Cultural entre o Brasil e Portugal,
criando o "Prêmio Luiz de Camões", de 1988, que não
foi promulgado por falta de notificação da Parte Portu
guesa.

O acordo em questão estabelece o Prêmio
Luiz de Camões a ser atribuído, a cada ano, a um
"autor de língua portuguesa que tenha contribuído
para o enriquecimento do patrimônio literário e cul
tural da língua comum". As candidaturas poderão
ser apresentadas por quaisquer instituições de na
tureza ou vocação cultural dos Estados Partes, bem
como de qualquer outro Estado de língua oficial
portuguesa.

Estabelece ainda o Protocolo em apreço a for
ma de constituição do júri, seu funcionamento e deli
berações, a forma de atribuição e divulgação do prê
mio e as despesas com o mesmo.

O texto do Protocolo estará aberto à adesão de
outros Estados Partes da Comunidade de Países de
Língua Oficial Portuguesa.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Trata-se a presente matéria do Acordo cujo
objetivo primordial é a divulgação e valorização da
língua portuguesa. Brasil e Portugal tomam,
acertadamente, a iniciativa de premiar autores
(usófonos, criando condições para um maior
enriquecimento do patrimônio lingüístico e literário
dos vários países que compõem a Comunidade de
Países de Língua Portuguesa.

O idioma falado por um povo, mais que mero
conjunto de signos de comunicação, constitui um
patrimônio cultural que carrega em si identidades e
valores das sociedades. A língua pátria é um
elemento básico para a preservação da riqueza
cultural dos povos em sua imensa diversidade.
Por isso, só podemos apoiar a iniciativa tomada,



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 859, DE 2001

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

Aprova o texto do Protocolo
Modificativo do Protocolo que Institui o
Prêmio Camões, entre a República
Federativa do Brasil e a República
Portuguesa, celebrado em Lisboa, 17 de
abril de 1999.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001

(Mensagem n° 1.113, DE 2000)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica aprovado o texto do Protocolo
Modificativo do Protocolo que Institui o Prêmio
Camões, entre a República Federativa do Brasil e a
República Portuguesa, celebrado em Lisboa, 17 de
abril de 1999.
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aprovando o instrumento da constituição de um apresenta, acatando o parecer do relator, Deputado
prêmio como forma de preservar, difundir e José Lourenço.
valorizar a língua portuguesa. Estiveram presentes os Senhores

Pelo exposto, opinamos pela Aprovação do Deputados: Hélio Costa - Presidente; Jorge
texto do Protocolo Modificativo do Protocolo que Wilson, Neiva Moreira, Haroldo Lima
Institui o Prêmio Camões, entre a República Vice-Presidentes; Antonio Carlos Pannunzio,
Federativa do Brasil e a República Portuguesa, Arnon Bezerra, Elias Murad, Itamar Serpa, Luiz
celebrado em Lisboa, 17 de abril de 1999, nos Carlos Hauly, Paulo Kobayashi, Paulo Mourão,
termos do projeto de decreto legislativo em anexo. Alberto Goldman, Antonio Feijão, Dr. Heleno,

Sala da Comissão, 6 de março de 2001. _ Man~el .salvianc~, .Cláudio Cajado, ~rancisco
Deputado José Lourenço Relator. R.odngues" Heracllto Fo~es" ~oaqulm . Fr~n-

, CISCO, Jose Thomaz Nono, Mano de Oliveira,
Werner Wanderer, Abelardo Lupion, Aracely de
Paula, Alberto Fraga, Elcione Barbalho, José
Lourenço, Leur Lomanto, Maria Lúcia, Synval
Guazzelli, Edison Andrino, Eunício Oliveira,
Aloízio Mercadante, Fernando Gabeira, Milton
Temer, Paulo Delgado, Waldir Pires, Fernando
Diniz, Lincoln Portela, Wagner Salustiano,
Celso Russomano, Pedro Valadares,
Wanderley Martins, João Herrmann Neto,
Rubens Furlan.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado Hélio Costa, Presidente.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Protocolo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.

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

Sala da Comissão, 6 de março de 2001. 
Deputado José Lourenço.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, em reunião ordinária realizada
hoje, opinou, unanimemente pela aprovação da
Mensagem nO 1.113/2000, do Poder Executivo,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que

MENSAGEM N° 1.221/00

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da
Costa Rica sobre o Exercício de Ativi
dades Remuneradas por Parte de De
pendentes do Pessoal Diplomático,
Consular, Administrativo e Técnico, ce
lebrado em São José, em 4 de abril de
2000.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54))

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Costa Rica, sobre o Exercí
cio de Atividades Remuneradas por Parte de De
pendentes do Pessoal Diplomático, Consular, Admi-
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nistrativo e Técnico, celebrado em São José, em 4 LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
de abril de 2000. COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS -

CeDI
Parágrafo UnlCO. Ficarão sujeitos à

aprovação do Congresso Nacional quaisquer
atos que alterem o referido Acordo, assim corno
quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Fed
eral, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.

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

Plenário Franco Montoro, 28 de março de
2001. - Deputado Hélio Costa, Presidente.

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO 11
Do Poder Executivo

MENSAGEM W 1.221, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Acordo entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Cos
ta Rica sobre o Exercício de Atividades
Remuneradas por Parte de Dependentes
do Pessoal Diplomático, Consular, Admi
nistrativo e Técnico, celebrado em São
José, em 4 de abril de 2000.

(Às Comissões de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional; de
Trabalho, de Administração e Serviço
Público; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,

De conformidade com o disposto no artigo
34, inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à
elevada consideração de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado, interino, das Relações
Exteriores, o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Costa Rica sobre o Exercício de
Atividades Remuneradas por Parte de
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Administrativo e Técnico, celebrado em São José,
em 4 de abril de 2000.

Brasília, 30 de agosto de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:

I - nomeare exonerar os Ministros de Estado;;
11 - exercer, com o auxílio dos Ministros de

Estado, a direção superior da administração federal;
111 - iniciar o processo legislativo, na forma e

nos casos previstos nesta Constituição;
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as

leis, bem como expedir decretos e regulamentos para
sua fiel execução;

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI dispor sobre a organização e o

funcionamento da administração federal, na forma da lei;
VII manter relações com Estados

estrangeiros e acreditar seus representantes
diplomáticos;

VIII - celebrar tratados, convenções e atos
internacionais, sujeitos a referendo do Congresso
Nacional;

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

x - decretar e executar a intervenção federal;

XI - remeter mensagem e plano de gover
no ao Congresso Nacional por ocasião da abertu
ra da sessão legislativa, expondo a situação do
País e solicitando as providências que julgar ne
cessárias;
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V. da Cunha

H. CASTELLO BRANCO

o Presidente da República,

Havendo o Congresso Nacional aprovado ~o Decreto Legis
lativo n.o 103, de 1964, a Convenção de Viena sobre Relações Diplo
máticas, assinada a 18 de abril de 1961i

E havendo a referida Convenção entrado em vigor para o
Brasil, de acordo com seu artigo 51, parágrafo 2.°, a 24 de abril
de 1965, trinta dias após o dep6sito do Instrumento brasUeiro de
ratificação, que se efetuou a 25 de março de 1965.

Decreta que o mesmo, apenso por cópia ao presente decreto,
seja executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.

Brasília, a de junho de 1965i 144.0 da Independência e 77.0 da
República.

Decreto n.o 56.435 - de 8 de junho de 1965

Promulga a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas.

Celebra" eID Viena • 18 de ahriJ de 1981.
Aprovada pelo Decreto Legislativo !Lo 103, de 1964.
Depósito do Instmmenlo brllSiJeiro de ratificação na ONU em
25 de março de 1965. _
Entrada ePl vigor, para o Brasil, a M do abril de 1965.
Promulgada pelo DecRlto ILo 58.435, de 8 de junho de 1965.
PubUcada DO Di6rio Ofwial do 11 de junho de 1965.
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's. MINISTÉRIO DAS RELAÇOES EXTERIORES
DEPARTAMENTO CONSULAR E JURíDICO
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CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE RELAÇOES DIPLOMÁTICAS

Os Estados·Purtes na presente Convenção,
Considerando que, desde tempos remotos, os povas de todas

as nações têm reconhecido :1 condiçiío dos agentes diplomáticos;
. Conscientes dos propósitos e princípios da Carta ·das Nações

Unidas relativos à igualdade soberána dos Estados, à manutenção
da paz e da segurança internacional e ao desenvolvimento das
relações de amizade entre as nações;

Estimando que uma convenção internadon:!! sabre relações,
privilégios e imunidades diptomáticM contribuirá para o desenvol
vimento de relações amistosas entre aS nações, independentemente
da cliversidade dos seus regimes constitudonais e sociois;

Reconhecendo que a finalidade de tais privilégios e ímuni~
dades nüo é beneficiar indivíduos, mas. sim. a de garantir o eficaz
desempenho das funções das missões diplomáticas, em seu caráter
de representantes dos Estados;

Afírmando que as normas de direito internacional consuetu
dinário devem continuar regendo as questões que não tenham sido
expressamente reguladM nas dispusições da presente Cnnve1\çiío;

Convieram na seguinte;

ARTICO V'

Para os efeitas da presente Convenção:
li. ) "Cbefe de Missão" é a pessoa cncarreg\\d~ pelo Estado

acreditllnte de agir nessa qualidade;
b) "membros da Mis$ão" são o Che{~ da. Missão e os mem~

bras do pessoal da Missão;

CONVENTION DE VIENNE sua LES RELATIONS
DIP1.0MATIQUES

Les Etat: Parlies ô la présente Conventian.

Rappelant que, depuis une époque ,ecu1ée, Ies peuples de tours
les pays reconnaissent la statut oes agents diplomatiques,

Conscients des buts et des principes de la Charte des NlltioDS
Unies concemant l'égalité souveraine des Etats. le roaintien de la
paix et de la sécurité internat:ionales et le développement de relatíons
amicales entre les nations,

Persuadés qu'une conventloD wternationale sur les reJations,
privíleges et ímmunitês d.iploma~ues contribuerait à faV'oríser les
relations d'amilié les pays, quelle que soit la divet'i>M. d~ ~eutS
régimes constitutionnels et sacíatU',

Convaincus que le but desdits privileges et iDlmunités est
[lOn pas d'avantagcr eles individus maU d'assurer faccomplissement
efficnce des fonctíollS des missions diplomatiques en tant qt1e
représentant des Etats.

Affumant que les regIes du droit intemationai ooutumi& doivent
continuer à régir les questions qui n'ont pas été e.spressément réglées
dans Ies dispositions de la présente Convenfion.

SOllt convenus de ce qui suit:

AlmCLE 1

Aux fins de la. presente ConveDtion, les e.xpressions suivantes
s'entendent COmme U est précisé ci-dessoust

a) l'expression "chef de mission" s'cntend de la per.;onne
chargoo par 1'Etat accréditant d'l1~ en cette ~uálité;

b} l'expressíon "memhres de la mís$íOU' s'entend du chef de
la mission et des membres dI) penonnel de la mission;
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ARnoo 2.0

ARTICO 3.0

As funções de uma missão diplomática consistem, entre outras,
em:

o estabelecimento de relações diplomáticas entre Estados e o
envio de missões diplomáticas permanente efetua-se por consenti·
menta mútno. L'établissement de relalions diplomatiques entre Etats et l'envoi

de missions diplomatiques permanentes se íont par consentement
mutueI.

AnnCLE 2

c} l'expression "membres du peJSonnel de la mission" s'entend
des mentbres du personne! diplomatique, du personnel administratif
el: technique et lfu personnel de service de la mission;

d) l'expression -membres du personneI díplomatig,ue" s'entend
des membres du personuel de la mission qui 001: la qualité de
diplomates;

e) l'expression "agent diplomatique" s'entend du chef de la
mission ou d'uo membre du personnel diplomatique de la mission;

f) l'expression «membres du persODllel administratif et tecb·
~ue" s'entend des membres du personnel de la mission employés
dans 1e service administratif et technique de la mission;

g) l'expression "membres du personn.d de service" s'entend
des membres du persollnel de la missíon employél> au setvice
domestique de la mission;

h) l'expression "domestique 'privé" s'entend des personnes
employées au servire domestique d'uu membre de la missioD, qui
ne sont 1'as des employés de l'Eta.t aceréditant;

1) l'expressÍon "locam de la missioo" s'enlend des bàtiments
ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, que! qu'en
soit le propriétaire, sonl utilisés aux fins de la mission, y campris
la résicfence du chef de la mission.

ARmu: 3

1. Les fanctions d'une mlssion diplomatique consistent no·
tamment à:

a) représenter I'Etat aceréditant aupres de l'Etat accréditaire;
b) protéger dans l'Etat accréditaire les iDtérêts de l'Etat

accréditant et de ses ressortissants. dans les limites admises par
Ie droit intemational;

c) négocier avec le gouvernemenl: de l'Etat accréditaire;
d) s'informer par tous les mayeos licites des conditioDS et

de révolution des événements dans l'Etat aceréditaire et faite rapport
à ce sujet au gouvemement de rEtat accréditant;

Cd,...
Jâ C) "membros do pessoal da Missão" são os membros do
$ pessoal diplomático, ào pe:lsoal administrativo e técnico e do peso·s soaI de serviço da Missão;

d) "membros do pessoal diplomático" são os membros do
pessoal da Missão que tIverem a qualidade de diplomata;

e) "agente diplomático" é o chefe da Missão ou um membro
do pessoal diplomático da Missáoj

f) «membros do pessoal administrativo e técnico" são os
membros do pessoal da Missão empregados no serviço administra
tivo e técnico da Missão;

g) "membros do pessoal de serviço" são os membros do
8 pessoal da Missão empregados no serviço doméstico da Missão;
~ . h) "criado particular" é a pessoa do serviço doméstico de
f- um membro da Missão que não seja empregado do Estado acre·
§: ditante;a i) "locais da Missão" são os edifícios, ou parte dos edifícios.
r./l e terrenos anexos, seja quem for o seu p'roprietário, utilizados parag as finalidades da Missão, inclusive a resiaência do Chefe da Missão,
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a) representar o Estado acreditante perante o Estado acre
ditado;

b) proteger no Estado 'acreditado os interesses do Estado
acreditante e ae seus nacionais, dentro dos limites permitidos pelo
direito internacional;

c) negOciar com o Governo do Estado acreditado.
d) inteirar-se por todos os meios licitas das condições elÚS

..... , tentes e da evolução das acontecimentos no Estado acreditado e
g informar a este respeito o Governo do Estado acreditante;
M
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AR11CLE 5

1. L'Elat accréditant, apres due llOtificafion aux Eblts aC()ré~
dita.it'es jntéressés. peut accréiliter un chef de mission ou affecter
un membre du versonnel cliplomal:ique. sulvant lo caso i\Upre de
plusieurs Etats, a moíns que l'un des Etals llccréditaires ne s'y
oppose expressémenl:.

2. Si fEtal: accréditant accrédtte un chef de mission aupres
d'un ou de piusieurs nutres Etats. i1 peut établir une mission díplo
manque dirigée par un chargé d'affaires tU1 interim dans chacun
des Etats ou de chef de la misj;ion tÍ'ilt l!~ sa résidenoo permanente.

3. Un chef de mission ou un membre du persannel dlpIo
matique de Ia mission peut l'eprésenter l'Etat ~eréditant auprês
de toute organisation internacionaJe,

e) promouvoír des relalions amiClUtlS el: développer te:; rela·
tions éconotniques, culturelles et scientífiCIues entre l'Etat aceréditl1nt
et l'Etat accréUitait"e.

2. Aucune disposition de ta p.t~ente COtlvention ne saurait
êfre interprétée comme interdisant rexercice de fonctíons conswaires
par une mission di['lomatique.

Anl1CLE 4

L L'Etat accréditant doi/: s'assurer que la persoJ)ne ql!'il
envjsa~e d'accréditer corome chef de la. mission aupres de fEtat
llccréditaire a teçu l'agníment de cet Etat.

2. L'Etat aécréditaire n'est pas tenu de donner à rEta/: aceré
dítant las raisons d'un reros d·agrément.

AfInco 5.°

P.nTltiO 4.0

e) promí>ver relações amist01illS e desenvDlvet as relações
(lCOlldmicilS, culturais e científicas entre o Estado ac:reditante e o
Estado acreditado.

2. Nenhuma disposição da presente Convenção poderá ser
interpretada <:orno impedindo o exercício de funções consulares
pela Missão diplomática.

1. O Estado acreditante deverá certificar-se de que a pessoa
que pretende nomear como Chefe da Missão perante o Estado
acreditado obteve o agrêment do referido Estado.

2. O E.sbtdo aC1editada náo está obrigado a dar ao Estado
acréditante aS razões da negação do "agrément". . .
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VJ 1. O EstadQ acrcditante poderá, depois de hllver feito ag devida notificação aoS Estados acreditados interessados, nomear
-< um Chefe de Missão ou designar qualquer membro do pessoal
~ diplomático perante dois ou mais Estados, a não ser que um dos
~ Estados acreaitados a isso se oponha expressamente.

'25 2. Se um Estado acredita um Chefe de Missão, perante dois
-<é Ou mais Estados, poderá estabelecer uma Missão diplomática dirl·
a gida por um Encanegado de Negócios ad interim em cada um
g aos Estados onde o Chefe da Missão não tenha a sua sede per
~ manellte.
-<
Õ 3. O Chefe da Missão ou qualquer membro do pessoal diplo-

mático da Missão poderá representar o Estado acredítante perante
uma organízaçãa intemacional.

Annoo 6.° AlInCLE li

ª'J:?l Respeitadas as disposições dos artigos 5,°, 8.:', 9.° e 11 o
'§I Estaoo a~eàitante poderá nomear 3ivremente os membros do pessoal
~

gj

D<:lis ou mais E!ltndos poderão acreuitar li mesma pessoa como
Chefe de Missão perante outro Estado, a não ser que o Estado
acreditado a isso se oponha.

ARTIGO 7.°

Plusieurs Etats peuvent acc!édi.t~l l~ même personne en qua~
fité de chef de míssíon supres d'un autre Etat, li moins que YEtat
acc.réditaire ne s'y oppose.

A1mCLE 1

Sou:; résc1"Ye des díspositions des arttcles 5. 8, 9 et 11, I'Etar:
accréditaut nomJDe à sou cboix les mell1bres du personnel de ll\
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í:!;]1 da Missão. No caso dos adidos uúlitar, naval ou aéreo, o Estado
.s acreditado poderá exigir que seus nomes lhe sejam previamente
§ submetidos para efeitos de aprovação.

mission. En ce qui concerne les attachés milil:aires, navaIs ou de
l'air, l'Etat accréditaire peut exiger que Ieurs noms lui soient soumis
à l'avance aux fins d'approbatioD.
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A1meo B.O

1. Os membros do pessoal diplomático da Missão deverão,
em princípio, ter a nacionalidade do Estado acreditante.

2. Os membros do pessoal diplomático da Missão não po
derão Ser nomeados dentre pessoas que tenham a nacionalidade
do Estado acreditado, exceto com o consentimento do referido
Estado, que poderá retirá-lo !'lm qualquer momento.

• 3. O Estado acreditado poderá exercer o mesmo direito com
relação a nacionais de terceiro Estado que não sejam igualmente
nacionais do Estado acreditante.

AnTIGO 9.°

i. O Estado acreditado poderá a qualquer momento, e sem
ser obrigado a justificar a sua decisão, notificar ao Estado acre
ditante que o Chefe da Missão ou qualquer membro do pessoal
diplomático da Missão é persona no» grata ou que outro membro
do pessoal da missão não é aceitável. O Estado acreditante. con.
fonne o caso, retirará a pessoa em questão ou dará por termina.
das as suas funções na Missão. Uma pessoa poderá ser declarada
rum grata ou não aceitável mesmo antes de chegar ao território
do Estado acreditado.

2. Se o Estado acreditante se recusar a cumprir, ou não
cumprir, dentro de um prazo razoável, as obrigações que lhe in.
cumbem, nos termos do parágrafo 1.0 deste artigo, o Estado acre.
ditado poderá recusar-se a reconhecer tal pessoa como membro
da Missão.

Annco 10

AnUCLE 8

1. Les membres du personnel diplomatique de la mission
auront en principe la nationalité de I'Etat accréditant

2. Les membres du personnel diplomatique de la mission ne
peuvent être choisis parmi Ies ressortissants de rEtat accréditaire
qu:avec le consentement de cel Etat, qui peut en tout temps le
retlrer.

3. L'Etat accréditaire peut se réserver le même droit en cc
9.ui COnceme les ressortissants d'un Etat tiers qui ne sont pas
également ressortissants de rEtal accréditant.

AnnCLE 9

1. L'Etat accréditaire peut, à toul moment et sans avoir à
motiver sa décision, informer l'Etat accréditant que Ie chef ou
toul autre membre du personnel diplomatique de Ia mission esl
persona non grata ou que toul autre membre du personnel de la
mission n'esl pas acceptahle. L'Etat accréditant rappelera aIors
la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions aupres de la
mission. selon le caso Une personne ~ut etre declarée non grata
ou noo acceptable avanl d'arrlver sar Ie territoire de l'Etat accré

ditaíre.

2. Si I'Etat accréditant refuse d'exécuter, ou JÍexécute pas
dans un délai raisonnabIe les obIígations qui Iui incombent aux
termes du plU'agraphe 1 du présent ameIe, l'Etat accréditaire peut
refuser de reconnttre à la personne en cause la qualité de membre
de la missioo.

Allna.E 10

1. Serão notificados ao Ministério das Relações Exteriores
do Estado acreditado, ou a outro Ministério em que se tenha
convindo:

_I a) a nomeação dos membros da Missão, sua chegada e partida
g definitiva ou o termo das suas funções na Missão;
N
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1. Sont notifiées au Ministere des Affaires étrangéres de
l'Etat accréditaire ou à tel autre ministere donl il aura été convenu:

a) la nomination des membres de la mission, leur arrivée et
leor départ définitü ou la cessation de Ieurs fonctions dans la
mission;
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ABTICLE 12

L'Etat accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au prélllable
le consentement e~res de I'Etat aceréditaire, établir des bureaux
faisant partie de la mission dans d'autres Iocalités que celles ou
Ia mission elle-même est établie.

ARTICLE 11

1. A défaut d'accord explicite SUl l'effeclif de la mission,
rEtat accréditaire peut exiger que cet effectif soit maintenu dans
les limites de ce qu'il considere comme raisonnable et normal, eu
égard aux circonstances et conditions qui rêgnent dans cet Etat
et aux besoins de la mission en cause.

2. L'Etat accréditaire peut égaIement, dans les rnêmes limites
et sans discrimination, refuser d'aclmettre des fonclionnaires d'une
certaine catégorie.

b) I'arrivée et le départ définitif d'une personne appartenan
à la famille d'un membre de la mission, elo s'U y a lieu, le fait
qu'une personne devient ou cesse d'~tre membre de Ia famille d'uo
membre de la missionj

c) l'arrivée et le départ définitif de domestiques privés au
service des personnes visées à l'alinéa a, ci-dcssus, et, s'U y a lieu,
le fait qu'ils quittent le service desdites personnesj

d) l'engagement et le congédiement de personnes résidant
dans I'Etat accréditaire, en tant que membres de la mission ou
en tant que domestiques privés ayant droil aux privileges et im
munités.

2. Toutes les fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ
définitíf doivent égaIement faire l'objet d'une notiflcation préaIable.

A1mco 11

AJiTICO 12

O Estado acreditante não poderá, sem o consentimento ex·
pressa e prévio do Estado acreditado, instalar escritórios que façam
parte da Missão em localidades distintas daquela em que a Missão
tem a sua sede.

2. O Estado acreditado poderá igualmente, dentro dos mesa
mos limites e sem discriminação, recusar-se a admitir funcionários
de uma determinada categoria.

o
<>
~
~ b ) a chegada e partida definitiva de pessoas pertencentes à

família de um membro da Missão e, se for o caso, O fato de uma
pessoa vir a ser uu deixar de ser membro da fanúlia de um membro
da Missão;

c) a chegada e a partida definitiva dos criados particulares
a serviço das pessoas a que se refere a alínea a, deste parágrafo
e, se for o caso, o fato de terem deixado o serviço de tais pessoas;

d) a admissão e a despedida de pessoas residentes no Estado
acreditado como membros da Missão ou como criados particulares
com direito a privilégios e imunidades.

2. Sempre que possível, a chegada e a partida definitiva
CIlI deverão também ser previamente notificadas.
O
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1. Não havendo acordo explícito sobre o número de membros
da Missão, o Estado acreditado poderá exigir que o efetivo da

;QI Missão seja mantido dentro dos limites que considere razoáveisa e normais, tendo em conta as circunstâncias e condições existentes
;;2 nesse Estado e as necessidades da referida Missão.
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ARTIco 13

1. O Chefe da Missão é considerado como tendo assumido
as suas funções no Estado acreditado no momento em que tenha

0\ entregado suas credenciais ou tenha comunicado a sua Chegada e
<"l apresentado as cópias figuradas de suas credenciais ao Ministério
E! das Relações Exteriores, ou ao Ministério em que se tenha convindo,
~ de acordo com a prática observada no Estado acreditado, a qual
iJ deverá ser aplicada de maneira uniforme.
~

'3

ABTICLE 13

1. Le chef de la mission est réputé avolr assumé ses fune
tions dans rEtat aceréditaire dês qu'U a présenté ses lettres de
creance ou dês qu'U a notifié son arrivée et qu'une copie figurée
de ses IettIes de créance a été présentée au Ministere des MEaires
étrangeres de l'Etat accréditaire, ou à tel autre ministere dont
il aura été convenu, selon la pratique en vigueur dans rEtat accré·
ditaíre, qui doi être appliquée d'une maniere uniforme.
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~I 2. A ordem de entrega das credenciais ou de sua cópia fi~.
it rada _será detezminada pela data e hora da chegada do Chefe (la
E! Missao.
;:l

2. L'ordre de présentation des Jettres de eréance ou d'une
copie ligtJ!ée de ces Iettres est déterminé par la date et I'heure
d'arrivée du chef de la mission.

ARTICO 16

Atrrrco 15

AnTIGO 11

ARnco 14

ARncu: 11

L'orore de préséance des membras du personnel dip10matillue
de Ia Dlission est notifié par Ie chef de missíon au Ministere des
AIfaíres étrangeres ou à teI autre Ministere dont il aura été convenu.

AnnCLE 16

A1mCLE 15

L Les chefs de mission prennet rang dans chaque classe
suivant la dale et l'heure à laquelle ils ont assumé 1e"ts {{)DCtiOns

conformément à rartiele 13.

2. Les modifications apportées aux lettres de créance d'uo
chef de mission qui n'ÍDJpliquent pas de changements de classe
n'affectent pas son rang de prêséance.

3. Le présent artic1e n'affecte pall les usages qui sout ou
seraient aceept!s par l'Etat accréditaixe en ce qui concemo la
préséance du repréSentant du Saint-Siege.

Les Etats conviennent de la classe à laqueDe doivent appartenir
les chefs de leurs missions,

ARnCLE 14

_ 1. Les chefs de mission sont répartis co trais classes, à Sllvoir:

a) ceUe eles ambassadeurs ou nonces acerédités auprês des
che!! d'Etat et des autres cbefs de mission ayaut un rang équivaIent;

b} ceIJe des envoyés, ministres ou internonees acerédités aupres
des Chefs d'Etató

c) ceUe de:; charges d'affaiIes aeredités anpres des Ministres
des Mfaires étrangeres.

2. SanE eu ce qui touche Ia préséance et l'étiquette, aucune
différence n'est faite entre les chefs de mission eu. raison de leur
classe.

,
Os Estados, por acordo, determinarão a classe a que devem

pertencer os CheÍes de suas Missões.

1. A precedência dos Chefes de Missão, dentro de cada
classe, se estabelecerá de acordo com a data e hora em que tenham
assumido suas funções, nos termos do artigo 13.

2. As modificações nas credenciais de um Chefe de Missão,
desde que não impliquem mudança de classe, não alteram a sua
ordem de precedência.

3. O presente artigo não afeta a prática que exista ou venha
a exiStir no Estado acreditado com respeito à precedência do repre-
sentante da Santa Sé. ,

o Chefe da Missão notificará ao Ministério tIas Relações Exte
riores, ou a outro Ministério em que as partes tenham convindo,
a ordem de precedência dos membros do pessoal diplomático da

81 Missâo.
o
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1. Os Chefes de Missão dividem-se em três classes:

a) Embaixadores ou Núncios acreditados perante Chefes de
Estado, e outros Chefes de Missão de categoria equivalente:

b) Enviados, Ministros ou Internúncios, acreditados perante
Chefes de Estado;

2:5 c) Encarregados de Negócios, acreditados perante Ministros
a da~ Relações Exteriores.

~ 2, Salvo em questões de precedência e etiqueta;' não se fará
§: nenhuma distinçâo entre Chefes de Missâo em razão de sua classe.
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::E ARTIGO 18

o Cerimonial que se observe em cada Estado para a recepção
dos Chefes de Missão deverá ser uniforme a respeito de cada classe.

ARnCLE 18

Dans chaque Etat. la procédure à suivre paur Ia réception
des chefs de IIÚssion doit être uniforme à l'égard de chaque classe.

ARTIGO 20

ARnGo 21

AnnGO 19

2. Quando necessário, ajudará também as Missões a obterem
alojamento adequado para os seus membros.

ARnCLE 20

La mission et son chef ont le droit de plncer le drapeau et
l'embleme de fEtat accréditant sur les locaux de la míssion, y
compris la résidence du chef de la mission, et sur Ies mayens de
transport de celui-ci.

ARnCLE 21

1. L'Etat accréditaire doit, soit faciliter l'acquisition sur son
territoire, dans le cadre de sa législation, IJ3I' l'Etat accréditant
des locaux nécessaires à sa mission, soit aiâer rEtat accréditant
à se procurer des locawt d'une nutre maniere.

2. 11 doit également, s'il en est besoio, aider les missions à
obtenir des logements convenables pour leurs membres.

ARnCLE 19

1. Si Ie poste de chef de la mission est vacant, ou si le
cheE de Ia mission est empêché d'exercer ses fonctions, un chargé
d'affaires ad interim agil à titre provisoire commc chef de la
mission. Le Dom du chargé d'affaires ad ínterim sera notifié soit
par le chef de la mission, soit, au cas 011 ceIui-ei est empêché de
]e faire,~ le Ministere des Mfaires étrangeres de rEtat accréditant,
au Ministere des Affaires étrangêres de l'Elat aceréditaire ou à tel
autre ministere dont il aura été convenu.

2. Au cas ou aucuo membre du personnel diplomatique de
Ia mission n'esl présent dans rEtal accréditaire, uo membre du
personnel administratif et tcchnique peut, avec le consentement de
l'Etat aceréditaire, être désigné par l'Etat accréditant paUl gérer les
affaires administratives courantes de la mission.

1. Em caso de vacância do posto de Chefe da Missão, ou
se um CheIe de Missão estiver impedido de desempenhar suas
funções, um Encarregado de Negócios ad ínterim exercerá provi
soriamente a chefia clã Missão. O nome do Encarregado de Neg6cios
ad ínterim será comunicado ao Ministério das Relações Exteriores
do Estado acreditado, ou ao Ministério em que as partes tenham
convindo pelo Chefe da Missão ou, se este não puder fazê-lo, pelo
Ministério das Relações Exteriores do Estado acreditaÍlte.

2. Se nenhum membro do pessoal diplomático estiver presente
no Estado acreditado, um membro do pessoal administrativo e
técnico poderá, com o consentimento do Estado acreditado, ser
desi~nado pelo Estado acreditante para encarregar-se dos assuntos
admmistratlvos correntes da Missão.
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'c51 A Missão e seu Chefe terão o direito de usar a bandeira e o
<t: escudo do Estado acreditante nos locais da Missão inclusive na
O residência do Chefe da Missão e nos seus meios de transporte.

~
'5
O I 1. O Estado acreditado deverá facilitar a aquisição em seu

território, de acordo com as suas leis, pelo Estado acreditado, dos
locais necessários à Missão ou ajudá-lo a consegui-los de outra
maneira.

ABTlGO 22
0\
Nel 1. Os locais da Missão são invioláveis. Os agentes do Estado
..2 acred~ta~o não poderão neles penetrar sem a consentimento do Chefe
il da Mlssao.
=3

AnnCLE 22

1. Les locaux de la mission sont inviolables. 11 n'est pus permis
aux agents de l'Etat accréditaire d'y pénétrer, sauE avec le can
sentement du chef de la mission.
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2. o Estado acreditado tem a obrigação especial de adotar
todas as medidas apropriadas para proteger os locais da Missão
contra gualquer instrução ou dano e evitar perturbações à tran
qüilidade da Missão Ou ofensas à sua dignidaae.

3. Os locais da Missão, seu mobiliário e demais bens neles
situados, assim como os meios de transporte da Missão, não poderão
ser objeto de busca, requisição, embargo ou medida de execução.

AlInGO 23

2. L'Etat accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes
mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission
ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée
ou sa dignité amoindrie.

3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres
objets qui s'y trouvent, ainsi que les znoyens de transport de la
mission, ne peuvent faire I'objet d'aucune perquisition, réquisition,
saisie ou mesure d'exécutiou.

ARnCLE 23

ARTIGO 24

Os arquivos e documentos da Missão são invioláveis, em qual
quer momento e onde quer que se encontrem.

2. A isenção fiscal a que se refere este artigo não se aplica
aos h,npostos e taxas cujo pagamento, na conformidade da legis
lação do Estado acreditado, incumbir às pessoas que contratem com
aereditante ou com o Chefe da Missão.

~ 1. O Estado acreditante e o Chefe da Missão estão isentos
Cl de .todos os impostos e taxas, nacionais, regionais ou municipais,
~ sobre os locais âa Missão de que sejam proprietários- ou inquiU.
;:J nos, excetuados os que representem o pagamento de serviços espe.
&5 dOcas que lhes sejam prestados.
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AlInGO 25

o Estado acreditado dará todas as facilidades para o desem
penho das funções da Missão.

ARnGO 26

Salvo o disposto nas leis e regulamentos relativos a zonas cujo
acesso é proibido ou regulamentado por motivos de segurança na.
cional, o Estado acreditado garantirá a todos os membros da Missão

õ I a liberdade de circulação c trânsito em seu território.
o
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1. L'Etat accréditant et le chef de la mission sont exempts
de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou conununaux, au
titre eles locam; de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires,
pourvu, qu'iI ne s'agIsse pas d'impôts ou taxe; perçus en rémuné
ration de services particuliers renàus.

2. L'exempnon fiscale prévue dans le présent artiele ne
s'applique pas à ces impôts et taxes 10ISque, d'aprês la législation
de rEtat accréditaire, ils sont à la charge de la personne qui
traite avec l'Etat accréditant ou avec le chef de la míssíon.

AnTICLE 24

Les archives et documents de )a mission sont inviolables à
tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.

ARncu: 25

L'Etat accréditaire accorde toutes facilités pour l'accomplis
sement des fonctfons de la mission.

ARnCLE 26

Sous réserve de ses lois et reglements relatifs aux zones dout
l'acces est intcrdit ou réglementé paur des raisons de sécurité
nationaIe, rEtat accréditaire IlSsure à tous Ies membres de la mission
la liberté de déplacement ct de circulation SUl son terrltoire.
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5. O correio diplomático, que deverá estar munido de um
documento oficial que indique sua condição e o número de volumes
que constituam a mala diplomática, será, no desempenho das fun
ções, protegido pelo Estado acreditado. Gozará de inviolabilidade
pessoal e não poderá ser objeto de nenhuma forma de detenção
ou prisão.

1. O Estado acreditado permitirá e protegerá a livre comu
nicação da Missãu para todos os fins oficiais. Para comunicar'se com
o Govcmo e demais Missões e Consulados do Estado acreditante,
onde quer que se encontrem, a Missão poderá empregar todos os
meios de comunicação adequados, indusive correios dIplomáticos e
mensagens em códigos ou cifra. Não obstante, a Missão só poderá
instalar e usar uma emissora de rádio com o consentimento do
Estado acreditado.

1. L'Etat accréditaire permet ct protege la libre communi·
cation de la mission pour toutes fins officielles. En comrnuniquant
avec le gouvemement aínsi qu'avec les autres missions et consulats
de rEtal accréditant, ou qu'ils se trouvent, la mission peut employer
tous les morens de communicatioo appropriés, y compris les
courriérs diplomatiques et les messages en code ou en chiffre.
ToutefoÍS, la IDlssion ne peUl installer et utillser un poste émetteur
de radio qu'avec I'assentíment de I'Etat accréditaire.

2. La correspondance officielle. de la mission est inviolable.
L'expression "correspondance officielle" s'entend de toute la corres
pondance relative à la mission et à ses fonctions.

3. La valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue.

4. Les colis constituant la valise diplomatique doivent porter
des marques extérieures visibles de leur caractere et ne peuvent
contenir que des documents diplomatiques ou des objets à usage
officie1.

5. Le counier diplomatique, qui doit roe porteur d'un
documeJlt officiel atiestant sa qualité ef précisllDt le nombre de colis
constituant la valise diplomatique, est, dans l'exercice de ses fonc
tions, protégé par rEtat accréditaire. 11 jouit de l'inviolabilité de
sa personne et ne peut être soumís à aucune fonue d'arrestation
ou de détention.

6. L'Etat accréditant, ou la mission, peut nommer des couro
riers diplomatiques ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du para
graphe 5 du présent article seront égaJement applicabJes, sous
réserve que les immunités qui y sont mentíounées cesseront de
s'appliquer dês que le courrier aura remis au destinataíre la valise
diplomatique dont il a la charge.

7. La valise diplomatique peut être confiée au commandant
d'un aéronef commereial qui doit alterrir à uu point d'entrée
autorisé. Cc commandant doU erre porteur d'un document officiel
indiquant 1e nombre de colis constituant la valise, mais il n'est pas
considéré comme un courrier diplomatique. La mission peut envoyer
un de ses membres prende, direetement et librement, possession
de la valise diplomatique des mains du commandant de l'aéronef.

6. O Estado acreditante ou a Missão poderá designar correios
diplomáticos ad hoc. Em tal caso, aplicnr-se-ão as disposições do
parágrafo 5.° deste artigo, mas as imunidades nele mencionadas
deixarão de se aplicar, desde que o referido correio tenha entregado
ao destinatário a mala diplomática que lhe fora confiada.

7. A mala diplomática poderá ser confiada ao comandante
de uma aeronave comercial que tenha de aterrissar num aeroporto
de entrada autorizado. O comandante será munido de um documento

~ oficial que indique o número de volumes que constituam a mala,
::: mas não será considerado correio diplomático. A Missão poderá
.] enviar um de seus membros para receber a maIa diplomática, direta
.s e livremente, das mãos do comandante da ;\eronave.
::::
::;

2. A correspondência oficial da Missão é inviolável. Por
i9 correspondência oficial entende-se toda correspondência concernente
Sê à Missão e suas funções.

t:; 3. A mala diplomática não poderá ser abert~ ou' retida.
i=l-<

~ 4. Os volumes que constituam a mala diplomática deverão
r.Il conter sinais exteriores visíveis que indiquem o seu caráter e só po
g derão conter documentos diplomáticos e objetos destinados a uso
~ oficial.
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ARTICO 28

Os direitos e emolumentos que a Missão perceba em razão da
prática de atos oficiais estarão isentos de todos os impostos ou taxas.

Almeu 28

Les droits et redevanees perçus par Ia mission pour des actes
officiels sont exempts de tous impôts et taxes.

AnTICO 29 ARTICLE 29

ARTIGO 30

AnnGO 31

2. O agente diplomático não é obrigado a prestar depoimento
..-<1 como testemunha.o
o
N

~

1. A residência particular do agente diplomático goza da
mesma inviolabilidade e proteção que os locais da Missão.

?-. Seus documentos, sua correspondência e, sob reserva do
disposto no parágrafo 3.° do artigo 31, seus bens gozarão igual
mente de inviolabilidade.

AnTICU: 31

AnTICU: 30

1. La demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la
même inviolabilité et de la même protectioo que les locaux de la
mission.

2. Ses doeuments. sa correspondance., et sous réserve du
paragraphe 3 de l'ameIe 31, ses bieos jonissent également de
l'inviolabiJité.

La personne de I'agent diplomatique est inviolable. 11 ne peut
être soumis à aueune forme d'arrestation ou de détention. L'Etat
accréditaire le traite avec le resJ?ect qui lui est da. et prend toutes
mesures appropriées pour empecher toute atteinte à 5a personne,
sa liherté et sa dignité.

L L'agent diplomatíque jouit de l'immunité de Ia juridiction
pénale de rEtat accréditaire. 11 i0uit égalements de l'immunité de
sa juridiction civile et administrative, saUf s'U s'agit:

a) d'une action réeUe eoncernant un immeuble privé situé
sur le territoire de rEtat accréditaire, à moins que ra~ent diplo
matique ne le possede pour le compte de rEtat accreâitant aux
fins de la mission;

b) d'une aclion concernant une succession, dans daquelle
l'agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, admi
Distrateur, héritier ou fégataire, à titre privé et non pas au nom
de rEtat accréditant;

c) d'une action coneemant une activité professionnelle ou
commerciale, quelle qu'elle soit, exercée par ragent diplomatique
dans l'Etat accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.

2. Vagent diplomatíque n'est pas obligé de donner son
témoignage,

1. O agente diplomático gozará da imunidade de jurisdição
penal do Estado acreditado. Gozará também da imunidade de
jurisdição civil e administrativa, a não ser que se trate de:

a) uma ação sobre imóvel privado situado no terrtório do
Estado acreditado, salvo se o agente diplomático o possuir por
conta do Estado acreditante para os fins da missão.

b) uma ação sucessória na qual o agente diplomático figure,
a título privado e não em nome do Estaao, como executor testa
mentário, administrador, herdeiro ou legatário;

c) uma ação referente a qualquer profissão liberal ou ativi
dade comercial exercida pelo agente diplomático no Estado acre
ditado fora de suas funções oficiais.

A pessoa do agente diplomático é inviolável. Não poderá ser
objeto de nenhuma forma de detenção ou prisão. O Estado acre
ditado tratá-Io-á com o devido respeito e adotará todas as medidas
adequadas para impedir qualquer ofensa à sua pessoa, liberdade
ou dignidade.
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3. Aucune mesura d'exécution ne peut êtle prise à l'égard
de l'agent diplomatigue, sauf dans Jes cas prévus aux aUnéas a,
b et c, du paragraplie 1 du v.résent article, et~ que rexé
cution puisse se faite sans qu il soit porté atteinte à l'jnviolabilité
de 5a personne ou de sa demeure.

4. L'immunité de juridiction d'uo agent diplomatique dans
l'Etat accréditaire ne sauraít exempter cet agent de la juridiction
de l'Etat accréditant.

ARncLE 32

1. Sous réserve des dispositions du parngraphe 3 du présent
artic1e, l'agent diplomatique est, paUl ce qui ast des services rendu5
à rEtat accréditant, exempté des dispositíODS de sécurité socill.!e qui
peuvent être en vigueur dans l'Etat accréditaire.

2. L'exemption prévue au paragraphe 1 du prêsent article
s'applíque égaJement aw: domestiques privés qui sont au servicc
exclusif de fagent diplomatique, à conilition:

11 ) qu'ils ne soient pas ressortissants de I'Etat accréditairc ou
n'y aient pas leur résidence permanente; et

b) qu'Hs soient soumis am dispositions de sécurité socin1e qui
peuvent être eu vigueur dans l'Etat acc:réditant ou dans un Etat
tiers.

AnnCLE 33

L L'Etat accréditant peut renoncC1' à l'innnunité de jUli
dicnon das agents diplomatiques et des personnes qui bénéfícíent
de l'ímmunité en vertu de I'artícle 31.

2. La renonciation doil toujours être expresse.

3. Si un agent diplomatique ou une penoune bénéficiant
de 1'immunité de juridiction en vertu de l'artic1e 31 engage une
procédure, íl n'est plus recevable à invoquer l'immunité de jurl
âiclion à l'égard de toute demande reconventíonnelle directement
liée à la demande pnucipale.

4. La renonciation à l'immunité de juridlction pour une adioo
chile ou administrativa n'est pas censée impliquer la renonciatioo
à I'immunité quant aux mesures d'exécution âu jugement, pour
lesquelles une renoDciation distincte est nécessaire. -

3, O agente diplomático não está sujeito a nenhuma medida
de execução, a não ser nOs casos previstos nas alfneas a, b e c, do
parágrafo l.0 deste artigo e desde que a execução [lossa realizar-se
sem afetar a inviolabilidade de sua pessoa ou resiâência.

4. A imunidade de jurisdição de um agente diplomático no
Estado acreditado não o isenta da. jurisdição ÚO Estado acreditante.

AnTIGO 32

I, O Estado acreditanta pode renunciar à imunidade de
jurisdição dos seus agentes diplomáticos e das pessoas que gozem
de imunidade nos termos do artigo 37.

2, A renúncia será sempre expressa,

S. Se um agente diplomático ou uma pessoa que goza de
imunidade de jurisdição nos termos do artigo 31 inicia uma ação
judicial, não lhe será permitido invocar a imunidade de jurisdição
no tecante a uma reconvenção diretamente ligada à ação principal.

4. A renúncia à imunidade de jurisdição no tocante às ações
cíveis ou administrativas não implica renúncia à imunidade quanto
às medidas de execução da sentença, para as quais nova renúncia
é necessária.
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ARTIGO 33

1. Salvo o disposto no pal'ágrafo 3.0 deste artigo, o agente
diplomático estará, no tocante aos serviços prestados ao Estado
acreditante, isento das disposições sobre seguro social que possam
vigorar no Estudo acreditado.

2. A ísenção previstll no parágrafo 1." deste artigo aplicar
se-á também aos criados J:larticulares que se acham ao serviço
exclusivo do agente diplomatico, desde que:

gj a) não sejam nacionais do Estada acreditado nem nele tenham
residência permanente; ee

·2 b) estejam protegidos pelas disposições sobre seguro social
il vigentes no Estado acreditante ou em terceiro Estado.
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ARnCLE 34

L'agent dipIomatique est exempt de tous impôts et taxes,
personnels ou réeIs, nationaux, régionaux ou communaux à l'ex
ceptioo:

a) des impôts indirects d'une nature telle qu'iIs soot normalc
ment incorporés dans ]e prix des marchandises ou, des services;

b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés
sur Ie territoire de rEtat accréditaire, à moins que ragent diplo
matique ne Ies possede POUI le compte de rEtat accréwtant, aux
fins de Ia missioo;

c) des droits de succession perçus par l'Erat llccréditaire.
sous réserve das dispositions du paragraphe 4 de l'artic]e 139;

d) des impt\ts et taxes sur les revenus privés qui ont leur
source dans rEtat accréditaire et des impt\ts sur le capital prélevés
sur les investissemeots effectués dans des eotreprises commerciales
situées dans I'Etat accréditaire;

e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services
particUliers rendus,

f) des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypotheque et de
timbre eo cc qui concerne les bieos immobiliers, sous réserve das
dispositiODS de l'article 23.

3. L'a~ent diplomatique qui a à son service des personnes
aux~uel1es I exemption prévue au paragraphe 2 du présent artiele
ne s appli~ue pas doit observer les obligatioDS que les dispositions
de sécurite sociaIe de l'Etat accréditaire imposent à l'employeur.

4. L'exemption prévue 3m: plUagraphes 1 et 2 du présent
article n'exelut pas la ~cipationvolontaire au régime de securité
sociale de rEtat acereditaire pour autaot qu'elle est admise par
cet Etat.

5. Les díspositions du préseot artiele n'affectent pas les
accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui
onl été conc1us antérieurement et elles n'empêchent pas la conclusioD
ultérieure de tels accords.

AJmco 34

3. O agente diplomático que empregue pessoas a quem não
se aplique a isenção prevista no parágrafo .2.0 deste artigo deverá
respeitar as obrigações impostas aos patrões pelas disposições sobre
seguro social vigentes no Estado acreditado.

4. A isenção prevista nos parágrafos 1.0 e 2.° deste artigo
não exclui a participação voluntária no sistema de seguro do Estado
acreditado, desde que tal participação seja admitida pelo referido
Estado.

5. As disposições deste artigo náo afetam os acordos bilaterais
ou IlIultilaterais sobre seguro social já concluídos e não impedem
a celebração ulterior de acordos de tal natureza.

~o
Ci
<
~ o agente diplomático gozará de isenção de todos 'os impostos
o... e taxas, pessoais ou reais. nacionais, regionais ou municipais, com
15 as exceções seguintes:
~ a) os impostos indiretos que estejam nonnaImente incluidosg no preço das mercadorias ou dos serviços;
< b) os impostos e taxas sobre bens imóveis privados, situados
~ no território do Estado acreditado, a não ser que o Agente diplo
:::E mático os possua em nome do Estado acreditante e para os fins

« da Missão;
CJ c) os direitos de sucessão percebidos pelo Estado acreditado
C§ salvo o disposto no parágrafo 4.° do artigo 39;
O d) os impostos e taxas sobre rendimentos privados que tenham
~ a sua origem no Estado acreditado e os impostos sobre o capital,

-;::5 referente a investimentos em empresas comerciais no Estado acre
Ci ditado;

e) os impostos e taxas cobrados por serviços específicos
prestados;

f) os direitos de registro, de hipoteca, custas judiciais e imo
posto de selo relativos a bens imóveis, salvo o disposto no lUtigO 23.
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Annco 35

o Estado acreditado deverá isentar os agentes diplomáticos
de toda prestação pessoal, de todo serviço púólico, seja qual for
a sua natureza, e de obrigações militares tais como requisições,

_I contribuições e alojamento militar.
e
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ARl1CLE 35

L'Etat accréditaire doit exempter Ies agents diplomatiques de
toute prestation personnelIe, de tout servicc pubIlc de queIque
natura qu'ü soit et des charges miUtaires teDes que Ies réquisitions,
contributions et ]ogements militaires.
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AmIGO 37

1. Os membros da família de um agente diplomático que
com ele vivam gozarão dos privilégios e imunidades mencionados
nos artigos 29 a 36, desde que não sejam nacionais do Estado
aCIeditado.

1. De acordo com leis e regulamentos que adote, o Estado
acreditado permitirá a entrada lIvre do pagamento de direitos
aduaneiros, taxas e gravames conexos, que não constituam des
pesas de l,rmazenagcm, transporte e outras relativas a serviços
análogos:

1. Suivant les dispositioos législatives et réglementaires qu'j]
Eeut: 9.dopter, l'Etat accréditaire accorde l'entrée et l'exemption de
âroits de douane, taxas et autres redevances connexes autres que
flais d'entreposage, de transport et frais afférents à des services
analogues sur:

a) les objets destinés à l'usage officie1 de la mission;
b) les ohjets destinés à l'usage personnel de l'agent diplo

matiquí ou des menbres de 5a fãmille qui font partie de son
ménage, y compris les effets destinés à son installation.

2. L'agent diplomatique est exempté de l'inspection de son
ba~age personnel, à moins qu'iI n'existe des motifs serieux de croíre
qu il contient des ohjets De hénéficiant pas des exemptions men
tionnées au paragraphe 1 du présent artic1e, ou des objets dont
"importation ou Texportation est interdite par la lé&islation ou
soumise aux rêglements de quarantaine de l'Etat accreditaire. En
l'areil cas, I'inspection ne doit se faire qu'en présence de l'agent
iliplomatique ou de 500 représentant autorisé.

A1ITICLE :rt

1. Les membres de la famille de l'agent diplomatique qui
font partie de son ménage bénéficient des priviléges at immunités
mentíonnés dans Ies articIes 29 à 36, pourvu qu'iIs ne soient pas
ressortíssants de l'Etat accréditaire.

2. Les membres du personnel aclminístratif et technique de
la mission, ainsi que 1es membres de laurs familles qui font partia
de Ieurs ménages respectifs, béoéficient, pourvu qu'ils ne soient pas
ressortissants de I'Etat accréditaire ou n y alent pas leur résidence
permanente, des privileges et immunités mentionés dans les arti
c1es 29 à 35, sauE que J'immunité de la juridictíon civile et admi
nistrative de l'Etat aerréditaire mentionnée au paragraphe 1 de
l'article 31 ne s'applique pas aux actes aCClImplis en dehors de
l'exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des privileges
mentionnés au paragraphe 1 de l'arlic1e 36 pour ce qui est des
objets importés Iors âe )eur premiere installation.

s. Les membres du personne1 de service de la missioD qui
ne sont pas ressortissants de l'Etat accréditaire ou n'y ont pas leur
résidence permanente bénéficient de l'immunité pour les actes

2. Os membros do pessoal administrativo e técnico da Mis
são, assim como os membros de suas famílias que com eles vivam,
desde que não sejam nacionais do Estado acreditado nem nele
tenham residência permanente, gozarão dos privilégios e imuni
dades mencionados DOS artigos 29 a 35, com a ressàlva de que a
imunidade de jurisdição civif e administrativa do Estado acreditado,
mencionada no parágrafo L° do artigo 31, não se estenderá aos
atos por eles praticados fora do exercíCio de suas funções; gozarão
também dos pri'lilégios mencionados no parágrafo 1.0 do artigo 36.

0\ no que respeita nos objetos importados para a primeira instalação.
I'l

3. Os membros do pessoa) de serviço da Missão. que não
§ sejam nacionais do Estado acreditado nem nele tenham residência
~ permanente, gozarão de imunidades quanto aOs atos praticados

E::;

a) dos objetos destinados ao uso oficial da Missão;

b} dos objetos destinados ao uso pessoal do agente diplo
mático ou dos membros de sua família que com ele vivam, incluídos
os bens destinados à sua instalação.

1:fJg 2. A bagagem pessoal do agente diplomático não está sujeita
<t:: a mspeção, salvo se existirem motivos sérios para crer q~e a mesma
f-< contem objetos não previstos nas isenções mencionadas no pará.
~ grafo 1.0 deste artigo, ou objetos cuja importação ou exportação
~ é proibida pela legislação do Estado acreditado, ou sujeitos aos
1:fJ seus regulamentos de g,uarentena. Nesse caso, a inspeção só poderá
O ser feita em presença de agente diplomático ou de seu representante
C. autoriZado.
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ARnGo 38

1. A não ser na medida em que o Estado acreditado conceda
outros privilégios e imunidades, o agente diplomático que seja
nacionar do referido Estado ou nele tenha residência pennanente
gozará, àa imunidade de jurisdição e de inviolabilidade apenas
quanto aos atos oficiais praticados no desempenho de suas fuiiçães.

2. Os demais membros do pessoal da Missão e os criados
particulares, que sejam nacionais do Estado acreditado ou nele
tenham a sua residência permanente, gOZllrão apenas dos privilégios
e imunidades que lhes focem recoriliecidos pelo referido Estado.
Todavia, o Estado acreditado deverá exercer a sua jurisdição sobre
tais pessoas de maneira a não interferir demasiadamente com o
desempenho das funções da Missão.
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1:Ino cxerdcío de sullS funções, de isenção de impostos e taxas sobre
.S os salários que perceberem pelos seus serviços e da isenção prevista
;::J no artigo 38.

4. Os criados particulares dos membros da Missão, que não
sejam nacionais do Estado acreditado nem nele tenham residência
permanente, llstão isentos de impostos c taxas sobre os salários que
perceberem pelos seus serviços. Nos demais casos, s6 gozarão de
privilégios e imunidades na medida reconhecida pelo referido Estado.
Todavia, o Estado acreditado deverá exercer a sua Jurisdição sohre
tais pessoas de modo a não interEenr demasiadamente com o desem
penno das funções da Missão.
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AJITIGO 39

1. Toda pessoa. que teolll1 direito a privilégios e imunidades
gozarlÍ dos mesmos a partir do momento elD que entrar no território
do Estado acreditado para assumir o seu posto ou, no caso de já
se encontrar no referido território, desde que a sua nomeação teoM
sido notificada ao Ministério das Relações Exteriores ou ao Minis
tério em que se tenha convindo.

2. Quando terminarem as funções de uma pessoa que goze
de privilégios e imunidades, esses privilégios e imunidades cessarão
normalmente no momento em que essa pessoa deixar o país ou

õ I quando transcorrido um prazo razoável que lhe tenha sido canee
o
("'o.l.,
"O

o
1<;
~

l1ccornplis dans l'exercice de lems fopctions. et de J'exemption des
impôts et taxes sur les salaires qu'iJs reçoivent du 1aft de leurs
serviees, aios! que de l'exemplion prme à l'amcle 33.

4. Les domestiques privés des IIIembr~ de la mission qui ne
sont pas ressortissants de l'Etat aceréditairt ou D'Y Qnt pas leur
résidence petmanente sant exemptés des iulpôts et taxes sur les
saIaires qu'ils reçoivent du Eai!: âe lems seMces. A tous autrês
égards ils ne béuéficient des privileges et iJDmunités que daus la
mesure admíse par l'Etat accreditaire. Toutefuis, I'Etat accréditaire
doit exercer sa juridiction sur ces peISonnes de fuça0 à ne pns
entraver d'une mllDÍere excessive l'accomplissement des fonctions
de la mission.

Al\TlCLE 38

1. A 11l0ins que des p'rivileges et immUnités supplémentaires
n'aient été ~Idés par 1Etat aCCl'éditaire, fagent diplomatique
qui li la natlonalité de fEtat accréditaire ou y a 5a résiâence ~
manente ne bénéficie de l'immunité de juridiction et de l'iovioIa
bilité que paUl les aetas officiels accompUs dans fexercice de scs
fonetiaos.

2. Les aucres membres du personnel de la mission et les
domestiques privés 9ui sont ressortissants de l'Etat accréditaire ou
qui y ont leur résideDce permanente De bénéficient des privileges
ct immunités que dans la mesure ou cet Etat les leur reconnait.
Toutefois, YEtat accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces
personnes de façon à ne pas entraver d'une maniete excessive
I'accomplissement des fonctions de la mission.

ARnCLE 39

1. Tonte personne ayant droit aux priVilêges et immunités
en benéficle dês qu'elIe pénêtre sur le territoire (le l'Etat acccédi
taire paur gagner sou poste ou, si elle se trouve déjà sur ce ter
ritoire dês que sa nomination a été notifiée au Ministere des Aff:lires
étrangeres ou à tel autre ministere dont il aura été convenu.

2. Lotsque les fonctions d'une ~nne bénéficlant des pri
vUeges et immunités prennent fin. ces privíleges et immunités cessent
normalement au momant ou cet:te personne quitte le pa}'5, ou à
l'expiration d'uo dêlai raisonnable qui lui aura été accordé à cctte



2. Em circunstâncias análogas às previstas no parágrafo 1.°
deste artigo, os terceiros Estados não deverão dificultar a passagem
através do seu território dos membros do pessoal administrativo e
técnico ou de serviço da Missão e dos membros de suas famílias.

~ 3. Os terceiros Estados concederão à correspondência e a
'" outras comunicações oficiais em trânsito, inclusive às mensagens
~ em código ou cifra, a mesma liberdade e proteção concedida pelo

1; Estado acreditado, Concederão aos correios diplomáticos a quem
o
:;

ART1cLE 40

1. Si I'agent diplomatique traverse le territoire ou se trouve
sur le territoire d'un Etnt tiers, qui lui a. accordé nn visa de
passeport au cas ou cc visa est requis, paUl aller assumer ses
fonctivns ou rejoindre son poste, ou 'p0ur rentrer dans son pays,
rEtat liers lui accordera l'inviolabilite et toutes nutres immunités
nécessaires pour permettre son passage ou son retour. 1l fera de
même pour les membres de sa famille bénéficiant des prileges
et immunités qui accompagnent ragent diplomatique ou qui voya
gent séparément pour le rejoindre ou paur rentrer dans leur pars.

2. Dans des conditions sirnilaires à cellcs qui sont prévues
au paragraphe 1 du présent article, les Etats tiers ne doivent pas
entraver le passage SUl leur territoire des membres du personnel
administratif et teChnique ou de service de la míssion et des membres
de 1eur famille.

s. Les Etats tiers accordent à la correspondance et aux autres
communicalions officielles en transit, y compris les messages en
code ou eu ehifEre, la même liberté at protectlou que l'Etat accré
ditaire. Ils accordent am courriers diplomatiques, auxquels ua visa

fiu, mais iIs subsistent jusqu'à ce moment, même en cas de conflit
armé, Toutefois, l'immunité subsiste en ce qui conceme les actes
aecomplJs par celte personne dans l'exercice de ses faDetions comme

membre de la mission,
3. Eu cas de déces d'uu membre de la mission, les membres

de sa famille continuent de jonír das privileges et immunités dout
ils bénéficient, jnsqu'á l'expiration d'un délai raisonnable, leur per·
mettant de quitter 1e territoire de rEtat accréditaire.

4. Eu cas de déces d'un membre de la mission qui u'est pas
ressortissant de I'Etat accréditaire o~ n'r a pas sa résidence per
manente ou d'uo membre de sa faroille qui fait partie de sou
ménage, l'Etat aceréditaire permet le retrait (les biens meubles du
défunt, à rexception de ceUX qui auront été acquis dans le pays
et qui font I'objet d'une prohibition d'exportation au moment de
son décés. li ne sera pas prélevé de droits de sucession sur les
biens meubles dont la présence dans rEtat accréditaire était due
unlquement à la présence dans cet Etat du défunt eu tant que
membre de la mission ou membre de la famille d'un membre de
la mission.

ARnGO 40

dido para tal fim, mas perdurarão até esse momento mesmo em
caso (le conflito armado. Todavia, a imunidade subsiste no que
dii1; respeito aos atos praticados por tal pessoal no exercício de suas
funções, como membro da Missão.

3. Em caso de falecimento de um membro da Missão, os
membros de sua família continuarão no gozo dos privilégios e
imunidades a que têm direito, até à e~iração de um prazo razoável
que lhes permita deixar o território do Estado acreditado.

1. Se o agente diplomático atravessa o território ou se en
contra no território de um terceiro Estado, que lhe concedeu visto
no passaporte quando esse vísto for exigido, a fim de assumir ou
reassumir o seu posto ou regressar ao seu país, o terceiro Estado
conceder-lhe-á a inviolabilidade e todas as outras imunidades
necessárias, para lhe permitir o trânsito ou o regresso. Esta regra
será igualmente aplicave1 aos membros da familia que gozem de
privilégios e imunidades, quer acompanhem o agente diplomático,
quer viajem separadamente, para reunir-se a ele ou regressar ao
seu país,

4. Em caso de falecimento de um membro da Missão, que
não seja nacional do Estado acreditado nem nele tenha residência

~ permanente, ou de membro de sua famllia que com ele viva, o
CS Estado acreditado permitirá que 05 bens móveis do falecido sejam
<t: retirados do pais, com exceção dos que neJe foram. adquiridos e
~ cuja exportação seja proibida no momento do falecimento. Não
I:l... serão cobrados dhaitos de sucessão sobre os bens móveis cuja situa·
23 ção no Estado acreditado era devida unicamente à presença do
Cf.I falecido no referido Estado, como membro da Missão ou comog membro da família de um membro da Missão.
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ARnGO 42

ARnGO 41

o agente diplomático não exercerá no Estado acreditado nenhu
ma ativiaade profissional ou comercial em proveito próprio.

AnnGO 43

2. Todos os assuntos oficiais que o Estado acreditante confiar
à Missão para serem tratados com o Estado acreditado deverão sê-Io
com o Ministério das Relações Exteriores, ou por seu intermédio,
ou c[)m outro Ministério em que se tenha convindo.

3. Os locais da Missão não devem ser utilizados de maneira
incompativcl com as funções da Missão, tais como são enunciadas
na presente Convenção, em outras normas de direito internacional
geral ou em acordos especiais em vigor entre o Estado acreditante
e o Estado acreditado.

ARnCLE 42

L'agent diplomatique n'exercera pas dans rEtat accréditaire
une activité professionnelle ou commerciale en voe d'un gain per-
sonneI.

ARnCLE43

Les fonctions d'un agent diplomatique prennent fin notamment:
a) par la notification de l'Etat aceréditant à l'Etat accréditaire

que Ies fonctions de l'agent dlplomatique ont pris fin;
b) par la notification de l'Etat aceréditaire à rEtat accré

ditant que, conformément au paragraphe 2. de l'article 9, cet Etat
refuse de reconnaitre I'agent iliplomatique comme membre de Ia
mission.

ARnCLE 41

1. Sans préjudice de leurs privileges et immunités, toutes les
~ersonnes qui &énéficient de ces privileges et immunités ont 1e devoir
de respecter les lois et reglements de l'Etat accréditaire. Elles out
~alement le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures
de cet Etat.

2, Toutes les affaires oHiciclles traitées avec l'Etat accrédi
taire, confiées à la ·mission par l'Etat aecréditant, doivent êb'e traités
avec le Ministere des Affaires étrangeres de l'Etat accréditaire ou
par son íntermédiaire, ou avec tel autre ministere dont iI aura été
convenu.

3. Les IocaU% de la mission ne seront pas utilisés d'une
maniere incompatible avec les fonetions de la mission telIes qu'elles
sont énoncées daos la présente Convention, ou dans d'autres regles
du droit intemational général, ou dans les accords particuliers en
vigueur entre I'Etat accréditant et l'Etat accréditaire.

de passeport a été accordé si ce vista était requis, ct am valises
dipromatiques eo transit la même inviolabillté et la même protectioo
que l'Etat accréditaire est tenu de leur accorder•

4. Les obligations des Etats tiers eo vertu des paragraphes I,
2 et 3 du présent article s'appliquent également am: personnes
respectivement mentionées dãriS ces paragraphes. ainsi qu'aux
communications officielles et aux valises diplomatiques lorsque leor
présence sur Ie territoire de I'Etat tiers est due à Ta force majeure.

As funções de agente diplomático terminarão, inter alia:

a) pela notificação do Estado acreditante ao Estado acredi·
tado de que as funções do agente diplomático terminaram:

b) pela notificação do Estado acreditado ao Estado acredi-
tante de que, nos termos do parágrafo 2.° do artigo 9.°, se recusa

81 a reconhecer o agente diplomatico como membro da Missão.
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,..§ um visto no passaporte tenha sido concedido, quando esse visto
S for exigido, bem como às malas diplomáticas em trânsito, a mesma
.s invioIa&iIidade e proteção a que se acha obrigado o Estado acre
::l ditado.

4. As obrigações dos terceiros Estados em virtude dos pará
grafos 1,0, 2.° e 3.° deste artigo serão aplicáveis também às pessoas
mencionadas respectivamente nesses parágrafos, bem como às
comunicações oficiais e às malas diplomáticas quando as mesmas
se encontrem no territ6río do terceiro Estado por motivo de força
maior.

'Zl

g 1. Sem prejuízo de seus privilégios e imunidades, todas as
~ pessoas que gozem desses privilégios e imunidades qeyerão res
::::J peitar as leIs e os regulamentos do Estado aereditadó. Tem também
Eil o dever de não se imiscuirem nos assuntos internos do referido
Cl Estado.
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::'E À1mGO 44

o Estado acreditado deverá mesmo no caso de conflito armado,
conceder facilidades para que as pessoas que go:tem de privilégios
e imunidades, e não sejam nacionais do Estado acreditado, Iiem
como os membros de suas famílias, seja qual for a sua nacionalidade,
possam deixar o seu território o mais âepressa possível. Especial
mente, deverá colocar à sua disposição, se necessário, os meios de
transporte indispensáveis para tais pessoas e seus bens.

ARnCLE 44

L'Etat accréditaire doit, même eo cas de conflit armé, accorder
des facílités pour permettre aux perronnes bénéficlant des privileges
et immunitéS, autres que les ressortissants de rEtat accréditaire,
aínsi qu'aux membres àe la famille de res perSDlI1les, quelle que
soit Ieor nationalité, de quitter son territoire daDs Ies meilleurs délais.
Il doit eo particulier, si besoin est, mettre à !eur disposition les
moyens de transports nécessaires pOlir eux-mêmes et paUl leurs
biens.

ARnoo 46

ARTIGO 45

Com o consentimento prévio do Estado acreditado e a pedido
de um terceiro Estado nele não representado, o Estado acreditante
poderá assumir a proteção temporária dos interesses do terceiro
Estado e de seus nacionais.

0\
N

2 Em caso de ruptura das relações diplomáticas entre dois Esta
~ dos~ ou se uma Missão é retirada definitiva ou temporariamente:

5 a) o Estado acreditado está obrigado a respeifar e a proteger,
@ mesma em caso de conflito armado, os locais da Missão bem como
O os seus bens e arquivos;
(/.l
O b ) O &tado acreditante poderá confiar a guarda dos locais
Cl da Mi,!;são, bem como de seus bens e arquivos, a um terceiro Estado
;:;: aceitável para o Estado acreditado;

~ c) o Estado acreditante poderá confiar a proteção de seus
,< interesses e dos de seus nacionais a um terceiro Estado aceitável
U para o Estado acreditado.
<
O
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ARTIGO 47

1. Na aplicação das disposições da presente Convenção, o
Estado acreditado não fará nenhuma discriminação entre Estados.

2. Todavia, não será considerada discriminação:

~I a) o fato de o Estado acreditanta aplicar restritivamente uma
.] das disposições da presente Convenção, quando a mesma for apU.s cada de igual maneira à sua Missão no Estado acreditado;
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AR'11CLE 45

Eo cas de rupture des relations diplomatiques entre deux Etats,
ou si une mission est rappelée définitivement ou temporairement:

a) l'Etat accréditaire est tenu, même eo cas de conflit armé,
de respecter et de protéger les loc3ux de la mission, ainsi que
ses biens et ses archives;

b) l'Etat accréditant peut confier la garde des loc3ux de la
mission, aves les bieos quí s'y trouvent, ainsi que les archives, à
un Etat tiers acceptable pour rEtat accréditaire;

c) rEtat accréditant peut confier la protection de ses interêts
et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour I'Etat
aceréditaire.

.A1lTICLE 46

Avec le consentement préalahle de l'Etat accréditaire, et sur
demande d'un Etat tiers non représenté dans oot Etat, rEtat accré
ditaot peut assumer la protection temporaire des interêts de l'Etat
tiers et de ses ressortissants.

ARTICLE 47

1. En appliquant les dispositions de la présente Convention,
l'Etat accréditaire ne fera pas de discrimination entre les Etats.

2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discrlminatoires:
a) )e fait pour l'Etat accréditaire d'applique.r restrictivement

I'une des dis~ositioDS de Ia présente Convention parce qu'eUe est
aínsi appliquee à sa mission dans rEtat accréditant;
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~I b) o fato de os Estados, em virtude de costume ou convênio,
.;g se concederem reciprocamente um tratamento mais Eavorável do que
.§ o estipulado pelas disposições da presente Convenção.

b) Ie Eait pour des Etats de se laire mutuellement bénéficier,
par coutume ou par vaie d'accorc1, d'un traítement plus favorable
que ne le requie.reDl les dispositions de la présente Convention•

A1meo 48 ARnCLE 48

AnTIGO 50

AnTIGO 49

A. presente Convenção será ratificada. Os instrumentos de
ratificação serno depositados perante o Secretârlo-Ceral das Nações
Unidas.

A presente Convenção permanecerá aberta à adesão de todo
Estado pertencente a qualquer das quatro categorias mencionadas
no artigo 48. Os instrumentos de adesão serão depositados perante
o Secretário-Geral das Nações Unidas.

La présente ConvenHon sera ratifiée. Les iDstruments de
ratiíication serant dqlosés aupres du Secrétaire général de rOrga
nisation des Nations Unies.

AnnCLE 49

La présent Convention restera auverte à l'adhésióIi de tout
Etat appartenant à. l'une des quatre catégories mentionnées à
l'article 48. Les instruments d'adhésion serout déposés aupres du
Secrétaire généraI de l'Organisation des Nations Untes.

AHnCLE 50

La présente Convention sera ouverte à la Signllture de tous
les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une
institution spécilllisée, ainsi que de tout Etat partie au Statut de la
Court intemationale de 1.ustice et de tout autre Etat invité par
l'Assemblée générale de lOrganisation des Nations Unies à devenir
partie à la Conventioo, de la maniere suivante: jusqu'au 31 oetobre
1961, au Ministere fédéral des Mfaires étIangeres d'Autrlche et
ensuite, jusqu'au 31 mars 1962, au Siege de l'Organisation des
Nations Unies à New York.

. A presente Convenção ficará aberta para assinatura de todos
os Estados-Membros das Nações Unidas ou de uma organização
especializada, bem como dos Estados-Partes no Estatuto (Ia Corte
Internacional de Justiça e de qualquer outro Estado convidado
pela Assembléia Geral das Nações Unidas a tomar-se Parte na

rj) Convenção, da maneira seguinte: até 31 de outubro de 1961, no8 Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros da Áustria e, depois,
<li até l3 de março de 1962, na sede das Nações Unidas, em Nova5 Io~u~ ,
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ARnco 51 ARUCLE 51

1. A presente Convenção entrará em vigor no trigésimo dia
que se seguir à data do depósito perante o Secretário-Geral das
Nações Unidas do vigésimo segundo instrumento de ratificação ou
adesão.

2. Para cada um dos Estados que ratificarem a Convenção ou
a ela aderirem depois do depósito do vigésimo segundo instrumento
de ratificação ou adesão, a Convenção entrará em vigor no trigésimo
dia após o depósito, por esse Estado, do instrumento de ratificação

81 ou adesão.
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1. La présente Convention entrera: eo vigueur le trentieme

l"our qui suivra la date du dépôt auprês du Secréblire géoéral de
'Organisation des Nanons Unies du vingt-deuxieme instrument de

ratiflcation ou d'adhésion.

2. Paur chacun des Etats qui ratifieront la ConvenHon ou y
adhéreront llpres te dépôt du vingt·dewdeme instrument de rati
ncation ou d'adhésion,]a Convention entrera en vigueur le trentieme
jour aprês la dépôt par cet Etat de son instrument de ratification
ou d'adbésion.
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ARTIGO 53

o Secretário-Geral das Nações Unidas comunicará a todos os
Estados pertencentes a qualquer das quatro categorias mencionadas
no artigo 48:

a) as asinaturas apostas à presente Convenção e o depósito
dos instrumentos de ratificação ou adesão, nos termos dos artigos 48,
49 e 50.

b) a data em que a presente Convenção entrará em vigor,
nos tennas do artigo 51.
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AnTIGO 52
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,~ O original da presente Convenção, cujos textos em chinês,
li espanhol, francês, inglês e russo, fazem iguálmente fé, 'Será depo
~ sitado perante o Secretário-CeraI das Nações Unidas, que enviará
Ci c6pia certificada conforme a todos os Estados pertencentes a qual
S quer das quatro categorias mencionadas no artiga 48•
.y

.:;;:: Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados, devida
15 mente qutorizados pelos respectivos Governos, assinaram a presente

Convenção.
Feito em Viena, aos dezoito dias do mês de abril de mil nove

centos e sessenta e um.
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.Al\nCLE 52

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations UAies
notifiera à tous les Etats appartenant à. rune des quatre catégories
mentionnées à l'article 48:

a) les signatures apposée5 à la présente Convention et le dépÔt
des instmments de ratffication ou d'adbésion, conformément aux
artic1es 48, 49 et 50;

b) la date à laquelIe la présente Convention entrera en vigueur,
conformément à rarticle 51.

A1\nCI..E 53

L'original de la présente Convention, dont les textes an~lais.
chinois, espagnol, français et russe font également foi. sera deposé
auprês du Secrétaire général de I'Organisation des Nations Unies,
qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats applU1:e
nant à l'une des quatre catégories mentioonées à l'article 48-

En fot de qual les plénipotentiaires soussignés, dfunent auto
rlsés par Ieurs gouvernements respectifs, ont signé la présente
C0I!ventíon.

Fait a Vienne, le dix·huit avril mil neuf cent soixante et uno
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Dl~RIO OFICIAL n9 29, DE 11/02/1988

Decreto o- 95.711. de 10 de fevereiro

Qumta-feira 29 08063

de 198'.

Retifica o Artigo 32 da Cônvençlo dE
Viena sobre RelaçOe. Consulares, prf
~u19ada pelo Decreto n8 61.078, dt
26 d~ julho de 1967.

o Prelidente da R.pOblioa, usando da atribulçlo Que lhe cOE
fere o art. 81, item lII,.da Constituiçlo e

CONSIDERANDO que a Convenç40 de Viena sobre RelaçOes Coo
.ul.re•• firmada a 24 de abril de 19~3, foi p~o~ul9ada pelo Oecreto ni
61.078, de 26 de julho de 1967;

CONSIDERANPO que, no texto da mencionada Convençao, ver!
~icou-~e a exísténcia de uma incorreçlo no ite~ 1 do Artigo 32,

1>ECRE"A

Artígo lO O Artigo 32 ~a ConvençAo de Viena sobre Rela
ç6es ConsulBres, promulgada pelo Decre~o nv 61.076, de 26 de julho de
1967, passa a ter a seguinte redaçao:

"ART1GO 32

lsençAo fi&cal dos locais ~onsulares

1. Os locais consulares e a residéncia do chefe àa re
partiç!o consular de carreirA de qUE for proprietário ou locatário o
Estado que envie ou pessoa qu~ &~ue em seu Dome estar60 isentos(k· quais
quer impostos e taxas nacionais, regionais e municipais, excetuad~5 as
taxas cobradas em pagAmento de serviços espe~ificos prestados.

2. A iae.nt;êo fiscal previste no parÁgre.!o l' do pro!
.ente artigo não se aplica a06 1~postos e taxas que. de aeordo com as
leis e regulamentos do E6tado receptor, devam ser pagolS P9~ pessoa que
contratou com O Estado que envia ou com a pessoa que atujP em seu nome".

. .
Artigo 21 Este Decreto entre em vigor na date

de &U8 publicação~~~vogadasas d16~os1ções eM contrário.

Bras1lia, em 10 âe fever~1ro de 1988;
161' da lndepeni:sênc\a ~ l00 t da ~epúbl1c::a..
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COLEÇÃO DE ATOS INTERNACIONAIS
N9 550

CONVENÇÃO DE. VffiNA SôBRE RELAÇõES
CONSULARES

&.'rinada em Viena, a 24 de abril de 1963.

J\pfopada pelo Decreto Legislativo nP 6, de 1967.

Ratificada a 20 de abril de 1967.

Depósito da ratificação na ONU a 11 de maio de
1967. .',;.

Entrada em vigor para o Brasil a 10 de junho de
1967.

Promulgada pelo Dec.eto n~ 61.0781 de 26 de julho
de 1967.

Publicada no Diário Oficial de 28 de julho de 1967.

~UNISTf:RIO DAS RELAÇOES EXTERIORES

SEÇÃO DE PUBLICAÇÕES

1968
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rvtJN(5'rf~RI() IJ/\S REL/\(;õES EX1'EHI0RES

f)1~rl\RTA[\1ENTODE ASSUNTOS JUHiDICOS

l1lVISÃO du ATOS lNTlmN/\CIONl\(::i

fJECRE1"'Q N'.. 61.078 _. DE 26 DE JULHO DE 1967

PL"olHulga ':1 COI1t'Cl]Çii.O ele ~/h~lta sôbrc Re!l.içõcS Con
sulares,

o Presidente da República,

Havendo o Congre.sso Nacional aprovado pelo Decreto Legi~

lativo n'" 6, de I 967, a Convel1ção de Viena sôbre Relações Con
sulares, assinada nessa cidade J a 24 de abril de 1963;

E "havendo a referida Convenção entrado em visar para o
Bra::iiL de conformidade com seu artigo 77, parágrafo 2'~, a 10 de
junho de 1967, isto ê, trinta dias após o depósito do instrunlento
brasileiro de l'atifkação junto ao Secret,ário-Geral das Nações
Unidas

J
realizado a 11 de maio de 1967t decreta:

Que a meSJna, apensa por cópia ao presente Decreto, seja
executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.

Brasilia, 26 de julho de 1967, 1161,' da Independência e 799 da
República.

A. COSTA E SILVA

José de Magalhães Pinto
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CONVENÇÃO DE VIENA S6BRE RELAÇõES
CONSULARES

Os Estados Partes na presente Convenção.

COllsiderando que, desde tempos remotos, se estabeleceram
relações consulares entre os povos,

Conscientes dos propósitos e princípios da Carta das Nações
llnidas relativos à igualdade soberana dos Estados, à manutenção
da paz e da segurança internacionais e ao desenvolvimento das
relações de ·amizade entre as nações,

Considerando que a· Conferência das Nações Unidas sôbre
.Relações e Imunidades Diplomáticas adotou a Convenção de
Viena sôbre Relações Dip]omáticas~ que foi aberta à assinatu('(] no
dia 18 de abril de 1961,

Persuadidos de que uma convenção internacional sôbre as
relações, privilégios e imunidades consulares contribuiria ~ambém

para o desenvolvimento de relações amistosas entre os países, indc...
pendenternente de seus regímens constitucionais e sociais,

Convencidos de que a finalidade de tais privilégios e imuni...
dades não é beneficiar individuos, mas assegurar o eficaz desem
penho das [unções das repartições co~sulares. em nome de seus
respectivos Estados,

.Afirmando que as normas de direito consuetu~ínário inte.r~a..
donal devem continuar regendo as questões que nao tenham Sl~O
expressamente reguladas pelas disposições da presente Convençao,

Conviel'am no seguinte:

.
Artigo 19

DEPINlçõES

] I Para os fins da presente Convenção, as expreasões abaixo
devem ser entendidas como n seguir se explica:

a) por «repartição consular» r todo consulado geral. consulado,
vice...consulado ou agência consular:
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li) por \<jurüidic;ão consular», o território alribuído il lima l~

P:1J'li\à('1 ü)nsular pm'a G exercício d.l.'i flll1(ÕeS consulares:

l') pur \\(hd~ de rêp~li 11(ão ~Oll~llbr" o ~l P~~S(),l l:lIc.:arrcÇJaJ.l
de aHil' 1l\.·:-·~:a qUédidadl::

li) pu!' «fm:.:ionário con~l1br>,i. tõda pes~oao inclusive o chd.:
da repartição COllSulal', encarregada Ilcst;l ql1.:dict~de do exel'ckio
de fUIlÇ'\}(,':i consulares;

c") por ..~en'lpregado cOIl$ubr::-, lôda p~::;~O(l cmprcg::H.Ia nO:i
serviços admin.istcativ05 ou l~Cl1icos de uma I t:}xu't ição cOl1~\.lbr;

f) pOl' \~membro do pe::;soill de $er\"j~;o>.) o l'ôda pcs:->oa ~mpr~'

gada nu sel'\'iço dc:m~stico de uma repnrth)io ronsulélr;

9} pm ,mll':lllbro da repartição (OIlslIl.ln:-, os fUllCiollúrio~

c.oll~ul':h·cs. emf)regados cons111ar~~ e nh~mhl'os llo pl!ssoal de
~ervjço:

ft) IJor -::membros do pessoal cOllsulnr». 03 fUl1Ciollúrios cou
sulares com exceção do chek dz repartição cOllslIlal', O!\ cmpref1ados
consulnres e 05 'membr'os do pessoal de serviço;

i) por ,Ql1embl'C do pessoal privado». a pessoa empregada
exclusivamente Ih> ~erviço particular de lIm membro da repartição
consular;

j) por <.:locais consulares», os edifícios, ou parte dos edifícios,
e terrenos anexos. que, qualquer que seja seu proprietário,
sejam utilizados exclusivamente para as fillalid~des da repartição
consular;

k) por «arquivos consulares», todos os papéis. documentos.
correspondência, livros, filmes, fitas magnéticas e registros ria
repartição consular, bem como as cifras e os cõdigos, os fichários
e ()~ móveis destinados a protegê-los e conservá-los.

2. Existem d nas categorias de I uncionários consulares: os
f uncionários consulares de carreira e os funcionários consulares
honorários. As disposições do capitulo lI' da presente Convenção
aplicam...se às repartições consulares dirigidas por funcionários con..
sulares de carreira: as disposições do capitulo lU aplicam-se às
repartiçóe::; consulares dirigidas por fU1\C'ionúl'ios consulares hono
rários,

3. A situação peculiül' dos membros uas repartições consula
res que são nac~onais ou residentes permanentes do Estado receptor
rege-se pelo artigo 71 da preosell te COZl\'ençà,o.
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CAPiTULO PRHvIEIRO. AS R~LAÇõES CONSULARES
Ef\,f GERAL

Seção I. Estabelecimcnto l' cxcrdcio cfü5 Rcl.,ÇÕl'$ COtbllla.n~s

Al"tigo 2',1

ESTABELECIMENTO DE RELAÇÕES C:ONSUL/\HE5

1. O estabelecimento de relações consulares entre Estados
far-se-á por consentimento mútuo.

2. O consentimento dado para o estabelecimento de relações
diplomáticas entre: dois Estados implicará, salvo indicação em con
trário, o consentimento para o estabelecimento de relações con
sulares.

3. A ruptura das relações diplomáticas nao acarretará ipso
facto a ruptura das relações consulares.

Artigo 3'!

EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES CONSULARES

As funções consulares serão exercidas por repartições consu
lares. Serão também exercidas por missões diplomáticas de con
formidade com as disposições da presente Convenção.

Artigo 4<J

ESTABELECIMENTO DE UMA REPARTIÇÃO CONSUL,\R

1. Uma repartição consular não pode ser estabelecida no
território do Estado re~eptor sem seu consentimento.

2. A sede .da repartição consular, sua classe e a jurisdição
consular serão fixadas pelo Estado que envia e. submetidas à
aprovação do Estado receptor.

3. O Estado que envia não poderá modificar posteriormente
a sede da repartição consular, sua classe ou jurisdição consu..
lar. sem o consentimento do Estado receptor.

4. Também será necessário o consentimento do Estado re
ceptor se um consulado geral ou um consulado desejar abrir um
více...consulaclo Olt uma agência consular numa localidade diferente
daquela onde se situa a própria repartição çonsulal:.
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5, 1'1:10 se !1,)l!crll .lbrir 10ra dd sede d,1 rCj1c\l'\ h.:'IO I..l)JI~;lIl.ll
lImil dependência que dela faça,péute. sem hélYCr obtido prcú'lIlH'Il.'
te (.1 consentimento c,=prcs:m ·do E~lado receptor.

Arrigo 5'·'

FUNÇÕES CON:.illL"RE~

As funções consulares consistem em:

él) proteger, no Estado receptor. os intcrêsses do Estado que
envia e de ~CU$ nacionai!:i. pessoa~ físicas ou jurídicas, dentro do~
limites permitidos pelo direito internacional;

b) fomentar o descnvolvimento das rclaçõe~ comcrciais. Cc()

nÔnÚCi\!-i. culturais c CI€lllíficas entre o Estado que envia e o Estado
receptor e pronlOYCr ainda relações amistosas entre eles. de confor
li1Idade com él~ disposições da presente Convenção;

c) infor1tlar~se. por lodos os meios lícitos. das condicões e da
evolução da vida comerciaL econômica, cultural c cien'tífica uo
E:;tado receptor. informar a respeito o govêrno do Estado que
envia e fornecer dilclos às pessoas interessadas;

d) expedir passaportes e documentos de viagem aos nacionais
do Estado que envia. bem como vistos e documentos apropriados
ás pessoas que desejarem \'iajê1f pal'a o referido Estado:

c) prestar ajuda e assistência aos nacionais. pessoas físicas OH

juridicas. do Estado que envia;
f) agir llg quª1i~aC!~_QL.notârio e oHcial de registro civilL

exercer'fiúlcóes similares. assim -como outras dé cáráter admfnrstril~
Bvo: sempr~ que não contrariem as leis e regulamentos do Estado

"'"'--'--... . -.~. -- ...- .. ...._...-.._. .
J:cc.eptor; ,.

B) resguardar. de ilcôrdo com as leis c regulamentos do
Estado receptor. os ínterêsses dos nacionais do Estado que enviu,
pessoas físicas ou jurídicas, nos casos de sLicessão por morte ve
rificada no território do Estado receptor;

h) resguardar. 110S limites fixados pelas leis e regulamentos
do Estado receptor, os interêsses dos menores e dos incapazes,
llacionais do pais que envia, particularmente quando para êles fór
requerida a instituição de tutela ou curatela;

é) representar os nacionais do pais que envia c tomar as me·
didas convenientes para sua representação perante os tribunais e
outras autoridades do Estado receptor, de conformidade com a
prática e os procedimentos em vigor neste último, vísando conse
guir, de acôrdo com as leis c regulalllcl1to~ do mesmo, él adoção
de medidas provisórias para a salvaguarda dos direitos e il1terêssc:-i
dêstes nacionais, quando, por estarem ausentes ou por qualquer
outra causa. não possam 05 mesmos defendê-los em tempo útil;
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j) comunicar decisões juclici,Ji~ e extrajudiciaIs c executar co~
missões rogatórias de conformidüde- com os acôrdos internacionais
em vigor, ou, em sua falta, de qualquer outra maneira compatível
com al1 leis e regulamentos do Estado receptor;

k) exercer, de conformidade com as leis e regulamentos do
Estado que envia, os direitos de contrôle e de inspeção sôbre as
embarcações que tenham a nacionalidade: do Estado que envia. e
sôbre as aeronaves nêle matriculadas. bem como sôbre sltas tripu-

Ilações:
1) prestar assistência às embarcações e aeronaves a que se

refere a alínea k do presente artigo e tamhém às tripulações; rece
ber as declarações sôbre as viagens dessas embarcações, examinar
e visar os documentos de bordo e. sem prejuízo dos podêres das
autoridades do Estado receptor, abrir inquéritos sôbre os inciden
tes ocorridos durante a travessia e resolver todo tipo de litígio que
possa surgir entre o capitão. os oficiais e os marinheiros. sempre
que autorizado pelas leis e regulamentos do Estado que envia;

nz) exercer tôdas as demais funções confiadas à repartição
consular~stado q.u~ e-;ilyi~;.-S\.s ql]ais;:::uáo:=sejaÍÍl-:-prQl5.idªs-'p.~l51s..
r~'L~__.regulamentos_do_E,stado re~ptQr.. ou ~ª!~_~~tL~ªº__~~.
oDonha, QU ainda as gue lh~_~~~1P.._~~Fibuídaspelos acôrdos illter~

!1é!ç!.Qnais ~m YlBºr_~ntre o Estado que 'envia-e' o'Estado receptor,
• -_ •••" a • _

Artigo 61
.'

EXERCÍCIO DE FUNÇÕES CONSULARES FORA DA JURISDIÇÃO CONSULAR

Em circunstâncias especiais, o funcionário consular poderá.
com o consentimento do Estado receptor, exercer suas funçóes
fora de sua jurisdição consular.

Artigo 71J

EXERCÍCIO DE F.UNÇÕES CONSULARES EM TERCEIROS ESTADOS

O Estado que envia poderá, depois de notificação aos Esta~

dos interessados, e a não ser que um dêles a isso se opuser ex
pressamente, encarregar uma repartição consular estabelecida em
um Estada do exercício de funções' consulares em outro Estado.

Artigo Br}

EXERCÍCIO DE FUNÇÕES CONSULARES POR CONTA DE TERCEIRO
ESTADO

Uma repartição consular do Estado que envia poderá. depois
da notificação competente ao Estado receptor e sempre que êste
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f: FICIAL Q 29 nr: 11/02/1988D]:~R]O o· n ,

~creto nU 95. 711, de lO de fevereiro de 1981.

~etific4 o Artigo 32 dA Convençlo de
Viena ~OQre RelaçOe. Con.ulares, pr~

~u19ada pelo Decreto nU 61.078, de
~6 de julho de 1967.

o Preeidonte dA R.pOblica, usando da atribulç&o que lhe coo
fero o·.rt. 81, item IIJ,.da Conetituiç80 e

CONSIDERANDO Que D Convenç&o de Viena sobre Rela~Cea Co~

.ulltea, firmada a 24 de abril de 1963, foi pt,onlu19ada pelo Decrete· 0 11
61.018, de 26 de julho de 1967;

conS1DERANOD qUf'. no texto da mencionlldll COnVeflç!o, veri
~icou-se e exi5téocia de U~ll incorreç!o no ite~ 1 do Artigo 32,

D li C R E T A

Artigo lU O Artigo 3] da Convenç!o d~ Viena &obrr R~]a

çOes ConsulereE., promu]gcdll ~lo Decreto nu 61.078, dE' :a de Julho é'l
19t7, passa a ter a 6eguinte redaçAo:

-ARTIGO 32

lsençlo fiscal dos locbis ~onsulare&

1. Os locais consulares e a resid~nci8 do ch~fe da re·
pertiç!o consulaf d~ carreira de que fOf proprJetário ou locDtário 11

Estado qU(' f>rl\,'ia ou pessoa qUE' atue en. seu DomE esta!Ao iaentosÓ'. quai:~

quer impostos e taxas nacionais, regionais e municipaIs, excetuada& ai'
taxas cobradas e~ pagamento de serviços especificos prestado&.

2. A iaenc;êo f laca] prevIsta no parágrafo]' do pr!
.ent.e artigo não lIe aplica a06 1mpostos e t.aXAS que, de acorde. core as
leis ~ l'egulament06 do E6tado f'eceptor, devam aer pa.gos p';>a pessoa que
cont.ratou com o Est.ado que envia ou com a peeosoa que atuJl' em seu nome",

ArtIgo 2'
Cle tsUB publicaç 80',: revogadas as

Brasllla.
167' da ln~epen~ên~'~,~ :c~~ ú~

Este Decreto entre em visor na dats
dIsposIções e~ contrárIo.

e~ 10 d~ fevere1~o

nepuOJ1ca.
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não ~c opuser, exercer 11111ÇÓl::-: (Ull~ld,ln:::: por úHll.1 d( 1I11l Incem:
Estado. .

CATEGORIA:) DE l:llEFl:.S DE HEPAHTIC,:;\U CONSULAR

1. Os chefes de repartição con~Ll{ar se dividem em q lIal 1"0

categorias, a saber:

a) cônsules-gerais
b) cônsules;
c) vice-cõnsules;
d) agentes consulares;

.2: O parágrnfo I de~te arlino não limilarú. de. ll10du i.dglllll.
o dU'elto de qualquer d«:J Parte::; Contratantes de fixar a denomi
nação dos funcionários consulares que não forem chefes de repar
tição COl15ular.

NOMEAÇÃO E ADMrssÃo OOS CHEFES DE REPARTIÇÃO CONSULAR

1. Os Chefcs de rcpartição consular ~erão llomeados pc10
Estado quc envia e serão admitidos ao eXc.rcíclO de suas funções
pelo Estado receptor.

2. Sem prejuízo das disposições desta Convenção, as moda
lidades de nomeação e admil:isáo do chefe de reparti~:ão consular
serão determinada::; pelas leis. regulêlll1cl\lc~; l: flrál icas do E3iéldo
que CJlVid c do Estado receptor, respectivamente.

Artigo lI'"

CARTA-Pl\TENTI~ ou NOTIFICAÇÃO DA NOME;\ÇÃO

1. O chefe da repartição consular será mUt'lido, pelo Estado
que envia, de um documento, sob forma de carta-patente ou il1~

trumento similar, feito para cada nomeação, que ateste sua quali
dade e que indique. como regra geral. seu nome completo. sua
classe e categoria, a jurisdição consular e a sede da repartição
consular.

2. O Estado que envia transmitirá a carta-patente ou ill:il.cu
mento similar, por via diplomática ou outra via apropriada. ao
Govêrno do Estado em cujo território o chefe da rcpartiçãt' con
sular irá exercer 'suas funções.
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3. Se o Estado receptar o aceitar,' o Estado que envia poderá
substituir a carta.pate.nte ou instrumento similar por uma notifi...
cação que contenha as indicações referidas no parágrafo 1 do
presente artigo.

Artigo 121
]

EXEQUATUR

1. O Chefe da repartição consular será admitido no exercicio
de suas funções por uma autorização do Estado receptor denomi...
nada «exequatur», qualquer que seja a forma dessa autorização.

2. O Estado que negar a concessão de um exequatur não
e-stará obrigado (I cOInunicnr ao Estado que envia os motivos
deS!:i3 recusa.

3. Sem prejuízo das disposições dos artigos 13 e 15, o chefe
da repartição consular não poderá iniciar suas funções antes de
ter recebido o exeqtmtur.

Artigo 13Q

ADMISSÃO PROVISÓRIA DO CHEFE DA REPARTIÇÃO CONSULAR

Até que lhe tenha sido concedido o exequatur, o chefl~ dd
repartição consular poderá ser admitido provisôriamentc no exer
cício de suas funções. Neste caso, ser·lhe-ão aplicáveis as dispo
sições da presente Convenção.

Artigo li'}

NOTJFICAÇÃ.o Às AUTORIDADES DA JURISDIÇÃO CONSULAR

Logo que o chefe da repartição consular fõr admitido, ainda
que provisoriamente, no exerdcio de suas funções, o Estado re
ceptor notificará imediatamente às autoridades competentes da ju... ·
risdição consular. Estará também obrigado a cuidar de que sejam
tomadas as medidas necessárias a fim de que o chefe da reparti..
ção consular possa cumprir os deveres de seu cargo e beneficiar-se
do tratamento previsto pelas disposiçõe~ da presente Convenção.

Artigo 15<1

EXERCÍCIO A TÍTULO TEMPORÁRIO DAS FUNÇÕES DE CHEFE DA
REPARTIÇÃO CONSULAR

1. Se o Chefe da repartição consular não puder exercer suas
Junções ou se seu lugar fõr considerado vago, um chefe interino
p'oderá atuar, provisôriamente como tal.
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2. O nome completo do chefe interino será comunicado ao
Mini~tério das Rclaçõe~; Exteriotes tio Estado receptor ou à auto
ridade dt:si~ln~lI..la pot: ê::;~é l\1inislério. quer pela missão diplomá
tic,~ do ESl<ldl) qll~ l:l1via. quer. na blta de I1u,Ssào diplmnáUGl do
E.stado que l:ll\'i.\ 110 E::'l.H.llJ l'eC~pIUL', pdl.) -:hde da repartição
con~1I1ar. Oll. SL: csl~ não o puder fazer, por qll<'llqucr <\llloriJade
ccmpClcnte do E$l..\do que ellvia. Como regr~\ gera\. esta llmiCi
cação J~\'e[.:í .ser fcita previamente. O Estado receptor poderá
sujeitar à ~lIa aprovação a admissão, como chete interino. de
pe:.;~o'l que nüo fôr Ill:lH agente diplollli.u:ico nem fUl1cion:uio n)l1·

:-illbr do Estlll.lo que envia no E~lado l·~ccptor.

3. As ~ll1{ol'id..:de::i cOlllpekntes do E:iwdü receptor d~n:rüo

prcsta(' a~~istência e prok<,::to no chefe interino clu repartição.
Durall k ~ua Çj~:;t~io a~ disp05Àl.;ÔCS da presente Convenção lhe
:ierão aplic.1vci:;; C01ll0 o ~~rial1l com reh:réncia ao chefe da repar
tição cOllsular illtercSSi\c.l':I. O E~tado receptor. entretanto, não
ser~l obrigado a conceder a Ulll cheFe interiL;o a~ facilíd:~de$. 1~l'i\'i

léfjios c illlunid.::ldes de que goze o litul.lr. ca~o não esteja éll.1u~lc

!las 11leSl1laS condições que preenche o titular.
"1. Quando. ll'iS condições previstas no parágrafu 1 do prc

~;~nl'c artigo, um 11lembro do pes~oaI diplomático da representação
dip!omárica do Estndo que cnvi<.\ no Estado receptor [õr nomeado.
chefe iIlle.r~nc de repartição consular pelo Estado que envia, COll
I illuar':l ,I goz~r dos privil~gios e jl1luniebdes diplomáticas, se o
E:::tado a i~so não ::>C opuser.

Artigo 16'"

prmcEDÊNclA ENTRE OS CHEFES DE J~EPARTIÇÕliS

CONSULARES

1. A ordem de precedência dos chefes de repartição consular
~erá estabelecida, em cada classe. em runção da data da concessão
do exequatur.

2. Se. entretanto, o chefe da repartição consular fôr admitido
provisoriamente no exercício de suas funções antes de obter o
exequatur, a data desta admissão provisória determinarâ a ordem
de precedência; esta ordem será mantida após a concessão do
exequatur,

3. A ordem de precedência entre dois ou mais chefes de re
partição consulnr, que obtiverem na mesma data o exequatur ou a
ndmissão provisória, será determinada pela data da apresentação
no Estado receptor de suas cartas~patentes ou instrumentos simi
lares ou das notificações previstas no parágrafo 3 do artigo 11_

i. Os chefes interinos virão, na ordem de precedência, após
todos os chefes de repartição consular. Entre êles, a precedência
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será determinada pelas datas em qu-e assumirem suas funções como
chefes interinos. as quais tenham sido indicadas nas notificações
previstas no parágrafo 2 do artigo 15.

5. Os funcionários cOll~ulares hOn01"ários que forem chefes de
repartição consular virão. na ordem de precedência. em cada
classe. após os de carreira. de conformidade com él ordem e as
normas estahelecidas nos parágrafos precedentes.

6" Os chefes de repartição consular terão precedência sõbre
O~ fl1ncionário~ consulares que não tenham tal qualidade"

Artigo 17v

PRATICA DE ATOS DIPLOMÁTICOS POR FUNCIONÁRIOS CONSULARES

1. Num Estado em que o Estado que envia não tiver missão
dfplomálic~ e não estiver representado pela de um terceiro Estado.
um funcionário- consular poderá ser incumbido, com o consenti..
mento do Estado receptor, e sem prejuízo de seu status consular,
de pratical' atos diplomátic~s. A prática dêsses atos por um fun...
cionário consular não lhe dará direito a privilégios e imunidades
d-iplomáticas"

2" Um funcionário consular poderá, após notificação ao Esta
do receptor, atuar como representante do Estado que envia junto
a qualq uer organização intergovernamental. No desempenho dessas
funções, terá direito a todos os privilégios e imunidades que o di·
reito internacional consuetudinário ou os acôrdos internacionais
concedam aos representantes junto a organizações intergoverna
mentais; entretanto. 110 desempenho de qualquer função consular,
não terá direito a imunidade de jurisdição maior do que a reco
nhecida a funcionários consulares em virtude da presente Con
venção.

Artigo 18{l

, NOMEAÇÃO DA MESMA PESSOA, COMO FUNCIONÁRIO CÕNSULAR.
POR DOIS OU -MAIS ESTADOS

1. Dois ou mais Estados poderão, com o consentimento do
Estado receptor nomear a mesma pessoa como funcionário consu·
lar nesse Estado.

Artngo 1911

NOMEAÇÃO DE MEMBROS DO PESSOAL CONSULAR

1. Respeitadas as disposições dos artigos 20, 22 e 23, o Es..
tado que envia poderá nomear livremente os membros do pessoal
consular.
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2. O Estado que envia comunicará ao Estado receptor o
nome completo, <l classe:e a cat~goda de lodos os funcionários
c()llt>ld'II·~s. COlll e :-':C~Çãl) do chef~ de rep;l rt iço ão consular. com ~1

devida 'Int~ceJ~llCl.\ par.i que: o Esradú r~c~plor. ~e o dt=~l:j~\r.

pOSS~l ~~erceI' os dirl.:ilos \.}llC iL~ co II fac l) p~\rá~r~Üo .3 Jo .11 ri
go 23.

3. O E~tado que envia poderá. ::-.e sna::; leis l: rcg1.l1 ..1l1!ClllÚS n
~xi9irclIl, pcJir ao E$Lado recepLol' a conce~s~o d~ cXC4113lur pdra
lIm funcionário consular que não fôr chefe de repart'ição consular.

-lo O Estado receptor podcrú, se suas leis e regulamentos o
exigirem. ceHlcec1cl' exeq llatur a Ulll fllnci()n~ri() consular que 1\50
[Ôt· dH::fe d~ repaI'li(~~io <':\'Hl~lllal'.

Arliyo 20"

NÚMERO DE ~lE!\lUIW$ DA RI::PA.f~TIÇÃO CONSULAn

Na ausência de acõrdo expresso sõbre o número de membros
da r02partiçiiú (onsubr. o Estado receptor poderá exigir que ê$l~

número seja mantido nos limites do que consider.:l razoável e
norm •.l!, segundo as. circunstâncias e condições da jurisdição con~

~ulnt' e a~ necessidades da repartição consular em aprêçú.

Artigo 21')

PREc:r::DÊNf:IA EN'fJ{E O~ FUNCIONÁI~lOS CONSll r..\fH~S DE U l\.lA

REPARTIÇÃO CONSULAR

A ordem de precedência entre os funcionãrios consulares de
llm~ repartição consular c qllai::;qucL' modificações à mesma serão
cOJUuniCi.ldas ao I.\lIinistério das H.elacães Exteriores do Estado re
ceptor, ou à autoridade indicada po~r êste Mini5tério. pela missão
diplomática do Estado que envia ou, na falta de tal missão no
Estado receptor, pelo chefe da repartição consular.

Artigo 22tJ

NACIONALIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONSULARES

1. Os funcionários consulares deverão, em princípio, ter a
nacionalidade do Estado que envia.

2. Os funcionários consulares só poderão ser escolhidos
dentre os nacionais do Estado receptor com o consentimento ex
presso dêsse Estado, o qual poderá retirá-lo a qualquer momento.

3. O Estado receptor poderá reservar...se o mesmo direito em
relação aos nacionais de um terceÍl'o Estado que não fôrem
também nacionais do Estado que envia.
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Artigo 239

FUNCIONÁRIO DECLARADO «PERSONA NON GRATA'>

Quinta-lima 29 08077

1. O Estado receptor poderá, a qualquer momento, no~ificar
ao Estado que envia que um funcionário consular «persona non
grata» ou que qualquer outro membro da repartição consular não
ê aceitável. Nestas circunstâncias, o Estado que envia, conforme
o Cé.1S0, ou retiral'á a referida pessoa ou porá têrmo a suas funções
nessa repartição consular.

2. Se o Estado que envia negar-se a executar. ou não e.."(e
cutar 11 um prazo razoável, as obrigações que lhe incumbem nos
têrmos do parágrafo 1 do presente artigo, o Estado receptor po
derá. conforme o caso. retirar o exequatur à pessoa referida ou
deixar de considerá-la como membro do pessoal consular.

3. Uma pessoa nomeada membro de uma repartição consular
poderá ser declarada inaceitável antes de chegar ao território do
Estado receptor. ou se ai já estiver, antes de assumir suas funções
na repartição consular. O "Estado que envia deverá, em qualquer
dos casos, retirar a nomeação..

-:1:. Nos casos mencionados nos parágrafos 1 e 3 do presente
artigo. o Estado receptor não é obrigado a comunicar ao Estado
que envia os motivos da sua decisão.

Artigo 249

NOTIFICAÇÃO AO ES"fADO RECEPTOR DAS NOMEAÇÕES, CHEGADAS E

PARTIDAS

1. O Ministério das Relações Exteriores do Estado receptor,
ou a autoridade indicada por êste Ministoério~ será notificado de:

a) a nomeação dos membros de uma repartição consular, sua
chegada após a nomeação para a mesma, sua partida definitiva ou
a cessação de suas funções, bem como de quaisquer outras modi..
ficações que afetem seu status, ocorridas durante a tempo em que
servir na repartição consular: .

b) a chegada e a partida definitiva de uma pessoa da família
de um membro da repartição consular que com êle viva~ c, quando
fõr o caso, o fato de uma pessoa se tornar. ou d~ixat de ser
membro da família:

-c) a chegada c a partida definitiva dos membros do pessoal
privado c. quando fôr a caso. o término de seus serviços nessa
qualidade:

d) a contratação e a dispensa de pessoas residentes no Es..
tado receptor, seja na qualidade de membros da repartição consu..
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lrlr 011 d~ 1l1cmbro~ do pc.~~l).d priyado. que tl\'crc:.m \\ircllo il prt
\'iléHios e imunidades. '

2. A chegada e - a partida definitiva serão notificadas igual
mente com anteccdênéia, sempre que possivel.

Seção II - Ténnino da:.; Fllnrõe:; Consulares

Artigo 2S'!

TÉRMINO DAS FUNÇÕES DE UM MElHDRO D.\ REPARTIÇ.i\O

CONSULAR

As funções de um membro da repartição terminam inter alfa:

a} pela notificaçâo do Estado que envia ao Estado receptor
de que sua:; funções chegaram ao fim;

b) pela retirada do exequutul';
c) pela notificação do Estado receptor ao Estado que envia

de que deixou de considerar a pessoa em aprêço C01110 membro do
pessoal consular.

Artigo 26'·1

PARTIDA DO TEIUHTÓRIO DO ESTADO ImCEPTOR

O Estado receptor deverá. mesmo 110 CelSO de conflito armado,
conceder aos membros da repartição consular e aos membros do
pessoal privado, que nâo forem nacionais do Estado receptor,
assim como aos membros de suas famílias que com êles vivam.
CJualquer que seja sua nacionalidade, o tempo e as facilidades ne~

ccssárias para o reparar sua partida c deixar o território o mais
cedo possível depois do término das suas funções. Deverá, e&pe
cialmel1te. se fôr o caso, põr à sua disposição os meibs de trans
porte necessários para essas pessoas e seus bens, exceto os bens
adquiridos no Estado receptor e cuja exportação estiver proibida
no momento da saída.

Art~go 279

PROTEÇÃO DOS LOCAIS E AR'O.UIVOS CONSULARES' E DOS INTERÊSSES

DO ESTADO QUE ENVIA EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS

. I. No caso de rompimento das relações consulares entre dois
Estados:

a) o Estado receptor ficará obrisado a respeitar e proteger•
.inclusive em caso de conflito armado, os locais consulares, os bens
da repartição consular e seus arquivos;
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b) O Estado que envia poderá confiar a custódia dos locais
consulares, dos bens que aí se achem e dos arquivos consulares, a
um terceiro Estado aceitável ao Estado receptor:

C) o Estado que envia poderá confiar a proteção de seus in~

terêsses e dos interêsses de seus nacionais a um terceiro Estado
aceitável pelo Estado receptor.

2. No caso de fechamento temporário ou definitivo de uma
repartição consular, aplicar-se...ão as disposições da alínea a do pa...
rágrafo 1 do presente artigo,

Além disso;

a) se o Estado que envia, ainda que não estiver representado
no Estado receptor por uma missão diplomática, tiver outra re..
partição consular no território do Estado receptor, esta poderá
encarregar-se da custódia dos locais consulares que tenham sido
fechados, dos bens que nêles se encontrem e dos arquivos consu...
lares e, com o consentimento do Estado receptor, do exercício das
funções consulares na jurisdição da referida repartição consular;
ou,

b) se o Estado que envia não tiver missão diplomática nem
outra repartição consular no Estado receptor, aplicar..se..ão as dis..
posi~ões das alíneas b e c do parágrafo I dêste artigo.

CAPÍTULO II

FACILIDADES, PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES
RELATIVOS ÀS REPARTIÇõES CONSULARES.

AOS FUNCIONÁRIOS CONSULARES DE
CARREIRA E A OUTROS MEMBROS DA

REPARTIÇAO CONSULAR

Soção [ - Facilidades, Privi·légios e Imunidac1:es relativ.as às
Repartições' Consulares

Artigo 28q

FACILIDADES CON CEDIDAS À REPARTIÇÃO CONSULAR EM SUAS

ATIVIDADES ..

o Estado receptor concedera tõdas as facilidi;J,des para. O eXef"
cício das funções da repartição consular.
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liSO D\ BI\N-JWIHA E ESCUDO NI\C10N/\I~

1, O Estado que envia terá direito n utilizar sua bandeira e
~5cudo nacionais no Estado receptor. de acàrdo com a~ disposições
do presente artigo.

2, O Estado quc cnvia poderá içar ~ua bandeira nacional e
colocai' seu escudo no edifício ocupe:1do pela repartição consular. à
porta de entrada, assim corno na residência do chefe da repartição
consular e em seus meios de tr«nsporte. quando estes forem utili
:ados em serviços oficiais.

3, No exercício do direito reconhccido pelo presente artigo,
h~\'i1r-~c-ão em conta as leis, os regulamentos e LISOS do Estado
receptor.

Artigo 3D/)

ACOMODAÇÕES

J, O Estado receptol' deverá facilitar. dc acôrdo com suas
1€'Í5 c rCHldamC11{oo. a aquisição, em .seu território, peJo Estado que
(~llyja. de ilcomodqções necessárias à repartição consular, ou
i.ljltc!ã..ta él oblcr acomodações de outra maneira.

2, DeverA igualmcnte ajudar, quando necessário, é.l repartição
consular i1 obtcr acomoduçõcs convenientes para seus membros,

Az,tigo 31'"

INVIOLABILIDADE DOS LOCAIS CON5UL.\RES

I. OS locai:i consulares serão invioláveis na medída do pre
'l'Í~to pelo presente artigo.

2. As autoridades do Estado receptor não poderão penetrar
11a parte dos locais consulares que a repartição consular utilizar
exclusivamente para as J1ecessidades de seu trabalho, a não ser com
O consentimento do chefe da repartição consular. da pessoa por
eJc designada ou do chefe da missão diplomática do Estado 'lUC
envia. Todavia, o consentiniento do chefe· da repartição consular
poderá ser presumido em caso de incêndio ou outro sinistro que
exija medidas de proteção imediata.

3. Sem prejuízo das disposições do parágrafo 2 do presente
artigo, o Estado receptor terá a obrigação especial de tomar a~

medidas apropriadas para proteger os locais consulares contra
qualquer invasão ou dano. bem como para impedir que se perturbe
a tranqüilidade da repartição consular ou se. atente contra sua
dignidade.
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'1. Os locais consulares. seus móveis. os bens da repartição
consular e seus meios de transporte não pode.rão ser objeto de
qualquer forma de requisição para fins de defesa nacional ou de
utilidade pública. Se, para tais fins. fôr necessária a desapropria
ção, tomar-se-ão as medidas apropriad.JS para que não se perturbe
o exercício das funções consulares. e pagar-se-á ao Estado que
envia uma indenização rápida. adequada e efetiva.

Artigo 329

ISENÇÃO FISCAL DOS LOCAIS CONSULARES

1, Os locais consulares e n residência do chefe da repartição
consular de carreira de que fôr proprietário o Estado que envia ou
pessoa que atue em seu nome, estarão isentos de quaisquer impos
los e taxas nacionais. regionais e municipais. excetuadas as taxas
cobradas em. pagamento de serviços específicos prestados.

2. A isenção fiscal prevista no parágra Eo I do presente
artigo não se aplica aos impostos e taxas que, de acárdo com as
leis e regulamentos do' Estado receptor, devam ser pagos pela
pessoa que contratou com, o Estado que envia ou com a pessoa
que atue em seu nome.

Artigo 33'"

INVIOLA8ILlDADE DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS CONSULARES

Os arquivos e documentos consulares serão sempre inviolá..
veis. onde quer que estejam.

Artigo 3~

LIBERDADE DE 'MO\'IMENTO

. Sem preJUIZO de suas leis é' regulamento~ relativos à~ zonas
cujo acesso fôr proibido ou limitada por razões de segurança na..
danaI, o Estado receptor assegurará a liberdade de movimento e
drculação em seu território a todos os membros da repartição
consular,-

Artigo 35'9

LlBERDADE DE 'COMUNICAÇÃO

. 1. O Estado receptor permitirá e protegerá. a liberdade de
comunicação da repartiç~o c~nsular para ,todos os fins oficiais,~
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Ao se comunicar com o Govêrno. com as missões diplomáticas e
outras repartições consulares do Est~do que envia. onde quer que
estejam. n repartição consular poderá empregar todos os meios
Je comunica\ão apropriado::), incl\lsive correios Jiplomáticos e con-
sulares. malas diplo1l1áticas c consulares c men:mgens em código
ou cifra. TodavIa. a repartição consular só poderá instalar e
lIsar uma emis.50ra d~ rádio COUl o consentimenlo do Estado re-
ceptor.

2. A corre~pondêl1cia oficial d~l repartição consular é invio
lável. Pela cxpres~ão (~col're~pondéllcia ofichi]» entender-se-á
qualquer ~Ql'Tespond~ncia r~JaU\'a à l'epartiçf\O consular e Sl\a~

funções .

.3. A 11l~la consular não poderá ser aberta ou retida. Toda
via, Se as autoridades competentes do Estado receptor tiverem
razões ~~rias para acreditar que a mala contém algo além da
correspondência, documentos ou objetos mencionados no parágrafo
4 do presente ~lrtigo, poderão pedir que a mala seja aberta em ::ilI<l

presença por representante autorizado do Estado que envia. Se
o pedido fôr recusado pebs .:lutoridades do Estado Ljue envia, a
mala será devolvida ao lugar de origem.

4. O:; voilll11e~ que constituírem a mala consular deverão ser
providos de sinais exteriore::; v1:iÍvcis, indicadores clt: seu cnráter. e
:,ó poderi:.o conter correspondência e documentos oficiais ou objetos
destinados exclusivamente a uso oficial.

S. O correio consular deverá estar munido de documento
oficial que: ate:.ite sua qualidade e que especifique o número de
volumes que constituem a mala diplomática. Exceto com o COIl~

sentimento do Estado receptor. o correio não poderá ser nacional
do Estado receptor nem, salvo se fõr nacional do Estado que
envia, residente permanente no Estado receptor. No exercício de
suas fUllç.ões. o correio será protegido pelo Estado receptor. Go~

zará de inviolabilidade pessoal e não poderá ser objeto de nenhu
ma forma de prisão ou detenção.

6. O Estado que envia. suas missões diplomáticas e suas
repartições consulares poderão nomear correios consulares ad hoc.
Neste caso, aplicar-se-ão as disposições do parágrafo 5 do presen..
te artigo, sob a reserva de que as imunidades- mencionadas deixa..
rão de ser aplicáveis no momento em que o correio tiver entregue
ao destinatário a mala pela qual ·ê responsável.

7. A mala consular poderá ser confiada ao comandante de
um navio ali aeronave comercial, que deverá chegar a um ponte
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de entrada autorizado, Tal comandante terâ um documento ofi
cial em que conste o número de volumes que constituem a mala,
mas não será considerado correio consular. Mediante prévio
acõrdo com as autoridades locais competentes, ~ repartição consu..
lar poderá enviar um de seus membros para tomar posse da mala,
direta e livremente, das mãos do comandante de navio ou aeronave.

Artigo 36-9

COMUNICAÇÃO COM OS NACIONAIS DO ESTADO QUE ENVIA.

1. A fim de facilitar o exercício das funções consulares "rela...
tivas aos nacionais do Estado que envia:

,

a) os funcionáríos consulares terão liberdade de se comunicar
com os nacionais do Estado que envia e visitá-los, Os nacionais
do Estado que envia terão a mesma liberdade de se comunicarem
com os funcionários consulares e de visitá-los;

b) se o interessado lhes so)jcita.r.. as autoridades competentes
do Estado receptor deverão, sem tardar, informar a repartição
l=onsular competente quando, em sua jurisdição, um nacional do
Estado que envia fôr prêso, encarcerado, põsto em prisão preven...
Uva ou detido de qualquer outra maneira, Qualquer comunicação
endereçada à repartição consular pela pesso~ detidã';- encarcerãéG
Ou prêsa preventivamente deve igualmente ser transmitida sem
tardar pelas referidas autoridades, Estas deverão imediatamente
informar o interessado de seus direitos nos têrmos do presente
subparágrafo:

c) os funcionários consulares terão direito de visitar o nacio..
nal do Estado que envia, o qual estiver detido, encarcerado ou
prêso preventivamente, conversar e corresponder-se com êle, e pro
videnciar sua defesa perante os tribunais, Terão igualmente o
direito de visitar qualquer nacional do Estado que envia encarce
rado, prêso ou detido em sua jurisdição em virtude de execução
de uma sentença', Todavia, os funcionários consulares deverão
abster..se de intervir em favor de um nacional encarcerado, prêso
ou detido preventivamente, sempre que o interessado a isso se
opuser expressamep.te, .

2·. As prerrogativas a que se refere o lará~afo l.-clo-pusen..
te artigo serão exerci~as de acô~dQ com asje;s; regulamentos do
Estado rêceEtor, devendo, contudo, entender-se que taís leis e te...
gulamentos não poderão impedir o pleno efeito dos direitos reco..
nhecidos pelo prese~te arti-go.
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,

lNFORM.\ç61~:i H1\l 1..\50 DE MORTE. TUTELA. CUnATEI.A, NAUFR.\CIO

E ACIDENTE AÉREO

Quando ~I:j autoriJade~ compcH:llks do ESlado receplor
po~sLlirem as informaçõ~s correspondentes. e!-;tarão obrigad,ls a:

a) em ca~u de morte d~ um nacional do Estado que envia.
iufol'II1ur .st:Il1 demor~1 a l'epal'lit:ão conslll~tr elll cllj<l jurbdiç50 .I

morl~ ocorreu;
b) notificar. sem demoru. ú repi:lrLiçào (onsllhu compeLt:llte.

lodos 08 C,lS05 em qll~ fãr nec~ssária .1 IlOlllei:H~~O de lutor ou
curador pariJ um mcnOI: ou inCC:lpaz. nacion~1 do Estado que envia.
O fOfnedmemo Jessu informação. todavia. não prejudicará a apli
c<!ção clU8 leis e l'~Hlll;;Hnelllos do E~lildo rect:ptol'. rel"ti\'~lS a essas
IJÜllleaçõ~s: .

c) informar ~''':1l1 demom a rep:.u'líçào consulill" mais próxima
do lugur do sinisLro. quando um navio. que tiver a Ila~fonalid:lde

do E::itado que envia. I13ufragar ou encalhar no mar territorial ou
ll<l.s ágUilS inLenras do Estado receptor, ou quando ll111a: aeronave
matriculada no Estado que ~n\'ia $ofrer ~cidente no território do
E::;tado receptor.

COMU~lU\ÇÕES COl\I AS AUTOlHD.\DES DO ESTADO RECEPTOR
I
I.

No exel'cicío de suas hmc:õ~s. os funcionários consulares po
derão comuI1ical'~.s~ com:

,~:) :toS ~lllLOridüdeg lOCJis competentes de sua jurisdição con
~ulat;

b) as autoridades centrais competentes do Estado receptor.
Se e na medida em que o permitirem as leis. regulamentos e usos
do Estado receptor, bem como os acôrdos internacionnis per
tinentes.

Artigo 399

DIREiTOS E EMOLUMENTOS CONSULARES

1. A repartição consular poderá cobrar no território! do Es
tado receptor os direitos e emolumentos que as leis e os \regula
mentos do Estado que envia prescreverem para os atos con*ulares.

2. As somas recebidas a -título de direitos e emolumentos
previstos 110 parágrafo 1 do presente artigo e os recibos :orres ..
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ponde11tes estarão isentos de quaisquer impostos e taxas no Estado
receptoI:..

Seçáo II - Facilidades. Privilegias c Imunidades relativos aos
Funcionários Consulares de Carreira e outros membros da

Rep.utição Consular

Artigo 409

PROTEÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS CONSULARES

O Estado receptor tratará os funcionários consulares com o
devido respeito e adotará tôdas as medidas adequadas para evitar
qualquer atentado a sua pessoa, liberdade ou dignidade.

Artigo 41 9

INVIOLABILIDADE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS CONSULARES

1. Os funcionários consulares não poderão ser detidos ou
presos preventivamente. exceto em caso de crime grave e em de
corrência de decisão de autoridade judiciária competente.

2. Exceto no caso previsto no parágrafo 1 do presente artigo,
os funcionários consulares não podem ser presos nem submetidos a
qualquer outra forma de limitação de sua liberdade pessoal, senão
em decorrência de sentença judiciária definitiva.

3. Quando se instaurar processo penal contra um funcionário
consular, êste será obrigado a comparecer perante as autoridades
competentes. Todavia, as diligências serão conduzidas com as
deferências devidas à sua posição oficial e, exceto no caso previsto
no .parágrafo 1 dêste artigo, de maneira a que pe.rturbe o menos
possível o exercício das funções consulares. Quando, nas cir
cunstâncias previstas no parágrafo 1 dêste artigo, fôr necessário
decretar a prisão preventiva de um funcionário consular, o processo
correspondente deverá iniciar-se sem a menor demora.

Artigo 42~

NOTIFICAÇÃO E.M CASO DE DETENÇÃO, PRiSÃO PREVENTIVA
OU INSTAURAÇÃO DE. PROCESSO

Em caso de detenção, prisão preventiva de um membro do
pessoal consular ou de instauraçãç de processo pe~al contra o
mesmo, o Estado receptor deverá notificar iiuediatamente o chefe
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dJ. rcpart l\JlO (Oll~llli1r" Se é~tc últ 11110 fór o obJeto' de lêU~ mc.
dida~, o Estado receptor !c\"aril o falo ao cnnhccimcnl:) do Estado
ql1e envia, pOL' "ia diplomátiCéI.

IM UNlD."Ol~ DE J URISDlçÃn

1. Os funcionários consulares e os empregados\ consularc::i
não estão sujeitos à jurisdição das autoridades judiciár1as e admi
nistrativas do Estado receptor pelos atos realizl1dos 110 exercicio
das funções consulares.

2. As disposições do parágrafo 1 do presente artiqo não se
aplicarão. entretanto, no caso de ação civil:

a) que resulte de contrato que o funcionãdo ou ~cmprcg(ldo

consular não tiver realizado implícita ou explicitamente como agen
te do Estado que envia: ou

b) que seja proposta por terceiro como conseqüênCI.1l de dano~
causados por acidente de veiculo, navio ou aeromlVC, JcOI-rido no
Estado receptor-.

Ar:tigo '14<.'

OI3IHGAÇÃO DE PRESTl\R DEPOIMENTO

1. 05 membros de uma repartição consular poderã~ ser cha
mados a depor como testemunhas no decorrer de um procfsso judi
ciário ou administrativo. Um empregado consular ou UI'l membro
do pessoal de serviço não poderá negar-se a depor come; ~estemll

nha exceto nos casos mencionados no parágrafo 3 do I presente.
artigo. Se um funcionário consular recusar-se a prestar depoimen
to, nenhuma medida coercitiva ou qualquer outra sanção~ser-Ihc-á
aplicada.

2. A autoridade que solicitar o testemunho deverá Cfitar que
o funcionário consular seja perturbado no exercício de. ias fun
ções. Poderá tomar o depoimento do funcionário consul em seu
domicilio ou na repartição consular, ou aceitar sua dedar cão por
escrito. sempre que fõr possível.

3. Os membros de uma repartição consular não serãq obriga
dos a depor sõbre fatos relacionados com o exercício de ~~as fun
ções, nem a exibir correspondência e documentos oficiaif que a
elas se refiram. Poderão, igualmente~ recusar-se a depor ~na qua
lidade de peritos sôbre as leis do Estado que envia.
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RENÚNCIA AOS PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES

1. O Estado que envia poderá renunciar. com relação a um
membro da repartiç.ão consular. aos privilégios e imunidades pre
vistos nos artigos 4 I, 43 e 44.

2. A renúncia ser·á sempre expressa, exceto 110 caso do dis
posto no parágrafo 3 do presente artigo, e deve ser comunicada
por escrito ao Estado receptor.

3.. Se um funcionário consular, ou empregado consular,
propuser ação judicial sôbre matéria de que goze de imunidade
de jurisdição de acôrdo com o disposto no artigo 43, não poderá
alegar esta imunidade com relação a qualquer pedido de recon
venção diretamente ligado à demanda principal.

4-. A renÍlncia à imunidade de jurisdição quanto a ações civis
ou administrativas não implicará na renúncia à imunidade quanto
a medidas de execução de sentença, para as quais nova renúncia
será necessária.

Artigo 46~}

ISENÇÃO DO REGISTRO DE ESTRANGEIROS E DA AUTORIZAÇÃO
O'E RESIDÊNCIA

1. Os funcionários, empregados consulares e os membros de
suas famílias que com êles vivam estarão isentos de tôdas as obri~

gações previstas pelas leis e regulamentos do Estado receptor re~

lativas ao registro de estrangeiros e à autorização de residência.
2. Todavia, as disposições do parágrafo 1 do presente artigo

não se aplicarão aos empregados consulares que não sejam empre~

gados permanentes do Estado que envia ou que exerçam no Esta
do receptor atividade privada de carã"ter lucrativo, nem tampouco
aos membros da família dêsses empregados.

Artigo 47~

ISENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO

1. 05 membros da repartição consular estarão isentos t em rc...
lação aos serviços prestados ao Estado que envia, de quaisquer
obrigações relativas à' autorização de trabalho exigida pelas leis e
regulamentos do Estado receptor referentes ao emprêgo de mão-cle..
...cbra estrangeira.
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2. Os me.mbros do pessoül privado ~tü5 (Ul1ClOnafl~1~ e empre
gados consulares. desde que não exerçam outra ocuparão de cará
ter lucrativo no Estado. receptor. estarão isentos daS! obrigações
previstas no parágrafo 1 do presente artigo.

ISENÇÃO DD REGIME DE PREVlOENCIA SOCIAl

1. Sem prejuizo do disposto no parágrafo 3 do pr~sente arti
go. os membros da repartição consular, com relação a~s serviços
prestados ao Estado que envia, e 05 membros de sua ~amília que
Com éles vivam, estarão isentos das disposições de ~revidéncia
social em vigor 110 Estado receptor.

2. A isençáo prevista no pilrágrafo 1 do prc~cnte 'irtigo apli
car-se-á também aos membros do pessoal privado quel:stejam a
serviço exclusivo dos membros da repartição consular. S~r:lpre que:

a) llão sejam nacionais do Estado receptor ou nQle não re
sidam permanentemente;

b) estejam protegidos pelas disposições sõbre previ" ência ~o

cial em vigor no Estado que envia ou num terceiro Est' do.
3. Os membros da repartição consular que empregu~ pessoas

às quais não se aplique a isenção prevista no parágrafo do pre
sente artigo devem cumprir as obrigações impostas aos emprega
dores pelas disposições de previdência social do Estado receptor.

4. A isenção prevista nos parágrafos 1 e 2 do pr sente ar
tigo ltão exclui a participação voluntária no regime de p~vidência
social do Estado receptor. desde que seja permitida :IPor este
Estado.

Adigo 49'"

ISENÇÃO FISCAL

1. Os funcionários e empregados consulares, assirniomo 05

membros de suas famílias que com êles vivam, estarão i ntos de
quaisquer impostos e taxas, pessoais ou reais, nacionais, egionais
ou municipais, com exceção dos:

a) impostos indiretos normalmente incluídos no Pteço das
mercadorias ou serviços;

b) impostos e taxas sôbre bens imóveis privados sittlados no
território do Estado receptor 1 sem prejuízo das disposilões do
artigo 32;
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c) impostos de sucessão e de transmissão exigíveis pelo Esta...
do receptor. sem prejuízo das disposições ,do parágrafo b) do ar-
tigo 5];

d) impostos e taxas sôbre rendas particulares. inclusive ren
tias de capital, que tenham origem no Estado receptor, e impostos
~ôbre capital, correspondentes a investimentos realizados em em ...
prêsas comerciais ou financeiras situadas no Estado receptor:

e) impostos e taxas percebidos como re~uneração de serviços
específicos prestados;

f) direitos de registro, taxas judiciárias, hipoteca e sêlo, sem
prejuízo do disposto no artigo 32.

2. Os membros do pessoal de serviço estarão isentos de im
postos e taxas sôbre salários que recebam como remuneração de
seus serviços.

3. Os membros da repartição consular que empregarem
pessoas cujos ordenados ou salários não estejam isentos de impôs
lO de renda no Estado receptor deverão respeitar as obrigações
que as leis e regulamentos do referido Estado impuserem aos em
pregadores em matéria de cobrança do impôsto de renda.

Artigo 509

ISENÇÃO DE IMPOSTOS E DE INSPEÇ~O ALFANDEGÁRIA

I .' O Estado receptor, de acõrdo com as leis e regulamentos
que adotar, permitirá a entrada e concederá isenção de quaisquer
impostos alfandegários. tributos e despesas conexas, com exceção
das despesas de depósito. de transporte e serviços análogos, para:

a) os artigos destinados ao uso oficial da repartição consular:
b) os artigos destinados ao uso pessoal do- funcionário con

sular e aos membros da família que com êle vivam, inclusive os
~rtigos destinados à sua instalação. Os artigos de consumo não
deverão exceder as quantidades que estas pessoas necessitam para
o consumo pessoal.

i. Os empregados consulares gozarão dos privilégios e isen...
ções previstos DO parágrafo 1 do presente artigo, com relação aos
objetos importados quando da primeira instalação.

3. A bagagem pessoal que acompanha os funcionários
consulares e os membros da sua família que com êles vivam 'estará
isenta de inspeção alfandegária. A mesma s6 pode~á ser inspe
cionada se houver sérias razões para se supor que contenha
objetos diferentes dos mencionados na alínea b) do parágrafo' 1
do presente artigo. ou cuja importação ou exportação fõr proibida
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pelas leis e regulamentas do Estado receptor. ou que estejam
sujeitos às suas leis e regulamentos de quarentena. Esta inspeção
só poderá ser feita nZl presença do funcionário consulLlf ou do
membro de sua f.:ltllilia fntcressal.lo.

Artiyo 51'"

SUCE,SsAo DE UM "lEMBRO DA UEP.\RTIÇ7\O C:ONSULAR Olt DE ll~t

MEl\IBJW DE SUA Fi\l\líUA

No caso Je morte ue um membro da rep~H·tição cO~1~1I1nl' ou
de um membro de slIa f'l1uilia que l:Olll êle viva, o E:.-;tadd receptor
s~r-ú ohrigado a:

~d permit.ir a expon.lção dos bens móveis do tldulltP. exceto
uos que, adquil"iuos 110 Estado r~ceptor. liv~t"em a e~\port.,ção
proibida 110 momento da morte:

b) não cobrar imposto:) nacionais. regionais ou lll-LtmClpais
gõbl'c a sucessão ou a transmissão dos bens móveis que se encon
trem no Estado receplor unicamente por ali ter vivido o \defl.llllo.
CUlLIO membro da rep'l1'tição consular ou membL'O d:l famílih de um
11I~Ulbro d:l r~part.ição consular.

lO Artigo 52'.'

ISE.NÇÃO DE PlmSTAçÃO DE SEI1VIÇOS PESSOAIS

O Estado receptor deverá isentar os membros da repartição
consular e os lnembros de sua família que com êles vívam da pres
tação de qualquer serviço pessoal. de qualquer serviço de i~terêsse
público, seja qual fôr sua natureza, bem como de encargosl milita
res tai~ como requisição, contribuições e alojamentos militni·es.

Artigo 53!]

C01\IÊÇO E FIM DOS PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES CONSULARES

I. Todo membro da repartição consular gozará dos priv.iJ.égios
e imunidades previstos pela presente Convenção desde o memento
em que entre :'-0 ~~rritório do Estado rec~p~o.r para chega!"l a seu
pôsto, ou, se ele Ja se encontrar nesse terrltorlO, desde o mdmellto
em que assumir suas funções na repartição Glnsular.

2. Os membros da familia de um membro da repartiçãô con
sular que com êle vivam, assim como os membros de seus ~essoal
privado. gozarão dos privilégios e imunidades previstos na presen~
te Convenção. a partir da última das seguintes datas: aqllela a
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p~lrtir ~a q~al O membro da repartição consular goze dos privilé-:
9105 e lmumdades de acôrdo com o parágrafo 1 do pre~ellte arti:
90 ; a data de sua entrada no território do Estado receptor ou a
data em que se tornarem membros da referida família ou do referido
p~ssoal privado.

3.' Quando terminarem as funções de um membro da repar
tição consular, seus privilégios e imunidades, assim como os dos
membros de sua família que com êles vivam, ou dos membros de
seu pessoal privado cessarão normalmente na primeira das datas
:3eguintes; no momento em que a referida pessoa abandonar o ter
L'itório do Estado receptor ou na expiração de um prazo razoáve'l
que lhe será concedido para êsse fim, subsi~tindo, contudo, até
t:sse momento, mesmo no caso de conflito armado. Quanto às
pessoas mencionadas no parágrafo 2 do presente aftigo, seus pri~

vilégios e imunidades cessarão no momento em que deixaram de
pertencer à família de um membrõ da repartição consular ou de
estar a seu serviço. Entretanto, quando essas pessoas se dispu..
serem a deixar o Estado receptor dentro de um prazo razoável,
seus privilégios e imuniqades subsistirão até o momento de sua
partida.

1. Todavia, 110 que cohcerne aos atos praticados por um fun~

cionário consular ou um empregado consular no exercício das suas
funções, a imunidade de jurisdição subsistirá indefinidamente.

5. No caso de morte de um membro da repartição consular,
Os membros de sua família que com êle tenham vivido continuarão
a gozar dos privilégios e imunidades que lhe correspondiam at-é a
primeira das seguintes datas: a da partida do território do Estadõ
receptor ou da expiração de um prazo razoável que lhes será

concedido para êsse fim.

Artigo 549

OBRIGAÇÃO DOS TERCEIROS E5TADOS

1. Se um funcionário cónsular atravessa" o território ou se
encontra no território de um terceiro Estado que lhe concedeu um
visto, no caso dêste visto ter sidQ necessário, pàra ir assumir ou
reassumir suas funções na sua repartição consular ou para voltar
ao Estado que envia, o terceiro Estado conceder..lhe..á as imuni..
dades previstas em outros artigos da presente Convenção, neces
sárias para facilitar-lhe a travessia e o regresso./ O terceiro
Estado concederá o mesmo tratamento aos membros da família
que com êle vivam e que gozem dêsses privilégios e imunidade~,

quer acompanhem o funcionário consula"r, quer viajem separada
mente para reunir..se a êle ou regressar ao Estado que envia.
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2. Em COl1díções análogas àquelas especificadas no parágra
fo 1 do presente artigo, os terceiros Estados não deverão dificul
(~r a pas.sagem através do seu lerritól"Ío ao:; demais membros da
repartição consular e ;(os membros d~ .sua famíli.:1 que COIll cl~

vivam.
J. Os terceiros E~tados concederão ú correspondência oficial

~ éJ. outras comunicações oficiais em trânsito. inclusive às mcnsa
gen~ em cóuigo ou cifra, li mesma liberdade e proteção que o
Estado receptor estiver obrigado a conceder em virtude da presen
te Convenção. Concederão aos coneios consulares, a quem um
VÜitO lenha sido concedido, caso necessário. bem como às malas
consulares em lrânsito, ~l mesma inviolabilidade e proteção que o
Estado receptor fôr obrigado a conceder em virtude da presente
Convenção.

4. As obrigações dos terceiros Estados decorrentes dos par5
gr;lfos 1. 2, e 3 do pre~enle artigo aplicar-se-ão igualmente às
pessoas mencionadas nos respectivos parágrafos. assim como às
comllIlicaçõe~ oficiais e às malas consuli3res. quando as mesmas
se encontrem no território de terceiro Estado por motivo de fôrça
maior.

Artigo 55\'

RESPEITO ÀS LEIS E REGULAMENTOS DO ESTADO RECEPTOR

1. Sem prejuízo de seus privilégios e imunidades, lôdas as
pessoas que se beneficiem dêsses privilégios e imunidades deverão
respeitar as leis e regulamentos do Estado receptor. Terão igual
mente o dever de não se imiscuir nos assuntos internos do referido
Estado.

2. Os locais consulares não devem ser utilizados de maneira
incompatível com o exercicio das funções consulares.

3. As disposições do parágrafo 2 do presente artigo não ex..
c:uirão a possibilidade de se instalar, numa parte do edificio onde
se encontrem os locais da repartição consular. os escritórios de
outros organismos ou agências, contanto que os locais a êles des
tinados estejam separados dos que utilize a repartição consular.
Neste caso, os mencionados escritórios não serão, para os fins da
presente Convenção, considerados como parte integrante dos locais
consulares.

SEGURO CONTRA. DA.NOS CAUSADOS A TERCEiROS

Os membros da repartição consular deverão cumprir tôdas as
obrigações impostas pelas leis e regulamentos do Estado receptor
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relativas ao seguro de responsabilidade civil por danos causados a
terceiros pela utilização de qualquer veículo, navio ou aeronave.

Artigo 57'1

DISPOSiÇÕES ESPECIAIS RELATIVAS ÀS ATIVIDADES PRIVADAS

DE CARÁTER LUCRATIVO

1- Os funcionários consulares de carreira não exercerão, em
proveito próprio, nenhuma atividade profissional ou comercial no
Estado receptor_

2 - - Os privilégios e imunidades previstos no prese1lte Capi...
tulo não serão concedidos:

a) aos empregados consulares ou membros do pessoal de
serviço que exercerem atividade privada de caráter lucrativo DO

Estado receptor I

b) aos membros da família das pessoas mencionadas na alínea
a.) do presente parágrafo e aos de seu pessoal privado;

c) <lOS membros da -família do membro da repartição consular
que exercerem atividade privada de caráter lucrativo no Estado
receptor _

CAPÍTULO lU

REGIME APLICÁVEL AOS FUNCIONARIOS
CONSULARES HONORARIOS E AS REPARTIÇõES

CONSULARES POR :aLES DIRIGIDAS

Artigo 58·}

DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS Às FACILIDADES. PRIVILÉGIOS
. E IMUNIDADES

I _ Os artigos 28, 29, 3D, 34, 35, 36, 37, 38 e 39i o parágrafo
3 do artigo 5i e os parágrafos 2 e 3 do artigo 55' aplicar...se...ão às
repartições consulares dirigidas por um funcionário consular hono
rário. Ademais, as facilidades, privilégios e imunidades destas
repartições consulares serão reguladas pelos artigos 59, 60, 61 e 62.

2. Os artigos 42 e 43, o parágrafo 3 do artigo 44, os artigos
45 e 53, e o parágrafo 1 do artigo 55, aplicar-se-ão aos fundo...
nários consulares honorários _ As facilidades, privilégios e imuni
dades dêsses funcionários consulares reger-se...ão, olltrossim. pelos
artigos 63, 61, 65, 66 e 67,
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3. O.s privil·égios C imunidades prevIstos na presente COllven
<;ão não serão concedido~ aos membros da família de funcionário
consular honorário nem aos d'a família de empregado consular de
repartição consular diriglda por fUllcionãrio consular honorário.

4. O intercâmbio de malas consulares entre duas repartições
consulares 5ituadas em paises djferentc~ e dirigidas por funcioná
fios consulares honorários só será admitido COnl o consentimento
dos dois Estados receptores.

Artigo 591J

PROTEÇÃO DOS LOCAIS CONSULARES

o Estado receptor adotar-ã tôdas as medidas apropriadas para
proteger os locais consulares de uma repartição consular dirigida
por um funcionário consular honorário contra qualquer il1~rusão ou
dano e para evitar perturbações à tranqüilidade da repartição con
sular ou ofensas à sua dignidade.

At·tigo 60'.'

ISENÇÃO FISCAL DOS LOCAIS CONSULARES

1. Os locais consulares de uma repartição consular dirigida
por funcionário consular honorário, de que seja proprietário ou
locatário o Estado que envia, estarão isentos de todos os impostos
e taxas nacionais, regionais e municipais, exceto os que representem
remuneração por serviços específicos prestados.

2. A isenção fiscal. prevista no parágrafo I do presente ar
tigo, não se aplicará àqueles impostos e taxas cujo pagamento, de
acôrdo com as leis e regulamentos do Estado receptor. couber às
pessoas que contratarem com o Estado que envia.

Artigo 61~

INVIOLABILIDADE DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS CONSULARES

Os arquivos e documentos consulares de uma repartição con
sular. cujo chefe fõr um funcionário consular honorário, serão
sempre invioláveis onde quer que se encontrem, desde que estejam
separados de outros papéis e documentos e; especialmente. da cor
respondência particular de chefe da repartição consular, da de
qualquer pessoa que com êle trabalhe, bem como dos objetos, livros
e documentos relacionados com sua profisão ou negócios.
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Artigo 62~

ISENÇÃO PE DIREITOS ALFANDEGÁRIOS

De acérdo com as leis e regulamentos que adotar, o Estado
receptor permitirá a entrada, com isenção de todos os direitos aI.
f~l1dc9ários, taxas e d~spesas conexas, com exceç.ão das de depó
SItO. transporte e serVIços análogos, dos seguintes artigos, desde
que sejam destinados exclusivamente ao uso oficial de uma repar
tição consular dirigida por funcionário consular honorârio: escudos,
bandeiras, letreiros. sinetes e selos, livros. impressos oficiais, mo
biliário de escritório. material e equipamento de escritório e artigos
similares fornecidos à repartição consular pelo Estado que l'nvia
ou por solicitação dêste.

Artigo 63'1]

PROCESSO PENAL

Quando um processo penal fôr instaurado contra funcionário
consular honorário, êste é obrigado a se apresentar às autoridades
cçmpetentes. Entretanto. o processo deverá ser conduzido com
as deferências devidas ao fun·cionário consular honorário interessa
do, em razão de sua posição oficial, e, exceto no caso em que este
ja prêso Ol,l detido, de maneira a perturbar o menos possível o
exercício das funções consulares. Quando fôr necessário decre
tar a prisão preventiva de um funcionário consular honorário. o
processo correspondente deverá iniciar-se o mais breve possível.

Artigo 64'}

PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONSULARES HONORÁRIOS

O Estado receptor é obrigado a conceder ao funcionário C011

sular honorário a proteção de que possa necessitar em razão de
sua posição oficial.

Artieo 6S'}

ISENÇÃO 00 REGISTRO DE ESTRANGEIROS E DA AUTORIZAÇÃO
DE RESIDÊNCIA

OS funcionários consulares honorários, com exceção dos que
exercerem no Estado receptor atividade profissional ou comercial
em proveito próprio. estarão isentos de quaisquer obrigações pre...
vistas pelas leis e regulamentos do Estado receptor em matéria de
registro de estrangeiros e de autorização de. residência.



08096 QUlllta-felra 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Artigo 66:.1

rSENCÃo FISe.\ I.

Março de 2001

Os iUllcionários consulares honorârios estarão
quaisquer impostos e taxas -sõbre as remuneracões
mentos que recebam do Estado que envia em rô~ão
dilS funcãcs consulares.

isentos de
e os emolu
do exercício

Az·tigo 671)

ISENÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

o Estudo receptor isentará os funcionários consulares hono
rários da prestação de quaisquer serviços pessoais ou de interêsse
público, qualquer que seja sua natureza, assim como das obriga
ções de carâter militar, especialmente requisições, contribuições e
alojamcntos militares.

Actigo 68"

CARÁTER FACULTATIVO DA INSTITUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

GONSULARES HONORÁRIOS

Cada Estado poderá decidir livremente se nomeará ou recebe·
rá funcionários consulares honorários.

CAPÍTULO IV

DISPOSIç.õES GERAIS

Artigo 69"

.\.GENTES CONSULARf~S QUE NÃO SEJAM CHEFES DE HEPARTIÇÃO

CONSULAR

1. Cada Estado poderá decidir livremente se estabelecerá ou
admitirá agências consulares dirigidas por agentes consulares que
não tenham sido designados chefes de repartição consular pelo
Estado que envia. -

2. As condições em que as agências consulares poderão cxer...
cer suas -atividades, de acãrdo com o parágrafo 1 do presente
artigo, assim como os pri.~ílégios e imunidades de que poderão
gozar· os agentes consulares que as dirIjam, serão estabelecidas
por acãrdo entre o Estado que envia e o Estado receptor.
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Artigo 7fY1

EXERCÍCIO DE FUNÇÕES CONSULARES PELAS MISSÕES DIPLOMÁTICAS

1. As disposições da presente Convenção aplicar-se~ão tam
bém, na medida em que o contexto o permitir, ao exercício das
funções consulares por missões diplomáticas.

2. Os nomes dos membros da mIssão diplomática, adidos à
seção consular ou e~rregados do exercício das funções consula.
res da missão, serão comunicados ao Ministério das Relações
Exteriores do Estado receptor ou à autoridade designada por êste
lYlinist·ério.

3. No exercício das funções consulares. a missão diplomática
poderá dirigir-se:

a) às autoridades locais da jurisdição consular:
b) às autoridades centrais do Estado receptor, desde que o

permitam as leis, regulamentos e usos dêsse Estado ou os acôrdos
internacionais pertinentes.

4. Os privilégi<;Js e imunidades dos membros da missão diplo
máticà mencionados no parágrafo 2 do presente artigo continuarão
il reger-se pelas ,regras de d~reito internacional relativas às rela
ções diplomáticas.

Março de 2001

Artigo 719

NACIONAIS OU RESIDENTES PBRMANENTES 00 ESTADO RECEPTOR

1. Salvo se o Estado receptor conceder outras facilidades,
privilégios e imunidades, os funcionários consulares que sejam
nacionais ou residentes permanentes dêsse Estado somente- gozarão
de imunidade de jurisdição e de inviolabilidade pessoal pelos atos
oficiais realizados no exercicio de suas funções e do privilégio e~

tabelecido no parágrafo 3 do artigo 44. No que diz respeito a
êsses funcionários consulares, o Estado receptor deverá também
cumprir a obrigação prevista no artigo 4:2. Se um processo penal
fôr instaurado contra êsses funcionários consulares, as diligências
deverão ser conduzidas, exceto no caso em que o funcionário esti
ver prêsa ou detido, de maneira a que se perturbe o menos possí
vel o exercício das funções consulares.

2. Os demais membros da repartição consular que sejam na
cionais ou residentes permanentes do Estado receptor e os mem...
bras de sua família assim como os membros da .família dos fun.., ,

donários consulares mencionados no parágrafo 1 do presente arH,-
go, só gozarão de facilidades, privilégios e imunidades que' lhes
forem concedidos pelo Estado receptor. Do mesmo modo, os
membros da família de um membro da repartição consular e os
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membros do pessoal privndo ql1e sejam nacionais ou residentes
permanentes do Estado receptor só !Jo:arão das facilidades. privi-
légios c ímunid~H.les que lhes forem conl.:~didos pelo E~tado 1'.:--
(cptor, Túdavia. o ESlado receptor devcr~l exercer sua juri~diçâo

sôbre essas pessoas de málleira a não perturbiu' indevidamente o
exercício das funções da repartição cousubr.

Arrigo 72'1

NÃO-DISCRIMINAÇÃO ENTRE ESTADOS

1. O Estado receptor não discrimin<lrá entre os Estados no
aplicar as disposições da presente Convenção.

2. Todavia, não será considerado discriminnlório:
a) que o Estado receptor aplíq ue restritiv3men te qualquer das

disposições da presente Convenção em conseqüência de igual tra
tamento às ~iUas repartições consulares no Estado que envia;

b} que, por costume ou acôrdo, os Estados se concedam reci
procamente tratamento mais favorável que o estahelecido nilS dis
posições da presente Convenção.

Artégo 73'~

UELAÇÃO ENTRE A PRESENTE CONVENÇÃO E OUTRO::; ACÔRDOS
. INTERNACIONAIS

1. As disposições da presente Convenção não prejucli.carão
outros acôrdos internacionais em vigor entre as partes contratan
tes dos mesmos.

2. Nenhuma das disposições da presente Convenção impedirá
que os Estados concluam acôrdos que confirmem, co!upletem. es-
tendam ou ampliem suas disposições.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇõES FINAIS

Artigo 711?

ASSINATURA

A presente Convenção ficará aberta à assinatura de todos os
Estados Membros da Organização das Nações Unidas ou de
qualquer organização especializada, bem como de todo Estado
Parte do Estatuto da Côrte Internacional de Justiça e de qualquer
outro Estado convidado pela Assembléia Geral das Nações Unidas
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a se tornar parte da Convenção, da seguinte maneira: até 31 de
outubro ~e 19.63, no Ministério Federal dos Negócios Estrangei..
ros d~ A~stna e depois. até 31 de março de 1964, na Sede da
Orgamzaçao das Nações Unidas, -em Nova York.

Artigo 75'l

RATIFICAÇÃO

A presente Convenção está sujeita a ratificação. Os instru..
mentos de ra~ificação serão depositados junto ao Secretário Geral
das Nações Unidas.

Artigo 76"

ADESÃO

A presente Convenção ficará aberta à adesão dos Estados
pertencentes a qualquer das quatro categorias mencionadas no
artigo 7i. Qs instrumentos de adesão serão depositados junto ao
Secretário Geral das Nações Unidas .

. Artigo 779

ENTRADA EM "IGOR

1. A presente Convenção entrará em vigor no trigésimo dia
que se seguir à data em que seja depositada junto ao Secretário
Geral da Organização das Nações Unidas o vigésimo-segundo
instrumento de ratificação ou adesão.

2. Para cada um dos Estados que ratificarem a Convenção ou
a ela aderirem depois do depósito do vigésimo-segundo instrumen..
to de ratificação ou adesão, a Convenção entrará em vigor no tri..
gésimo dia após o depósito, por êsse Estado, do instrumento de
ratificação ou adesão.

Artigo 78~

NOTIPICAÇÕES PELO SECRETÁRIO GERAL

O Secretário Geral da Organização das Nações Unidas nati..
ficará a todos os Estado.s pertencentes a qualquer das quatro ca
tegorias mencionadas no artigo 74:

a). as assinaturas apostas à presente Convenção e o depósito
dos instrumentos de ratificação ou adesão nos têrmos dos artigos
74, 75, e 76;
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EM N° 260/MRE

Brasília, 4 de agosto de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa

Excelência o anexo texto de Acordo por Troca de No
tas entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Costa Rica sobre o
Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Administrativo e Técnico, celebrado em São José, em
4 de abril de 2000.

2. O presente Acordo, semelhante aos assina
dos com quase duas dezenas de países desde 1987,
reflete a tendência atual de estender aos dependen
tes dos agentes das Missões oficiais a oportunidade
de trabalhar no exterior, permitindo-lhes o enriqueci
mento de sua experiência profissional.

3. Com efeito, as novas gerações do serviço ex
terior brasileiro reivindicam espaço profissional pró
prio para seus dependentes - cônjuges em especial
- a fim de possibilitar-lhes o exercício de atividades
outras que a mera função de acompanhamento do
funcionário transferido para o exterior.

4. Em vista do que precede, permito-me subme
ter a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem
ao Congresso Nacional, juntamente com as cópias
autênticas do Acordo, com vistas a seu encaminha
mento à apreciação do Poder Legislativo.

Respeitosamente, - Luiz Felipe de Seixas
Corrêa, Ministro de Estado, interino, das Relações
Exteriores

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA DA COSTA RICA
SOBRE O EXERCíCIO DE ATIVIDADES
REMUNERADAS POR PARTE DE DEPENDENTES
DO PESSOAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR,
ADMINISTRATIVO E TÉCNICO

O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da República da Costa Rica (doravante
denominados "Partes Contratantes"), Considerando
o estágio particularmente elevado de entendimento e
de compreensão existente entre os dois países; e No
intuito de estabelecer novos mecanismos para o for
talecimento das suas relações diplomáticas,

Acordam, com base no princípio da reciprocida
de, o seguinte:

ARTIGO 1°
Autorização para Exercer Atividade Remunerada

1. Os dependentes do pessoal diplomático, con
sular, administrativo e técnico de uma das Partes Con
tratantes, designado para exercer uma missão oficial
na outra, como membro de Missão diplomática ou Re-

partição consular, poderão receber autorização para
exercer atividade remunerada no Estado acreditado,
de acordo com a legislação do referido Estado, e sujei
to às regulamentações estipuladas neste Acordo.

2. Para fins deste Acordo, entende-se como
"pessoal diplomático, consular, administrativo e técni
co" o estabelecido na Convenção de Viena sobre Re
lações Diplomáticas de 1961, artigo 1°, incisos (a) e
(f) e na Convenção de Viena sobre Relações Consu
lares de 1963, artigo 10, inciso (d).

3. Para fins deste Acordo, são considerados de
pendentes:

a) cônjuge ou companheiro(a) com
quem o funcionário definido no parágrafo 2
do Artigo 1° tenha convivido em união de
fato, estável, na forma reconhecida pela le
gislação do Estado acreditante;

b) filhos solteiros menores de 21 anos;
c) filhos solteiros menores de 25 anos,

que estejam estudando, em horário integral,
nas universidades ou centros de ensino su
perior reconhecidos por cada Estado;

d) filhos solteiros com deficiências físi
cas ou mentais.

4. Os dependentes do pessoal diplomático,
consular, administrativo e técnico estão autorizados
a exercer atividade remunerada a partir do momento
em que receber a autorização do Estado acreditado,
mediante prévia solicitação, por parte do Estado
acreditante, da permissão de trabalho correspon
dente e até o momento do término, independente
mente do motivo, da missão oficial do funcionário do
qual se origina a relação de dependência, a permis
são de trabalho será cancelada ao fim de um prazo
razoável não superior a três meses.

5. A autorização de emprego poderá ser negada
nos casos em que:

a) o empregador for o Estado acredita
do, inclusive por meio de suas autarquias,
fundações, empresas públicas e sociedades
de economia mista;

b) a atividade afete a segurança nacio-
nal.

ARTIGO 2°
Procedimentos

1. O exercício da atividade remunerada por
dependente no Estado acreditado está condicionada
à prévia autorização de trabalho das autoridades
correspondentes, por intermédio de pedido formulado
pela Embaixada do Estado acreditante ao Ministério
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das Relações Exteriores do Estado acreditado. O
pedido deverá incluir dados sobre a atividade
remunerada pretendida. Após verificar se a pessoa
em questão se enquadra nas categorias definidas no
presente Acordo e após observar os dispositivos
internos aplicáveis, o Ministério das Relações
Exteriores informará oficialmente à Embaixada que a
pessoa tem permissão para exercer atividade
remunerada, sujeita à legislação aplicável no Estado
acreditado.

2. Os procedimentos a serem seguidos serão apli
cados de modo a habilitar o dependente a exercer ativi
dade remunerada tão logo seja possível, e qualquer re
querimento relativo à permissão para trabalhar e forma
lidades similares será aplicado favoravelmente.

3. A autorização para que o dependente exerça
atividade remunerada não implicará isenção de qual
quer requerimento que possa ser ordinariamente apli
cado a qualquer emprego ou outras atividades remu
neradas, sejam relacionados a características pesso
ais, profissionais, qualificações comerciais ou outras.

4. Se um dependente pretender mudar de ativi
dade remunerada após ter recebido a autorização
para trabalhar, deverá apresentar novo pedido de au
torização.

ARTIGO 3°
Imunidade Civil, Administrativa e Penal

1. Os dependentes que exerçam atividade re
munerada nos termos deste Acordo não gozarão da
imunidade de jurisdição civil e administrativa, em as
suntos trabalhistas derivados da permissão de traba
lho concedida.

2. No caso em que um dependente, nos termos
do presente Acordo, gozar de imunidade de jurisdição
penal, conforme a Convenção de Viena sobre Rela
ções Diplomáticas, seja acusado de um delito perpe
trado em relação a tal atividade, o Estado acreditante,
mediante solicitação escrita do Estado acreditado,
estudará a possibilidade de renunciar à imunidade de
jurisdição penal do dependente em questão.

ARTIGO 4°
Regimes de Taxação e Seguridade Social

Os dependentes que exerçam atividade remune
rada nos termos deste Acordo deverão cumprir as obri
gações tributárias e previdenciárias decorrentes da re
ferida atividade, ficando, em conseqüência, sujeitos à
legislação aplicável às pessoas físicas residentes ou
domiciliadas no Estado acreditado para todos os efeitos
decorrentes daquela atividade remunerada.

ARTIGO 5°
Entrada em Vigor, Emendas e Denúncia

1. Cada Parte Contratante deverá notificar a ou
tra Parte do cumprimento dos requisitos legais inter
nos necessários à entrada em vigor deste Acordo, a
qual se dará 30 (trinta) dias depois de recebida a se
gunda notificação. Este Acordo permanecerá em vi
gor por um período indeterminado.

2. Emendas a este Acordo deverão ser encami
nhadas pelos canais diplomáticos. Tais emendas en
trarão em vigor cumpridos os procedimentos previs
tos no parágrafo primeiro deste Artigo.

3. Ambas as Partes Contratantes podem denunci
ar este Acordo a qualquer momento por meio de notifi
cação escrita com a antecedência de 6 (seis) meses.

Feito em São José, Costa Rica, em 4 de abril de
2000, em dois exemplares originais, nos idiomas por
tuguês e espanhol, todos os textos sendo igualmente
autênticos.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil
- Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Re
lações Exteriores, Pelo Governo da República da
Costa Rica - Roberto Rojas López, Ministro de Re
lações Exteriores e Culto.

Aviso n° 1 .463 - C. Civil.

Em 30 de agosto de 2000.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da
Costa Rica sobre o Exercício de Atividades Remune
radas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomá
tico, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado
em São José, em 4 de abril de 2000.

Atenciosamente, - Silvano Gianni ,Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.

I - Relatório:

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica submete ao Congresso Nacional, por meio da
Mensagem n° 1.221, de 2000, acompanhada de ex
posição de motivos do Senhor Ministro de Estado, in
terino, das Relações Exteriores, o texto do Acordo en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001.

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República da Costa
Rica sobre o Exercício de Atividades Re
muneradas por Parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Adminis
trativo e Técnico, celebrado em São
José, em 4 de abril de 2000.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo entre o

Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República da Costa Rica sobre o Exercício de
Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes
do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e
Técnico, celebrado em São José, em 4 de abril de
2000.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam

11 - Voto do Relator
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Governo da República da Costa Rica sobre o Exercí- que deverão ser adotados com vistas ao efetivo exer-
cia de Atividades Remuneradas por Parte de Depen- cício da atividade remunerada.
dentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administra- Além disso, o art. 30 do acordo reconhece imuni-
tivo e Técnico, celebrado em São José, em 4 de abril dade civil administrativa em assunto trabalhistas de-
de 2000. rivados d~ permissão de trabalho concedida. A imuni-

O ato internacional que ora consideramos asse- dade de jurisdição será ainda, inclusive, de natureza
melha-se a outros acordos dessa espécie recente- penal, nos casos em que o dependente gozar de imu-
mente firmados pelo Brasil com cerca de duas deze- nidade penal, nos termos da Convenção de Viena sa-
nas de países. Seu objetivo principal, conforme cons- bre Relações Diplomáticas, caso o beneficiário seja
ta da exposição de motivos ministerial, é tornar possí- acusado de delito perpetrado em relação com a ativi-
vel aos familiares, cônjuges em especial, dos agentes dade laboral.
das Missões oficiais: agentes diplomáticos, consula- Por fim, o acordo regulamenta os aspectos das
res, pessoal técnico e administrativo; o exercício de obrigações tributárias e previdenciárias, determinan-
atividades profissionais remuneradas. do a sujeição do dependente a estas, bem como à le

gislação aplicável às pessoas físicas residentes ou
domiciliadas no Estado acreditado, para todos os efei
tos decorrentes da atividade remunerada.

Ante o exposto, nosso voto é favorável a aprova
ção do texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da
Costa Rica sobre o Exercício de Atividades Remune
radas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomá
tico, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado
em São José, em 4 de abril de 2000, nos termos do
projeto de decreto legislativo que apresentamos em
anexo.

Sala da Comissão, 31 de janeiro de 2001. 
Deputado Jair Bolsonaro, Relator.

Nos últimos anos, vêm crescendo as reivindica
ções dos funcionários que exercem cargos em mis
sões oficiais no exterior no sentido de permitir que
seus dependentes possam trabalhar no país para
onde forem designados. São reivindicações que par
tem de integrantes do serviço diplomático e consular,
bem como do pessoal técnico e administrativo, tanto
do Brasil como de outros países, e que refletem a mo
dernização das relações sociais e a consolidação de
uma nova realidade em que se evidencia uma grande
valorização à individualidade e à carreira profissional
de cada um. Segundo esse paradigma, os cônjuges,
e também os demais familiares do funcionário lotado
no exterior, relutam e por vezes não se conformam
em meramente acompanhá-lo em sua missão no ex
terior, tendo de abrir mão de sua prática profissional
própria e até tendo de se ver impedidos de trabalhar,
em qualquer espécie de atividade, no país no qual re
sidirão, haja vista sua condição de estrangeiros.

Por isso, os Estados vêm firmando acordos para
tornar possível o acesso ao trabalho por parte dessas
pessoas, tais como o acordo que ora consideramos,
entre o Brasil e a Costa Rica.

Conforme esse instrumento internacional, os
dependentes do pessoal diplomático, consular, admi
nistrativo e técnico de uma das Partes Contratantes
(nos termos do art. 10

), designado para exercer uma
missão oficial na outra, como membro de missão Di
plomática ou de Repartição consular, poderão rece
ber autorização para exercer atividade remunerada
no Estado acreditado, de acordo com a legislação do
referido Estado, e sujeito às regulamentações estipu
ladas no acordo.

A seguir, o acordo estabelece quais pessoas po
derão gozar do benefício, conforme o vinculo que tive
rem com o funcionário, bem como os procedimentos



MENSAGEM N" 1.357, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Acordo sobre
Cooperação no Campo da Sanidade Ve
terinária, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Go
verno da Romênia, em Brasília, 25 de ju
lho de 2000.

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; de Agricultura e Polí
tica Rural; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no artigo 49, inciso I,

da Constituição Federal, submeto à elevada consi
deração de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do, interino, das Relações Exteriores, o texto do
Acordo sobre Cooperação no Campo da Sanidade
Veterinária, celebrado entre o Governo da Rep(lbli·
ca Federativa do Brasil e o Governo da Romênia,
em Brasília, 25 de julho de 2000.

Brasília, 25 de setembro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.

LESGlLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LESGlLATlVOS 

CEDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

Aprova o texto do Acordo sobre
Cooperação no Campo da Sanidade Ve
terinária, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Go
verno da Romênia, em Brasília, 25 de ju
lho de 2000.

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54))

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 860, DE 2001

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM W 1.357/00

A Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje,
opinou, unanimemente pela aprovação da
Mensagem n° 1.221/2000, do Poder Executivo, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta, acatando o parecer do relator, Deputado
Jair Bolsonaro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Hélio Costa - Presidente, Jorge Wilson, Neiva
Moreira, Haroldo Lima - Vice-Presidentes, Antonio
Carlos Pannunzio, Amon Bezerra, Elias Murad,
Itamar Serpa, Luiz Carlos Hauly, Paulo kobayashi,
Paulo Mourão, Alberto Goldman, Antonio Feijão, Dr.
Heleno, Manoel Salviano, Cláudio Cajado, Francisco
Rodrigues, Heráclito Fortes, Joaquim Francisco, José
Thomaz Nonô, Mário de Oliveira, Werner Wanderer,
Abelardo Lupion, Aracely de Paula, Alberto Fraga,
Elcione Barbalho, José Lourenço, Leur Lomanto,
Maria Lúcia, Synval Guazzelli, Edison Andrino,
Eunício Oliveira, Aloízio Mercadante, Fernando
Gabeira, Milton Temer, Paulo Delgado, Waldir Pires,
Fernando Diniz, Lincoln Portela, Wagner Salustiano,
Celso Russomano, Pedro Valadares, Wanderley Mar
tins, João Herrmann Neto, Rubens Furlan.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado Hélio Costa, Presidente.
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resultar em revisão do referido acordo, bem como O Congresso Nacional decreta:
quaisquer ajustes complementares que, nos termos Art. 1° É aprovado o texto do Acordo sobre Coo-
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre- peração no Campo da Sanidade Veterinária, celebra-
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô- do entre o Governo da República Federativa do Brasil
nio nacional. e o Governo da Romênia, em Brasília, 25 de julho de

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na 2000.
data de sua publicação. Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração

Sala da Comissão, 31 de janeiro de 2001. - do Congresso ~~cional qua~squer atos que. possam
Deputado Jair Bolsonaro Relator. resultar em revlsao do refendo Acordo, assim como

, quaisquer ajustes complementares que, acarretem
11I - Parecer da Comissão encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio

nacional, nos termos do inciso I do art. 49 da Constitu
ição Federal.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Plenário Franco Montoro, 28 de março de 2001.
- Deputado Hélio Costa, Presidente.
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TíTULO IV
Da Organização dos Poderes (Artigos 44 a 135)

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo (Artigos 44 a 75)

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

(artigos 48 a 50)

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres
so Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

II - autorizar o Presidente da República a de
clarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, ressalvados os ca
sos previstos em lei complementar;

111 - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
da República a se ausentarem do País, quando a au
sência exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção
federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender
qualquer uma dessas medidas;

V - sustar os atos normativos do Poder Execu
tivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limi
tes de delegação legislativa;

VI - mudar temporariamente sua sede;

EM N° 292/MRE.

Brasília, 14 de Setembro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Elevo à consideração de Vossa Excelência o

anexo Acordo entre o Governo da República Federati
va do Brasil e o Governo da Romênia sobre Coopera
ção no Campo da Sanidade Veterinária, celebrado
em Brasília, 25 de julho de 2000, por ocasião da visita
ao Brasil do Senhor Presidente da Romênia, Emil
Constantinescu.

2. O instrumento tem por objetivo promover a
cooperação técnica entre o Brasil e a Romênia no
campo da sanidade veterinária. Visa, igualmente, cri
ar um quadro favorável à ampliação do comércio de
produtos de origem animal entre os dois países, ten
do por base as normas e regulamentos estabelecidos
pelos principais organismos e instrumentos internaci
onais sobre a matéria, como o Escritório Internacional

de Epizootias e o Acordo sobre a Aplicação de Medi
das Sanitárias e Fitossanitárias da Organização Mun
dial de Comércio.

3. Conforme prevê o Acordo, o Brasil e a Romê
nia deverão comunicar as alterações nas respectivas
legislações nacionais e informar-se mutuamente so
bre a situação sanitária nos seus territórios, em parti
cular no que diz respeito à ocorrência de doenças de
animais e eventuais medidas adotadas em casos de
surtos. Esse intercâmbio de informações e a aproxi
mação entre os setores agropecuários dos dois paí
ses deverão contribuir para a redução dos riscos de
propagação de doenças de animais de um país para
o outro por intermédio de produtos de origem animal
comercializados bilateralmente.

4. No que respeita ao eventual dispêndio de re
cursos orçamentários, o Acordo prevê, em seu Artigo
6, que as autoridades de sanidade veterinária dos
dois países poderão organizar reuniões de consulta,
com vistas à solução de problemas práticos ocasio
nados pela execução do Acordo. Cada Parte Contra
tante deverá arcar com os custos de viagem dos seus
representantes.

5. O Ministério da Agricultura e do Abastecimen
to participou ativamente da negociação do Acordo e
aprovou o seu texto final.

6. Com vistas ao encaminhamento do presente
texto à apreciação do Poder Legislativo, submeto a
Vossa Excelência projeto de Mensagem ao Congres
so Nacional, juntamente com cópia autenticada do
Acordo.

Respeitosamente, - Gilberto Coutinho Para
nhos Velloso, Ministro de Estado, Interino, das Rela
ções Exteriores.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA

ROMÊNIA SOBRE COOPERAÇÃO NO CAMPO DA
SANIDADE VETERINÁRIA

O Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da Romênia (doravante denominados
"Partes Contratantes"),

Decididos a expandir e desenvolver a cooperação
mútua no campo da veterinária, a fim de assegurar o ní
vel adequado de proteção contra doenças de animais e
doenças humanas causadas por produtos de origem
animal caracterizados como impróprios para a saúde, e
Guiados pelo desejo de desenvolver as relações entre
os dois países, de facilitar o comércio mútuo de animais,
sêmen para inseminação artificial, embriões, ovos para
reprodução, produtos de origem animal, medicamentos
e outros produtos de uso na medicina veterinária, forra-



ARTIGO 5

1. As Partes Contratantes deverão apoiar a coo
peração entre as autoridades de sanidade veterinária
competentes e entre instituições brasileiras e rome
nas que se beneficiem de avanços científicos e tecno
lógicos no campo da sanidade veterinária, por inter
médio de:

a) intercâmbio de experiências e conhecimen
tos relativos aos temas profissionais da veterinária;

b) cooperação entre as autoridades de sanida
de veterinária competentes e instituições;

c) intercâmbio de informações e de visitas de
trabalho, pagas pela Parte Contratante que envia;

d) intercâmbio de revistas especializadas e de
outras publicações sobre sanidade veterinária;

e) intercâmbio de informações relativas a ativi
dades de sanidade veterinária e de disposições lega
is, normas e regulamentos publicadas neste campo;

f) intercâmbio de informações, normas e especi
alistas na área de processamento, testes, registro e
comercialização de produtos veterinários.

2. As Partes Contratantes deverão permitir que
suas autoridades de sanidade veterinária competen
tes realizem controles conjuntos nas unidades expor
tadoras de animais, sêmen para inseminação artifici
al, embriões, ovos para reprodução, produtos de ori
gem animal, medicamentos e outros produtos de uso
na medicina veterinária, forragem e outros produtos
que possam afetar a saúde dos animais.

ARTIGO 6

1. A fim de solucionar problemas práticos relaci
onados com a implementação do presente Acordo, as

ARTIGO 2

ARTIGO 1

ARTIGO 4

As Partes Contratantes cooperarão com vistas à
proteção dos territórios dos seus Estados contra a in
trodução e/ou disseminação de doenças de animais
quando da importação, exportação e trânsito de ani
mais, sêmen para inseminação artificial, embriões,
ovos para reprodução, produtos de origem animal,
medicamentos e outros produtos de uso na medicina
veterinária, forragem e outros produtos que possam
afetar a saúde animal.
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gem e outros produtos que possam afetar a saúde ani- b) as doenças infecciosas de animais especifi-
mal e Acordaram o seguinte: cadas nas listas A e B do Escritório Internacional de

Epizootias, em boletins mensais;

c) as condições de sanidade veterinária e os ti
pos de certificados de sanidade veterinária que defi
nem as condições de importação, exportação e licen
ças de trânsito para animais, sêmen para insemina
ção artificial, embriões, ovos para reprodução, produ
tos de origem animal, medicamentos e outros produ
tos de uso na medicina veterinária, forragem e outros
produtos que possam afetar a saúde dos animais.

2. As autoridades de sanidade veterinária com
petentes das Partes Contratantes deverão infor
mar-se mútua e imediatamente sobre as medidas
preventivas tomadas no caso da ocorrência de doen
ça especificada na lista A do Escritório Internacional
de Epizootias no território de país vizinho.

ARTIGO 3

As autoridades de sanidade veterinária compe
tentes das Partes Contratantes deverão estabelecer,
de comum acordo, atividades conjuntas para simplifi
car os procedimentos de sanidade veterinária. para a
importação, exportação e trânsito de animais, sêmen
para inseminação artificial, embriões, ovos para re
produção, produtos de origem animal, medicamentos
e outros produtos de uso na medicina veterinária, for
ragem e outros produtos sujeitos a controle de sani
dade veterinária na fronteira. Atividades em conjunto
deverão ser acordadas, levando-se em consideração
as legislações brasileira e romena, bem como as ori
entações emanadas do Acordo sobre a Aplicação de
Medidas Sanitárias e Fitossanitárias da Organização
Internacional do Comércio.

As autoridades de sanidade veterinária compe
tentes das Partes Contratantes para fins de imple
mentação do presente Acordo são:

- Pela parte brasileira, o Ministério da Agricultu
ra e do Abastecimento;

- Pela parte romena, a Agência Nacional de Sa
nidade Veterinária do Ministério da Agricultura e da
Alimentação.

1. As autoridades de sanidade veterinária com
petentes devem fornecer-se mutuamente, sem demo
ra, informação sobre:

a) a ocorrência, no território de seus Estados,
das doenças especificadas na lista A do Escritório
Internacional de Epizootias, incluindo o nome da es
pécie, o número de animais afetados por doenças, as
áreas de ocorrência dos surtos, a base do diagnóstico
e o tipo de atividade conduzida com vistas ao controle
das doenças;
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autoridades de sanidade veterinária competentes de
verão organizar, caso necessário, reuniões de con
sulta.

2. As referidas reuniões de consulta deverão ser
realizadas no Brasil e na Romênia, de modo alterna
do. A data e o lugar das reuniões de consulta deverão
ser estabelecidas por acordo mútuo. Cada Parte Con
tratante deverá assumir as despesas de sua própria
delegação, observando seus regulamentos legais in
ternos.

ARTIGO 7

1. O presente Acordo poderá ser emendado por
entendimento entre as Partes Contratantes. As emen
das entrarão em vigor segundo o disposto no Artigo 8.

2. As disposições do presente Acordo não afe
tam direitos e obrigações derivados de outros acor
dos internacionais bilaterais e multilaterais celebra
dos pelas Partes Contratantes.

ARTIGO 8

O presente Acordo entrará em vigor 30 (trinta)
dias após a data da última notificação pela qual as
Partes Contratantes comunicam o cumprimento das
formalidades legais internas necessárias para sua
entrada em vigor.

ARTIGO 9

O presente Acordo permanecerá em vigor por 5
(cinco) anos e sua validade será automaticamente
prorrogada por sucessivos períodos de 5 (cinco)
anos, salvo se uma das Partes Contratantes decidir
denunciá-lo, por notificação escrita à outra Parte Con
tratante, pelo menos 6 (seis) meses antes da data da
respectiva expiração.

ARTIGO 10

Na data em que este Acordo entre a República
Federativa do Brasil e o Governo da Romênia entrar
em vigor, o Protocolo Sanitário-Veterinário referente
às condições de importação dos animais vivos e dos
produtos de origem animal, concluído entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Socialista da Romênia, que entrou em vi
gor 11 de março de 1974, deixa de ter validade nas
relações entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Romênia.

Feito em Brasília, 25 de julho de 2000, em dois
exemplares originais, nos idiomas português, romeno
e inglês, sendo todos os textos igualmente autênticos.
Em caso de divergência de interpretação, prevalecerá
a versão em inglês.

Pelo Governo da República Federativa do
Brasil. - Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estados
das Relações Exteriores. Pelo Governo da Romênia.
- Stelian Oancea, Secretário no Ministério dos
Negócios Estrangeiros.

Aviso na 1.612 - C. Civil.

Em 25 de setembro de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto do Acordo sobre Cooperação no Campo
da Sanidade Veterinária, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Ro
mênia, em Brasília, 25 de julho de 2000.

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

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

1- Relatório

A Mensagem na 1.357, de 2000, encaminhada
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República
à apreciação do Congresso Nacional em 25 de se
tembro último, contendo o Acordo sobre Cooperação
no Campo da Sanidade Veterinária, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da Romênia, em Brasília, 25 de julho de 2000,
acompanhada da Exposição de Motivos na 2921MRE,
assinada pelo Exmo Sr. Gilberto Coutinho Paranhos
Velloso, Ministro de Estado, Interino, das Relações
Exteriores.

O instrumento sob análise compõe-se de dez
artigos, estando os autos de tramitação instruídos se
gundo as normas pertinentes de processo legislativo,
inclusive contendo cópia do texto do ato internacional
devidamente autenticado pelo Ministério das Rela
ções Exteriores.

Este Acordo foi distribuído para esta Comissão
e para as Comissões de Agricultura e Política Rural e
de Constituição e Justiça e de Redação.

No Artigo I do Acordo sob análise, os dois paí
ses estabelecem os objetivos da cooperação: preven
ção da propagação de doenças quando da exporta
ção, importação ou trânsito de animais; sêmen para
inseminação artificial; embriões; ovos para reprodu-



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2000

(Mensagem n° 1.357, de 2000)

Aprova o texto do Acordo sobre Co
operação no Campo da Sanidade Veteri
nária, celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo
da Romênia, em Brasília, 25 de julho de
2000.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORE
E DE DEFESA NACIONAL

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o texto do Acordo sobre Coo

peração no Campo da Sanidade Veterinária, celebra
do entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Romênia, em Brasília, 25 de julho de
2000.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional, nos termos do inciso I do art. 49 da Constitu
ição Federal.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2000. 
Deputado Airton Dipp, Relator.
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ção; produtos de origem animal; medicamentos e ou- cional de Epizootias e o Acordo sobre Aplicação de
tros produtos de uso da medicina veterinária; forra- Medidas Sanitárias e Fitossanitárias da Organização
gem e outros produtos que possam afetar a saúde Mundial de Comércio".
animal. Prevê-se também, no instrumento, a coopera-

No Artigo 11, são estabelecidos os executores do ção recíproca, com informes mútuos, tanto sobre alte-
Acordo no âmbito dos respectivos países. rações nas legislações nacionais, como sobre a situa-

No Artigo 111, comprometem-se ambas as Partes ção sanitária dos respectivos territórios.
Contratantes realizar atividades conjuntas para sim- Considerando a indiscutível importância do co-
plificar os procedimentos de sanidade veterinária mércio de produtos de origem animal e a nece-ssida-
para importação exportação e trânsito dos itens men- de de que sejam aplicadas medidas sanitárias equili-
cionados no Artigo I. bradas que evitem problemas veterinários e obstácu-

O Artigo IV trata do dever de informar que cada los injustificados a esse comércio, o ato internacional
Parte Contratante assume em relação à outra. sob análise reveste-se de indiscutível utilidade para

No Artigo V, as Partes Contratantes assumem o colimar os objetivos pretendidos.
compromisso de apoiar a cooperação entre as autori- Voto, pois, pela aprovação do texto do Acordo
dades de sanidade veterinária competentes dos dois sobre Cooperação no Campo da Sanidade Veteriná-
países e entre instituições brasileiras e romenas que ria, celebrado entre o Governo da República Federati-
se beneficiem de avanços científicos e tecnológicos va do Brasil e o Governo da Romênia, em Brasília, 25
no campo da saúde veterinária. de julho de 2000, nos termos do Projeto de Decreto

O Artigo VI cria o sistema de reuniões de con- Legislativo em anexo.
sulta entre as Partes, a serem realizadas, alternativa- Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2000. -
mente, em um e outro país, cada Parte devendo assu- Deputado Airton Dipp, Relator.
mir as despesas pertinentes à sua delegação.

No Artigo VII, prevê-se a possibilidade de emen
das ao texto; no Artigo VIII, a data pertinente à entra
da em vigor; no Artigo IX, o prazo de cinco anos para
validade do instrumento sob análise, prorrogável por
igual período, e, no Artigo 10, há a previsão expressa
de revogação do Protocolo Sanitário-Veterinário refe
rente às condições de importação de animais vivos e
dos produtos de origem animal, concluído entre a en
tão República Socialista da Romênia e o Brasil, em 11
de março de 1974, no momento em que este texto en
trar em vigor.

É o relatório.

11- Voto do Relator

O instrumento internacional em tela não oferece
qualquer dificuldade à aprovação - os autos estão
adequadamente instruídos e o mérito vai ao encontro
dos compromissos que o Brasil vem assumindo em
nível internacional com as outras nações, tanto na
área de cooperação agrícola como na de saúde vete
rinária.

Enfatiza-se, na Exposição de Motivos, que este
ato internacional tem não só o objetivo de estabelecer
cooperação técnica, entre o Brasil e a Romênia, como
"criar um quadro favorável à ampliação do comércio
de produtos de origem animal entre os dois países,
tendo por base as normas e regulamentos estabeleci
dos pelos principais organismos e instrumentos inter
nacionais sobre a matéria, como o Escritório Interna-
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MENSAGEM ~1.412, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Tratado sobre
as Relações de Parceria, celebrado entre
a República Federativa do Brasil e a Fe
deração da Rússia, em Moscou, em 22 de
junho de 2000.

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no artigo 49, inciso I, da

Constituição Federal, submeto à elevada considera
ção de Vossas Excelências, acompanhado de Expo
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores, o texto do Tratado sobre as Re
lações de Parceria, celebrado entre a República Fe
derativa do Brasil e a Federação da Rússia, em Mos
cou, em 22 de junho de 2000.

Brasília, 2 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

111 - Parecer da Comissão Art. 2° Este Decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Plenário Franco Montoro, 28 de março de 2001.
- Deputado Hélio Costa, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 861, DE 2001

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM N° 1.412100

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou, unanimemente pela aprovação da Mensagem n°
1.357/2000, do Poder Executivo, nos termos do Proje
to de Decreto legislativo que apresenta, acatando o
parecer do relator, Deputado Airton Dipp.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Hélio Costa - Presidente; Jorge Wilson, Neiva Morei
ra, Haroldo Lima - Vice-Presidentes; Antonio Carlos
Pannunzio, Arnon Bezerra, Elias Murad, Itamar Ser
pa, Luiz Carlos Hauly, Paulo Kobayashi, Paulo Mou
rão, Alberto Goldman, Antonio Feijão, Dr. Heleno, Ma
noel Salviano, Cláudio Cajado, Francisco Rodrigues,
Heráclito Fortes, Joaquim Francisco, José Thomaz
Nonô, Mário de Oliveira, Werner Wanderer, Abelardo
lupion, Aracely de Paula, Alberto Fraga, Elcione Bar
balho, José Lourenço, leur lomanto, Maria Lúcia,
Synval Guazzelli, Edison Andrino, Eunício Oliveira,
Aloízio Mercadante, Fernando Gabeira, Milton Temer,
Paulo Delgado, Waldir Pires, Fernando Diniz, Lincoln
Portela, Wagner Salustiano, Celso Russomano, Pe
dro Valadares, Wanderley Martins, João Herrmann
Neto, Rubens Furlan.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado Hélio Costa, Presidente.

Aprova o texto do Tratado sobre as
Relações de Parceria, celebrado entre a
República Federativa do Brasil e a Fede
ração Russa, em Moscou, em 22 de ju
nho de 2000.

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

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica aprovado o texto do Tratado sobre as
Relações de Parceria, celebrado entre a República
Federativa do Brasil e a Federação Russa, em Mos
cou, em 22 de junho de 2000.

Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que alterem o
referido Tratado, bem como quaisquer ajustes com
plementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da
Constituição Federal, acarretem encargos ou com
promissos gravosos ao patrimônio nacional.

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

Seção 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres
so Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados,
acordos ou atos internacionais que acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional;

II - autorizar o Presidente da República a de
clarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças



Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A celebração do Tratado sobre Relações de Par

ceria entre a República Federativa do Brasil e a Fede
ração da Rússia objetivou a elaboração de um texto
básico, de caráter eminentemente político, que defi
nisse os princípios e o escopo do relacionamento bi
lateral, apontando as principais áreas em que há inte
resse mútuo de cooperação e trabalho conjunto, in
clusive os novos temas político-diplomáticos, e de
concertação em foros multilaterais políticos e econô
micos. O Tratado registra ainda a vontade comum de
que as relações bilaterais venham a alcançar níveis
superiores de desenvolvimento, condizentes com a
realidade dos dois países.

2. O Tratado, em seu preâmbulo, evoca os víncu
los de amizade entre os povos brasileiro e russo, o po
tencial das relações existentes e o espírito de coope
ração que as anima e a necessidade de maior aproxi
mação em benefício do desenvolvimento e progresso
dos dois países. Afirma o desejo comum de contribuir
para o fortalecimento da paz e da segurança mundia
is e para a Constituição de uma ordem internacional
justa e democrática, tendo por base os princípios e
propósitos da Carta das Nações Unidas

3. O Tratado recomenda o aprofundamento do
diálogo, mediante a realização de consultas políti
co-estratégicas, visando a uma melhor interação nos
temas mais relevantes da agenda internacional, o in
centivo à cooperação parlamentar e judiciária, e o es
tímulo ao envolvimento de agências oficiais, organi
zações não-governamentais e meios empresariais no
desenvolvimento da cooperação bilateral.

4. São expressamente mencionadas não so
mente áreas tradicionais de cooperação, mas tam
bém novos setores, como os da utilização da energia
nuclear com fins pacíficos, da pesquisa e aproveita
mento pacíficos do espaço exterior, das novas tecno
logias, da preservação do meio ambiente e do com
bate ao crime organizado, para ações conjuntas nos
planos bilateral e multilateral. O tema do desarma
mento merece referência especial com o compromis
so de coordenação com vistas à não-proliferação e
proscrição das armas de destruição em massa e a co
laboração no âmbito da Conferência para o Desarma
mento.

5. O Tratado sobre Relações de Parceria, fir
mado pelo Vice-Presidente da República e pelo Pri
meiro-Ministro da Federação da Rússia em Mos
cou, em 22 de junho de 2000, atualiza o marco refe-
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estrangeiras transitem pelo território nacional ou EM N° 298 /MRE.
nele permaneçam temporariamente, ressalvados os
casos previstos em lei complementar;

111- autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
da República a se ausentarem do País, quando a
ausência exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a interven
ção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspen
der qualquer uma dessas medidas;

V - sustar os atos normativos do Poder Execu
tivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos li
mites de delegação legislativa;

VI - mudar temporariamente sua sede;

VII - fixar idêntico subsídio para os deputados
federais e os senadores, observado o que dispõem
os arts. 37, XI, 39, § 4°, 150, 11, 153, 11I e 153, § 2°, I;

*Inciso VII com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 19, de 4-6-1998.

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do
Vice-Presidente da República e dos Ministros de
Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI,
39, § 4°,150,11,153,111 e 153, § 2°, I;

*Inciso VIII com redação dada pela Emenda ConstitucIOnal
n° 19, de 4-6-1998.

IX - julgar anualmente as contas prestadas
pelo Presidente da República e apreciar os relatóri
os sobre a execução dos planos de governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executi
vo, incluídos os da administração indireta;

XI - zelar pela preservação de sua competên
cia legislativa em face da atribuição normativa dos
outros Poderes;

XII - apreciar os atos de concessão e renova
ção de concessão de emissoras de rádio e televi
são;

XIII - escolher dois terços dos membros do
Tribunal de Contas da União;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo
referentes a atividades nucleares;

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;

XVI - autorizar, em terras indígenas, a explo
ração e o aproveitamento de recursos hídricos e a
pesquisa e lavra de riquezas minerais;

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a
dois mil e quinhentos hectares.
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Brasília, 18 de setembro de 2000
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ARTIGO 11

ARTIGO V

ARTIGO 111

ARTIGO IV

e afirmação dos valores

1. Confirmando seus compromissos respecti
vos nas áreas de desarmamento e controle de ar
mamentos, as Partes coordenarão seus esforços
nessas duas áreas de atuação. As Partes favorece
rão a participação de todos os países no processo
de desarmamento global. Comprometem-se, no
mesmo contexto, a trabalhar, em coordenação, pela
não-proliferação e proscrição das armas de destrui
ção em massa, de acordo com suas legislações na
cionais e os compromissos internacionais assumi
dos nesse domínio.

2. As Partes levarão adiante a cooperação bilate
ral no âmbito da Conferência para o Desarmamento.

1. As Partes ampliarão e aprofundarão sua co
operação no âmbito da Organização das Nações
Unidas, visando à sua maior eficiência e adaptação
às novas realidades mundiais e a fortalecer o papel
por ela desempenhado na criação de condições
propícias à convivência pacífica dos povos, e de ga
rantias de estabilidade e segurança dos Estados.

2. Contribuirão para o fortalecimento do papel
da Organização das Nações Unidas, portodos os me
ios, na resolução dos problemas globais da atualida
de, na constituição de uma ordem mundial justa e no
desenvolvimento da cooperação nas áreas econômi
ca, social, científica, tecnológica, cultural e humanitá
ria entre todos os Estados.

3. Desenvolverão esforços para ampliar a coo
peração entre as organizações regionais e a Organi
zação das Nações Unidas, respeitados os limites dos
respectivos mandatos constitutivos.

De acordo com a Resolução n° 41/11 da Assem
bléia Geral das Nações Unidas, de 27 de outubro de
1986, as Partes favorecerão a consolidação da zona
de paz e cooperação do Atlântico Sul e a plena reali
zação de seus objetivos, com ampla colaboração da
comunidade internacional.

1. As Partes estimularão o estabelecimento e o
desenvolvimento dos contatos e da cooperação entre
a Federação da Rússia e o Grupo do Rio e entre a Fe
deração da Rússia e o Mercado Comum do Sul
(MERCOSUL).

rencial de princípios em que se inscrevem as rela- soberana, de respeito
ções brasileiro-russas, depois do desaparecimento democráticos.
da União Soviética, bem como a agenda temática
bilateral, com vista a sua potencialização e pleno
desenvolvimento.

Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia,
Ministro de Estado das Relações Exteriores.

TRATADO SOBRE AS RELAÇÕES DE
PARCERIA ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E A FEDERAÇÃO DA RÚSSIA

A República Federativa do Brasil
e
A Federação da Rússia (doravante denomina

das "Partes"),
Movidas pelos sentimentos de tradicional

amizade entre os povos dos dois países;
Verificando o grande potencial acumulado nas

relações brasileiro-russas e o espírito de
entendimento e cooperação que lhes é inerente;

Convencidas da necessidade de maior aproxi
mação baseada em parceria, confiança mútua e ape
go aos valores da liberdade e da justiça;

Plenamente determinadas a elevar as relações
bilaterais a novos patamares, condizentes com as res
pectivas realidades políticas, econômicas e sociais;

Considerando que o fortalecimento das relações
amistosas e em condições de igualdade entre os dois
países corresponde aos interesses de seus povos e,
também, ao objetivo de desenvolvimento pacífico e
harmonioso de toda a comunidade internacional;

Desejando contribuir para o fortalecimento da
paz e da segurança internacionais e para a constitui
ção de uma ordem mundial justa e democrática, com
base nos propósitos e princípios da Carta das Na
ções Unidas e do Direito Internacional;

Acordam o seguinte:

ARTIGO I

1. As Partes desenvolverão relações de parceria
e cooperação, em conformidade com a Carta das
Nações Unidas e outros documentos fundamentais
do Direito Internacional e com base nos princípios de
igualdade soberana, respeito à integridade territorial,
não-ingerência nos assuntos internos e solução
pacífica de controvérsias.

2. Manterão uma interação construtiva no cenário
intemacional, especificamente no âmbito da
Organização das Nações Unidas e outras organizações
internacionais, no intuito de promover uma ordem
mundial justa, pacífica e democrática, em rigorosa
observância aos direitos do homem, ao direito de cada
Estado de usufruir de independência política e
econômica, bem como de conduzir urna política exterior



ARTIGO X

ARTIGO IX

1. As Partes cooperarão para a maior eficiência
dos esforços internacionais visando a melhorar e sa
near a situação ecológica do mundo, de acordo com
as normas jurídicas internacionais sobre a matéria.

, 2. Ao salientarem o importante papel da Organiza
çãb das Nações Unidas na busca de soluções para a
problemática ecológica e na aplicação dos princípios de
d~senvolvimento sustentável no aproveitamento dos re
cursos naturais, as Partes contribuirão para a imple
mentação das decisões tomadas na Conferência sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1992,
para a atuação coordenada no âmbito da Comissão de
Desenvolvimento Sustentável da Organização das Na
çõ~s Unidas, assim como para a convocação regular de
novos foros ecológicos internacionais.

3. Estabelecerão a cooperação nessa área em ní
veis nacional, regional e mundial, inclusive mediante o
intercâmbio de informações, a transmissão de conheci
mentos científicos e tecnológicos, consultas recíprocas
e a criação de uma base jurídica sobre a matéria.

As Partes colaborarão no combate ao crime or
ganizado, ao tráfico ilegal de narcóticos e substâncias
psicotrópicas, aos atos de terrorismo internacional,
especificamente aos lesivos à segurança da aviação
civil e da navegação marítima, assim como à fabrica
ção de moeda falsa e ao contrabando, inclusive à
transferência ilegal de valores culturais por meio de
frqnteiras e de espécies animais e vegetais ameaça
das de extinção, em conformidade com os instrumen
to~ internacionais vigentes.

ARTIGO XI

1. As Partes desenvolverão o intercâmbio de
idéias e informações para a garantia do respeito aos
direitos humanos e as liberdades individuais funda
mentais, contribuindo para a ampliação dos contatos
entre os cidadãos dos dois países.

2. Fomentarão a cooperação direta entre institui
ções e representantes particulares da esfera cultural

ARTIGO VI
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2. Concorrerão para a adesão recíproca das es- 4. Fomentarão e estimularão a cooperação cien-
truturas econômicas e comerciais do Brasil e da Fe- tífica e tecnológica em áreas com utilização da ener-
deração da Rússia aos processos integrativos em for- gia nuclear com fins pacíficos, pesquisa e aproveita-
mação na América Latina e nos países da Comunida- mento pacíficos do espaço exterior, eletrônica, infor-
de dos Estados Independentes (CEI). mática, biotecnologia, genética, desenvolvimento de

novos materiais e em outros domínios de interesse
mútuo, bem como tomarão medidas para a realização
de, programas de pesquisa conjunta na esfera de tec
no'logias de ponta.

Atribuindo grande importância à coordenação
de medidas práticas tendentes a garantir um desen
volvimento econômico estável dos Estados e um
crescimento equilibrado da economia mundial em seu
todo, as Partes colaborarão em organizações interna
cionais de natureza econômica, comercial e financei
ra, tendo em vista o desenvolvimento econômico de
ambas.

ARTIGO VII

1. As Partes ampliarão e aprofundarão o diálogo
sobre as questões essenciais das relações bilaterais,
os problemas internacionais e regionais e as expe
riências na aplicação de reformas socioeconômicas e
políticas nos dois países.

2. Promoverão contatos em todos os níveis, espe
cialmente para a realização de consultas políticas entre
os respectivos Ministérios das Relações Exteriores e
para a troca de missões de representantes dos respec
tivos órgãos legislativos, executivos e judiciários, bem
como a organização de encontros entre representantes
de entidades estatais e não estatais, com a finalidade
de incrementar a cooperação bilateral.

3. Incentivarão as reuniões das comissões inter
governamentais já criadas e por criar, quando necessá
rio e de comum acordo, e outros órgãos permanentes e
especiais com vistas à expansão da cooperação bilate
ral, nas áreas de comércio, economia, proteção ao meio
ambiente, cultura, educação, ciência e tecnologia.

ARTIGO VIII

1. As Partes tomarão medidas para a ampliação
do quadro jurídico bilateral, com vistas ao desenvolvi
mento do comércio e da cooperação econômica, tec
nológica e cultural.

2. Contribuirão para o desenvolvimento da coo
peração econômica, comercial e tecnológica, inclusi
ve mediante a identificação de novas formas de inte
ração em setores de interesse mútuo, tais como agro
indústria, indústria de bens de consumo, metalurgia,
construção de máquinas, energia, desenvolvimento
de transportes e outros ramos da infra-estrutura.

3. Estimularão a organização de seminários,
simpósios, feiras e exposições industriais e comercia
is, em conformidade com os interesses de cada uma.



ARTIGO XII

ARTIGO XIII

ARTIGO XIV

As Partes concluirão, sempre que necessário,
acordos e entendimentos para implementar as cláu
sulas do presente Tratado.

08112 QUlIlta-felra 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001c

de todos os meios e incentivarão a ampliação do inter- COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
câmbio turístico e esportivo, bem como dos contatos E DE DEFESA NACIONAL
entre partidos políticos, associações profissionais e ar- 1- Relatório
tísticas, f~nd~ções, escolas, centr~s ?e ensino superi- O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
or, organlzaçoes defensoras dos direitos humanos, re- blica encaminha ao Congresso Nacional a Mensa-
Iigiosas, feministas, juvenis, ecológicas e outras. gem n° 1.412, de 2000, acompanhada de Exposição

de Motivos do Senhor Ministro das Relações Exterio
res, referente ao texto do Tratado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Rússia
sobre Relações de Parceria, celebrado em Moscou,
em 22 de junho de 2000.

O ato internacional em pauta compõe-se de um
preâmbulo e quatorze artigos e destina-se a definir
princípios e o escopo de relacionamento bilateral,
apontando as principais áreas em que há interesse
mútuo de cooperação e trabalho conjunto, inclusive
os novos temas político-diplomáticos, e de concerta
ção em foros multilaterais políticos e econômicos. O
Tratado registra ainda a vontade comum de que as
relações bilaterais venham a alcançar níveis superio
res de desenvolvimento, condizentes com a realida
de dos dois países.

O Artigo I estabelece princípios do direito
internacional público no qual figura como base a
Carta das Nações Unidas, além de outros
documentos que se estabeleçam conexos com o
espírito da união evolutiva que permeia o presente
Tratado. Também estabelecem as partes e o
compromisso de manter junto à Organização das
Nações Unidas e outras organizações internacionais
uma interação para a primazia de uma ordem
mundial que se apresente justa, pacífica e
democrática, com a observância aos direitos do
homem e dos Estados.

O Artigo 11 confirma os compromissos já estabele
cidos na área de desarmamento, bem como no trabalho
conjunto para a não proliferação de armas de destrui
ção em massa. Também estabelecem o compromisso
de levar adiante a cooperação bilateral no âmbito da
Conferência para o Desarmamento.

O Artigo 111 apresenta a intenção da ampliação e
aprofundamento da cooperação para o
fortalecimento das Nações Unidas, visando adequar
a realidade dos países à nova ordem mundial, criando
condições propícias para a convivência pacífica dos
povos e garantias de estabilidade e segurança dos
Estados agindo no desenvolvimento da cooperação
nas áreas econômica, social, científica, tecnológica,
cultural e humanitária. As ações compreendem a
interconexão entre as Organizações das Nações
Unidas e outras organizações regionais.

O Artigo IV confirma a Resolução n° 41/11 da
ONU na qual as partes favorecerão a consolidação da
zona de paz e cooperação do Atlântico Sul.

No Artigo V as partes se comprometem a esti
mular o estabelecimento e desenvolvimento de con-

1. O presente Tratado entrará em vigor na data
da troca dos instrumentos de ratificação.

2. Permanecerá em vigor durante 1O (dez) anos,
podendo ser automaticamente prorrogado por perío
dos de 5 (cinco) anos, a menos que uma das Partes
notifique à outra, por escrito e por via diplomática, sua
intenção de denunciá-lo, com antecedência mínima
de 1 (um) ano da data de sua expiração.

Feito em Moscou, em 22 de junho de 2000, em
dois exemplares originais, nos idiomas português e
russo, sendo ambos os textos igualmente autênticos.

Pela República Federativa do Brasil. - Marco
Antônio de Oliveira Maciel, Vice-Presidente. Pela
Federação da Rússia. - Mikhail Kassianov, Primei
ro-Ministro.

Aviso n° 1.697 - C. Civil.

O disposto no presente Tratado não prejudica os
compromissos assumidos pela República Federativa
do Brasil e pela Federação da Rússia em relação aos
tratados internacionais de que as Partes sejam signa
tárias e em relação a terceiros países.

Em 2 de outubro de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto do Tratado sobre as Relações de Parce
ria, celebrado entre a República Federativa do Brasil
e a Federação da Rússia, em Moscou, em 22 de ju
nho de 2000.

Atenciosamente, - Silvano Gianni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.



11- Parecer

As relações entre Brasil e Rússia versam de lon
ga data, sendo o Brasil o primeiro Estado latino-ame
ricano que a Rússia estabeleceu relações diplomáti
cas, já em 1828. Os laços que nos aproximam afigu
ram-se nas semelhanças e afinidades que apresen
tam. Os dois países possuem vastas extensões terri
toriais, são dotados de importantes recursos natura
is; alcançam níveis de desenvolvimento econômico e
tecnológico compatíveis; exercem liderança natural
em seus respectivos contextos regionais e demons
tram saudável vocação para atuar, de forma construti
va, no cenário internacional.
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tatos para fomento de elos entre a Federação Russa nas áreas científica, tecnológica, consultas recípro-
e o Mercosul, bem como a efetivação da concorrência cas e a criação de uma base jurídica sobre a matéria.
das estruturas econômicas e comerciais das partes O Artigo X estabelece a colaboração no combate
aos processos integrativos em formação na América ao crime organizado, destacando o tráfico ilegal de
Latina e nos países da Comunidade dos Estados narcóticos e substâncias psicotrópicas, aos atos de
Independentes. terrorismo internacional, especialmente aqueles refe-

O Artigo VI descreve o compromisso das partes rentes à lesão da segurança da aviação civil e da na-
em fomentar medidas práticas tendentes a garantir vegação marítima, assim como à fabricação de moeda
um desenvolvimento econômico sustentável, colabo- falsa e ao contrabando, inclusive à transferência ilegal
rando com organizações internacionais de natureza de valores culturais por meio de fronteiras e de espéci-
econômica, comercial e financeira. es animais e vegetais ameaçadas de extinção, de

O Artigo VII explicita o aprofundamento de diálo- acordo com os instrumentos internacionais vigentes.
go no tocante às reformas socioeconômicas, bem O Artigo XI prevê o intercâmbio de idéias e infor-
como problemas internacionais e regionais, estabele- mações para a garantia do respeito aos direitos hu-
cendo contatos em todos os níveis fomentando a tro- manos e às liberdades individuais fundamentais, fo-
ca de missões de representantes dos respectivos ór- mentando a troca de concidadãos em cooperação di-
gãos legislativos, executivos e judiciários, bem como reta entre instituições e representantes particulares
entre entidades estatais e não estatais, incentivando da esfera cultural de todos os meios, bem como a
reuniões das comissões intergovernamentais já cria- ampliação do intercâmbio turístico e esportivo, dos
das e por criar, em áreas específicas. contatos entre partidos políticos, associações profis-

O Artigo VIII declara a intenção das partes em sio~ais e artí~ticas, fu~daç.?es, escolas, centros, d~
ampliar o quadro jurídico bilateral, fomentando ainda ensino supenor, ?~ganlzaço~s. defe~sora~ dos dl~e~-
a contribuição para o desenvolvimento da coopera- tos humanos, religiosas, feministas, Juvenis, ecologl-
ção econômica, comercial e tecnológica, inclusive cas e outras.
com a identificação de novas formas de interação no O Artigo XII apresenta o compromisso de admi-
substrato cooperativo. Estipulam também as partes nistração do contratado, sendo que as partes, sem-
sobre o estímulo à organização de seminários, sim- pre que se julgar necessário, concorrerão com novos
pósios, feiras e exposições industriais e comerciais, acordos e entendimentos para implementação de
assim como à cooperação científica e tecnológica em suas cláusulas.
áreas com utilização de energia nuclear para fins pa- O Artigo XIII estabelece que o presente Tratado
cíficos, pesquisa e aproveitamento pacíficos do espa- não prejudica os compromissos anteriormente esta-
ço exterior, eletrônica, informática, biotecnologia, ge- belecidos entre as partes em relação aos tratados in-
nética, desenvolvimento de novos materiais e em ou- ternacionais de que tenham sido signatárias junto a
tros domínios de interesse mútuo, bem como tomarão outros países.
medidas para a realização de programas de pesquisa O Artigo XIV determina quando o tratado vigora-
conjunta na esfera de tecnologia de ponta. rá e seu prazo de validade, além das condições de

O Artigo IX expressa o compromisso nos esfor- sua revogação.
ços internacionais para melhoria das condições eco- É o Relatório.
lógicas do mundo, respeitando as normas jurídicas in
ternacionais, bem como o papel da Organização das
Nações Unidas, na importante tarefa de busca de so
luções para a aplicação do desenvolvimento susten
tável e aproveitamento dos recursos naturais, sendo
que os signatários se comprometem para a imple
mentação das decisões tomadas na Conferência so
bre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada em
1992 (ECO 92), na qual atuarão coordenadamente
com a Comissão de Desenvolvimento Sustentável da
Organização das Nações Unidas, sem prejuízo de no
vos foros ecológicos internacionais, As ações estabe
lecer-se-ão em nível nacional, regional e mundial,
tendo como destaque o intercâmbio de informações
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O espírito de nosso povo, cuja criatividade e comunicações e da área econômico-comercial,
sociabilidade fazem especial destaque e abrangendo ainda a luta contra as transações finan-
representação junto às demais nações, é fruto da ceiras ilegais e legalização dos lucros ilícitos. Cabe
interatividade cultural resultante das assinalar ainda o especial interesse crescente das
multifacetadas linhagens que brindaram nossa partes pela cooperação na área espacial.
terra no período colonial. É muito bem vinda a O presente Tratado é extremamente valioso
riquíssima cultura russa, que sem dúvida para que frutifiquem oportunidades de integração e
abrilhanta nosso crescimento intelectual e cul- cooperação nos campos político, econômico, comer-
tural. cial, científico, tecnológico, ecológico e cultural, re-

A troca de experiências sempre nos ofereceu presentando verdadeiro marco para a construção de
oportunidades de crescimento, criando espaço para uma nova realidade mundial, desde que bem execu-
o desenvolvimento de uma nação com características tado pelos interessados.
ímpares, que hoje apresenta uma importância que A integração de esforços no sentido da preser-
transcende suas fronteiras. vação do meio ambiente faz-se destaque na melhoria

A nova realidade posta pelo fenômeno da globa- da qualidade de vida no Planeta. Dada a extensão ter-
lização implica em adaptações nas estruturas vigen- ritorial das nações envolvidas no presente Tratado, é
tes, que rapidamente se tornam arcaicas diante da de significativa importância, com reflexos em nível
interatividade da realidade virtual e da troca de infor- mundial, qualquer iniciativa de preservação e recupe-
mações dela decorrentes, cuja força coloca em che- ração de áreas cujo interesse ecológico se estabele-
que o próprio modelo estatal, fruto de grandes pensa- ça prioritário, conforme os ditames da Conferência
dores iluministas que elaboraram modelos em que a sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada
realidade não configurava entidades que poderiam em 1992 (ECO 92).
ser maiores do que o próprio Estado, o que hoje se
apresenta diferentemente. Entidades de representa- O caráter humanista, mais do que puramente
ção estatal como a Organização das Nações Unidas humanitário, implica no estabelecimento de uma con-
e outros organismos correlatos se fortalecem como dição pacífica, em que a complementariedade entre
os fomentadores da união imprescindível entre os po_ os seres humanos e as nações se faça meio de cres-
vos, necessária frente aos diversos desafios da atua- cimento para todos, com reflexo na elevação das
Iidade, devendo ser cada vez mais prestigiados e res- condições socioeconômicas sustentadas no âmbito
peitados, para que todos usufruam dos frutos da coo- das respectivas bases territoriais, fortalecendo a qua-
peração internacional. Iidade de vida em um meio ambiente construído com

Atualmente as trocas comerciais entre Brasil e recursos científicos, tecnológicos e jurídicos condi-
zentes com uma nova realidade mundial.

Rússia totalizam um nível superior a um bilhão de dó-
lares norte-americanos, participando das transações O compromisso assumido entre os signatários
mais de duzentas estruturas comerciais, abrangendo revela estar revestido das características humanistas
centenas de itens distintos. acima descritas, quando prioriza a paz mundial, esta-

Apesar de que cerca de noventa por cento das belecendo ações de repúdio à proliferação de armas
trocas entre os dois países estabelecerem-se envol- de destruição em massa, o tráfico internacional de
vendo matérias primas, produtos semi-fabricados e entorpecentes e psicotrópicos, aos atos de terrorismo
víveres, as perspectivas da elevação do nível volumé- internacional, bem como a segurança das economias
trico e qualitativo das mesmas é considerável, tendo nacionais, que podem ser vilipendiadas pela prolifera-
inclusive o presente Tratado valor incomensurável no ção da emissão de moedas falsas, contrabando, in-
que se refere ao incremento de possibilidades do es- clusive de recursos do acervo cultural, que em se tra-
tabelecimento de estruturas que fomentem o contrato tando das nações signatárias são riquíssimos e de
direto, sem intermediação de firmas e bancos locali- expressão ímpar.
zados em outros países, como ocorre atualmente. Assim sendo, não vislumbramos, do ponto de

A partir do estabelecimento da Comissão de vista das prerrogativas da Comissão, nenhum obstá-
Alto Nível para a Cooperação, estabelecida a partir culo à aprovação da matéria em debate.
de 1997, as bases jurídico-contratuais vêm sofrendo Em vista do acima exposto, o nosso voto é pela
um profundo processo de dinamização, abrangendo aprovação do texto do Tratado sobre Relações de
novas esferas da cooperação mútua, como nas áreas Parceria, celebrado entre a República Federativa do
tributária, proteção à investimentos, incremento das Brasil e a Federação Russa, em Moscou, em 22 de
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junho de 2000, na forma do Projeto de Decreto Legis
lativo, em anexo.

Sala da Comissão, 27 de março de 2001. - De
putado Antonio Carlos Pannunzio, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001

(Mensagem n° 1.412, de 2000)

Aprova o texto do Tratado sobre as
Relações de Parceria, celebrado entre a
República Federativa do Brasil e da Fe
deração Russa, em Moscou, em 22 de ju
nho de 2000.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Tratado sobre as

Relações de Parceria, celebrado entre a República
Federativa do Brasil e a Federação Russa, em Mos
cou, em 22 de junho de 2000.

Parágrafo Único: Ficarão sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que alterem o
referido Tratado, bem como quaisquer ajustes com
plementares que, nos termos do inciso I do Art. 49 da
Constituição Federal, acarretem encargos ou com
promissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publi,cação.

Sala da Comissão, 27 de março de 2001. - De
putado Antonio Carlos Pannunzio, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje,
opinou, unanimemente pela aprovação da Mensa
gem nO 1.412/2000, do Poder Executivo, nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta,
acatando o parecer do relator, Deputado Antonio
Carlos Pannunzio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Hélio Costa - Presidente, Jorge Wilson, Neiva Morei
ra, Haroldo Lima - Vice-Presidentes, Antonio Carlos
Pannunzio, Arnon Bezerra, Elias Murad, Itamar Ser
pa, Luiz Carlos Hauly, Paulo Kobayashi, Paulo Mou
rão, Alberto Goldman, Antonio Feijão, Or. Heleno, Ma
noel Salviano, Cláudio Cajado, Francisco Rodrigues,
Heráclito Fortes, Joaquim Francisco, José Thomaz
Nonô, Mário de Oliveira, Werner Wanderer, Abelardo
Lupion, Aracely de Paula, Alberto Fraga, Elcione Bar
balho, José Lourenço, Leur Lomanto, Maria Lúcia,
Synval Guazzelli, Edison Andrino, Eunício Oliveira,
Aloízio Mercadante, Fernando Gabeira, Milton Temer,
Paulo Delgado, Waldir Pires, Fernando Diniz, Lincoln

Portela, Wagner Salustiano, Celso Russomano, Pe
dro Valadares, Wanderley Martins, João Herrmann
Neto, Rubens Furlan.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado Hélio Costa, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 862, DE 2001

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM N° 1.413/00

Aprova o texto do Acordo sobre Co
operação nas Áreas de Proteção de Plan
tas e da Quarentena Vegetal, celebrado
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Romênia, em
Brasília,em 25 de julho de 2000.

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54)).

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo sobre

Cooperação nas Áreas de Proteção de Plantas e da
Quarentena Vegetal, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Romê
nia, em Brasília, em 25 de julho de 2000.

Parágrafo único: Ficarão sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional, quaisquer atos dos quais
possam resultar em revisão do referido Acordo, assim
como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do inciso I do Art. 49 da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Plenário Fanco Montoro, 28 de março de 2001.
- Deputado Hélio Costa, Presidente.

MENSAGEM N° 1.413, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do ao Con
gresso Nacional, o texto do Acordo so
bre Cooperação nas Áreas da Proteçã{
de Plantas e da Quarentena Vegetal, cele
brado entre o Governo da República FB->
derativa do Brasil e o Governo da Romê
nia, em Brasília, em 25 de julho de 2000.

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; de Agricultura e Polí
tica Rural; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54)).
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Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no artigo 49, inciso I, da

Constituição Federal, submeto à elevada considera
ção de Vossas Excelências, acompanhado de Expo
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores, Interino, o texto do Acordo sobre
Cooperação nas Áreas da Proteção de Plantas e da
Quarentena Vegetal, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Romê
nia, em Brasília, 25 de julho de 2000.

Brasília, 2 de outubro de 2000. Fernando Hen
rique Cardoso.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

Seção 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49 É da competência exclusiva do Congres
so Nacional:

1- resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

11- autorizar o Presidente da República a decla
rar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças es
trangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, ressalvados os ca
sos previstos em lei complementar;

111 - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
da República a se ausentarem do País, quando a au
sência exceder a 15 dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção
federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender
qualquer uma dessas medidas;

V - sustar os atos normativos do Poder Executi
vo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limi
tes de delegação legislativa:

VI - mudar temporariamente sua sede;
VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados

Federais e os Senadores, observado o que dispõem
os arts. 37, XI, 39, § 4°,150,11,153, li, e 153, § 2°, I;

,. InCISO VII com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 19, de 4-6-1998

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do
Vice-Presidente da República e dos Ministros de
Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39,
§ 4°,150, li, 153, 111, e 153, § 2°, I;

,. InCISO V//I com redação dada pela Emenda Constitucio
nal n° 19, de 4-6-1998.

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo
Presidente da República e apreciar os relatórios so
bre a execução dos planos de governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;

XI- zelar pela preservação de sua competência
legislativa em face da atribuição normativa dos outros
Poderes;

XII- apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;

XIII- escolher dois terços dos membros do Tri
bunal de Contas da União;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo re
ferentes a atividades nucleares;

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI - autorizar, em terras indígenas, a explora

ção e o aproveitamento de recursos hídricos e a pes
quisa e lavra de riquezas minerais;

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a
2.500 hectares.

EM N° 293 /MRE.

Brasília, 13 de setembro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Elevo à consideração ·de Vossa Excelência o

anexo Acordo entre o Governo da República Federati
va do Brasil e o Governo da Romênia sobre Coopera
ção nas Áreas de Proteção de Plantas e da Quarente
na Vegetal, celebrado em Brasília, em 25 de julho de
2000, por ocasião da visita ao Brasil do Senhor Presi
dente da Romênia, Emil Constantinescu.

2. O instrumento tem por objetivo promover a
cooperação técnica entre o Brasil e a Romênia nos
campos da proteção de plantas e da quarentena veg
etal, com vistas ao combate das pragas de plantas e
ao fortalecimento dos mecanismos de defesa
fitossanitária. O Acordo visa, igualmente, criar um
quadro favorável á ampliação do comércio de
produtos de origem vegetal entre os dois países,
tendo por base as normas e regulamentos



ARTIGO 2

ARTIGO 1

As autoridades competentes dos Estados das
duas Partes Contratantes inspecionarão e pesquisa
rão, dentro dos seus territórios respectivos, as planta
ções agrícolas, florestas, produtos vegetais e outros
artigos regulados, a fim de rastrear a ocorrência de
pragas quarentenárias.

As autoridades competentes das duas Partes
Contratantes responsáveis pela implementação, de
modo coordenado, do presente Acordo são:

- da parte brasileira, o Ministério da Agricultura
e do Abastecimento

- da parte romena, a Agência Nacional de Sani
dade Veterinária do Ministério da Agricultura e da Ali
mentação.

ARTIGO 3

Para os fins do presente Acordo, os termos pra
ga, praga quarentenária, artigo regulado, plantas e
produtos de plantas deverão ser compreendidos con
forme os significados a eles atribuídos no texto da
Convenção Internacional sobre Proteção Vegetal re
visada em 1997 e no Glossário de Termos Fitossani
tários da Organização para a Alimentação e a Agricul
tura (Edição 1996).

ARTIGO 4

As autoridades competentes deverão informar
uma à outra, por escrito, de alterações significativas
na situação fitossanitária, tais como os surtos epidê
micos e a disseminação, no território de seus Esta
dos, de pragas quarentenárias que representem peri
go específico para a agricultura e a atividade florestal,
e que estejam incluídas na Lista de Pragas de Impor
tância Quarentenária do país.

ARTIGOS
Com o objetivo de evitar a introdução e/ou a dis

seminação de pragas quarentenárias no território do
Estado da outra Parte Contratante, qualquer exporta
ção de plantas ou produtos vegetais sujeitos a inspe
ção fitossanitária deverá estar acompanhada de um
"certificado fitossanitário", elaborado conforme o mo-
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estabelecidos pelos pnnclpals organismos e Levando em consideração os princípios da
instrumentos internacionais sobre a matéria, como a Convenção Internacional para Proteção dos Vege-
Convenção Internacional para a Proteção dos tais (CIPV) e do Acordo da Organização Mundial
Vegetais e o Acordo sobre a Aplicação de Medidas do Comércio sobre a Aplicação de Medidas Sani-
Sanitárias e Fitossanitárias da Organização Mundial tárias e Fitossanitárias, assim como os princípios
de Comércio. de quarentena vegetal relativos ao comércio inter-

3. Conforme prevê o Acordo, o Brasil e a nacional.
Romênia deverão comunicar as alterações nas Acordam o seguinte:
respectivas legislações e informar-se mutuamente
sobre a situação fitossanitária dos seus territórios.
Esse intercâmbio de informações e a aproximação
entre os setores agrícolas dos dois países deverão
contribuir para a redução dos riscos de propagação
de doenças e de pragas de plantas de um país para o
outro por intermédio de produtos de origem vegetal
comercializados bilateralmente.

4. Noque respeita ao eventual dispêndio de re
cursos orçamentários, o Acordo prevê, em seu Art.
11, que poderão ser organizadas reuniões de consul
ta, a serem realizadas alternadamente no Brasil e na
Romênia. Cada Parte Contratante deverá arcar com
os custos de viagem dos seus representantes.

S. O Ministério da Agricultura e do Abastecimen
to participou ativamente da negociação do Acordo e
aprovou o seu texto final.

6. Com vistas ao encaminhamento do presente
texto à apreciação do Poder Legislativo, submeto a
Vossa Excelência projeto de Mensagem ao Congres
so Nacional, juntamente com cópia autenticada do
Acordo.

Respeitosamente, - Gilberto Coutinho Para
nhos Velloso, Ministro de Estado, interino, das Rela
ções Exteriores.

ACORDO ENTRE o GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA ROMÊNIA SOBRE COOPERAÇÃO
NAS ÁREAS DA PROTEÇÃO DE PLANTAS E DA
QUARENTENA VEGETAL

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da Romênia (doravante denomina

dos "Partes Contratantes"),

Norteados pelo desejo de estimular a coopera
ção bilateral nas áreas da proteção de plantas e da
quarentena vegetal;

A fim de proteger os territórios dos seus respec
tivos Estados contra a introdução e a disseminação
de organismos quarentenários, bem como para miti
gar prejuízos por eles causados e facilitar o comércio
e o intercâmbio bilateral de plantas e produtos vege
tais; e



ARTIGO 12

ARTIGO 13

ARTIGO 11

1. A fim de solucionar problemas práticos relaci
onados à implementação do presente Acordo, as au
toridades competentes deverão organizar, caso ne
cessário, reuniões de consulta.

2. As referidas reuniões de consulta deverão ser
convocadas no Brasil e na Romênia, de modo atternado.
A data e o lugar das reuniões de consulta deverão ser
estabelecidas por acordo mútuo. Cada Parte Contratante
deverá assumir as despesas de sua própria delegação,
observando seus regulamento~ legais internos.

3. Se por meio de negociações diretas entre as
autoridades competentes não for possível lograr-se
solução, eventuais disputas serão resolvidas pela via
diplomática.

Com o objetivo de acelerar o transporte de plan
tas e de produtos vegetais e de reduzir o risco de
ocorrência de pragas quarentenárias, a autoridade
competente de uma Parte Contratante poderá, quan
do apropriado, e por acordo entre as Partes Contra
tantes, realizar a inspeção fitossanitária no território
do Estado da outra Parte Contratante.

2. As autoridades competentes deverão estabe
lecer, em cada caso, as condições das referidas ins
peções fitossanitárias.

ARTIGO?

ARTIGO 6
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delo especificado na Convenção Internacional para a - troca de informações sobre as condições fitos-
Proteção dos Vegetais, expedido pelas autoridades sanitárias de plantações e de florestas, sobre as me-
competentes. didas tomadas no combate a pragas, assim como so

bre os resultados alcançados;

- troca de legislações e regulamentos sobre
proteção de plantas e quarentena vegetal e de litera
tura especializada, de modo a proporcionar a ambos
os Estados melhor conhecimento nesses campos.

O certificado fitossanitário não elimina o direito
de o Estado importador realizar inspeções fitossanitá
rias e de tomar as medidas necessárias (proibição de
ingresso, destruição, desinfecção, desinfestação,
etc.) para evitar a introdução e/ou a disseminação de
pragas quarentenárias em seu território.

1. Caso alguma praga de importância quarente
nária seja detectada, a autoridade competente do
Estado importador deverá informar a ocorrência à au
toridade competente do Estado exportador tão logo
possível.

2. Se a autoridade competente do Estado impor
tador decidir que essas plantas e/ou produtos vegeta
is podem ser importados uma vez obedecidas as me
didas fitossanitárias impostas (desinfecção, desinfes
tação, processamento imediato, etc.), tal decisão de
verá ser comunicada tão logo possível à autoridade
competente do Estado exportador.

ARTIGO 8

Com o objetivo de evitar a introdução de pragas
de importância quarentenária, as Partes Contratan
tes, obedecidos os princípios do Acordo Sobre a Apli
cação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias da
Organização Mundial do Comércio (Acordo SPS),
têm o direito de:

- limitar ou impor condições especiais relativas
à importação de plantas e de produtos vegetais;

- proibir a importação de plantas e de produtos
vegetais.

ARTIGO 9

As autoridades competentes deverão notifi
car-se mutuamente quais são os pontos de entrada
por onde se permite a importação e/ou o trânsito de
plantas e produtos vegetais sujeitos à inspeção fitos
sanitária.

ARTIGO 10

As Partes Contratantes, reconhecendo a utilida
de da cooperação na área científica, bem como a
oportunidade de harmonizar, tanto quanto possível,
os métodos e meios de proteção vegetal, deverão es
timular essa cooperação, por intermédio da:

1. Cada Parte Contratante deverá informar à ou
tra Parte Contratante a lista de pragas de importância
quarentenária, bem como os requisitos específicos
de quarentena (proibições, restrições e condições fi
tossanitárias) relativos à importação de plantas e de
produtos vegetais.

2. Qualquer alteração nas disposições supraci
tadas deverá ser comunicada por escrito à outra Par
te Contratante com a devida antecedência, antes da
entrada em vigor da medida.

ARTIGO 14

1. O presente Acordo poderá ser emendado por
entendimento mútuo das Partes Contratantes. As



ARTIGO 16

A Sua Excelência o Senhor
Depotado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

O presente Acordo entrará em vigor 30 (trinta)
dias após a data da última notificação pela qual uma
das Partes Contratantes comunique o cumprimento
das formalidades legais internas necessárias para
sua entrada em vigor.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto do Acordo sobre Cooperação nas Áreas
da Proteção de Plantas e da Quarentena Vegetal, ce
lebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Romênia, em Brasília, 25 de ju
lho de 2000.

Atenciosamente. - Silvano Gianni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino

Em 2 de outubro de 2000.

Aviso n° 1698 - C. Civil.
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emendas entrarão em vigor segundo o disposto no COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
Art. 15. DEFESA NACIONAL

2. As disposições do presente Acordo não afe- I - Relatório
tam direitos e obrigações derivados de outros acor- O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
dos internacionais bilaterais e multilaterais celebra- blica submete à consideração do Congresso Nacional
dos pelas Partes Contratantes. a Mensagem n° 1.413, de 2000, assinada em 2 de

ARTIGO 15 outubro último, acompanhada da Exposição de Moti
vos n° 93/MRE, do Senhor Ministro de Estado, interi
no, das Relações Exteriores, datada de 13 de setem
bro, contendo o texto do Acordo sobre Cooperação
nas Áreas de Proteção de Plantas e da Quarentena
Vegetal, celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da Romênia em Brasí
lia, 25 de julho de 2000.

O texto internacional em tela foi distribuído para
as Comissões de Economia, Indústria e Comércio;
Agricultura e Política Rural, além da oitiva desta Co
missão e da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação.

Sugere-se seja o texto deste Acordo também
distribuído à Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, já que a matéria tem implicações
ambientais e no âmbito do Direito do Consumidor.

O ato internacional sob exame, firmado pelos
chanceleres de ambos os países, segue a estrutura
dos demais que vêm sendo celebrados pelo Brasil
nesta matéria. Os autos de tramitação estão instruí
dos segundo as normas de processo legislativo perti
nente, inclusive com cópia autenticado do ato inter
nacional sob análise, devendo, apenas, ser numera
das as folhas 4 a 11.

O Acordo sob análise compõe-se de um preâm
bulo e dezesseis artigos.

No art. 1, prevê-se pesquisa e inspeção, por
cada Parte Contratante, em seu território, de
plantações agrícolas, florestas e outros artigos
regulados, para rastrear a ocorrência de pragas
quarentenárias.

O art. 2 trata das partes competentes, em cada
Estado, para implementar o Acordo.

O art. 3 trata dos significados e definições a
serem adotados para os fins do presente Acordo.

No art. 4, trata-se do dever de uma parte
informar formalmente, a outra sobre a ocorrência de
alterações fitossanitárias significativas em seu
território.

O art. 5, aborda as medidas acauteladoras a
serem adotadas pelos Estados Partes, contra a
disseminação de pragas.

No art. 6, especifica-se que o certificado
fitossanitário de origem não elimina o direito do

O presente Acordo permanecerá em vigor por
cinco anos e sua validade será automaticamente
prorrogada por sucessivos períodos de cinco anos,
salvo se uma das Partes Contratantes decidir denun
ciá-lo, por notificação escrita à outra Parte Contratan
te, pelo menos seis meses antes da respectiva data
de expiração.

Feito em Brasília, 25 de julho de 2000, em dois
exemplares originais, nos idiomas português, romeno
e inglês, sendo todos os textos igualmente autênticos.
Em caso de divergência de interpretação, prevalecerá
a versão em inglês.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil
- Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Re
lações Exteriores. Pelo Governo da Romênia - Steli
an Oancea, Secretário no Ministério dos Negócios
Estrangeiros.



Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Acordo sobre
Cooperação nas Áreas de Proteção de
Plantas e da Quarentena Vegetal, cele
brado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da Romê
nia em Brasilia, 25 de julho de 2000.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2000

(Mensagem n° 1.413, de 2000)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo sobre

Cooperação nas Áreas de Proteção de Plantas e da
Quarentena Vegetal, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Romê
nia em Brasilia, 25 de julho de 2000.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos dos quais pos
sam resultar em revisão da referida Convenção ou
que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gra
vosos ao patrimônio nacional,

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2000.
Deputado Airton Dipp, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou, unanimemente pela aprovação da Mensagem n°
1.413/2000, do Poder Executivo, nos termos do Proje
to de Decreto Legislativo que apresenta, acatando o
parecer do relator, Deputado Airton Dipp.
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Estado importador de realizar inspeções na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambi-
fitossanitárias e tomar as medidas que julgar ente e Minorias, já que no ato internacional sob nos-
convenientes contra a disseminação de pragas. sa apreciação há tanto aspectos correlatos atinen-

O art. 7 trata das providências a serem tomadas, tes à vigilância sanitária e ambiental, como aspectos
caso alguma praga quarentenária seja detectada e, de Direito do Consumidor.
no Art. 8, dispõe-se a respeito dos direitos das Partes Voto, desta forma, pela aprovação do texto do
de impor restrições ou proibir a importação de plantas Acordo sobre Cooperação nas Áreas de Proteção de
ou vegetais, ainda com o objetivo de evitar a Plantas e da Quarentena Vegetal, celebrado entre o
introdução dessas pragas, obedecidos os princípios Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
estabelecidos no Acordo Sobre a Aplicação de no da Romênia em Brasília, 25 de julho de 2000, nos
Medidas Sanitárias e Fitossanitárias da Organização termos do Projeto de Decreto Legislativo em anexo,
Mundial do Comércio. com a recomendação de que seja ouvida a respeito

O art. 9, trata do dever de notificação e o Art. 10, do mérito da matéria também a Comissão de Defesa
da cooperação na área científica e de informação le- do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.
gislativa. Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2000.

No art. 11. trata-se da possibilidade de realiza- Deputado Airton Dipp, Relator.
ção de reuniões de consulta, caso necessário.

O art. 12. trata da possibilidade de utilização de
mecanismos de inspeção de uma Parte no Estado da
outra, desde que acordado entre ambas, para acele
rar transporte de plantas e produtos vegetais e reduzir
o risco de ocorrência de pragas.

No art. 13. dispõe-se sobre a lista de pragas de
importância quarentenária.

O art. 14. É referente à hipótese de emendas ao
texto do Acordo; o Art. 15, da sua entrada em vigor e,
o Art. 16, da vigência do acordo, possibilidades de
prorrogação automática nos períodos sucessivos,
assim como de denúncia.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Em sua Exposição de Motivos, ressalta o Mi
nistério de Relações Exteriores que o presente
Acordo tem o objetivo de promover a cooperação
técnica entre o Brasil e a Romênia nos campos da
proteção de plantas e da quarentena vegetal, com
vistas ao combate de pragas de plantas e fortale
cimento dos mecanismos de defesa fitossanitária,
prevendo intercâmbio de informações, cooperação
técnica e científica e outros mecanismos de cola
boração recíproca.

Do ponto de vista do Direito Internacional PÚ
blico nada há a obstaculizar à aprovação legislativa
da matéria sob análise, pois é consentânea com as
normas de colaboração e cooperação internacional
vigentes e vai ao encontro dos compromissos que o
Brasil tem assumido.

Por outro lado, do ponto de vista da tramitação
legislativa, é imprescindível que se recomende seja
ouvida a respeito do mérito desta matéria também



CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

Seção 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados,
acordos ou atos internacionais que acarretem encar
gos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacio
nal;

II - autorizar o Presidente da República a de
clarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças
estrangeiras transitem pelo território nacional ou

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 863, DE 2001

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM N° 1.414/00
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: MENSAGEM N° 1.414, DO 2000
Hélio Costa - Presidente, Jorge Wilson, Neiva Morei- (Do Poder Executivo)
ra, Harol?o Lima - Vice-Presi?entes, Antonio Carlos Submete à consideração do Con-
Pannu~zlo, Arnon Bezerra, Elias Mura~, Itamar Ser- gresso Nacional, o texto do Acordo entre
p_a, LUIZ Carlos Hauly, Paul~ Ko~~ashl, Paulo Mou- o Governo da República Federativa do
rao, Albe~o Gold~a~, Ant~n1o FelJao, .Dr. Helen?, Ma- Brasil e o Governo da Federação da Rús-
noel Salvlano, ClaudiO Cajado, FrancIsco Rodngues, sia sobre Cooperação na Área da Qua-
Heráclito Fortes, Joaquim Francisco, José Thomaz rentena Vegetal celebrado em Moscou
No~ô, Mário de Oliveira, Werner Wanderer, ~belardo 22 de junho de 2000. '
Luplon, Ara,cely de Paula, Alberto Fraga, Elc~one ~~r- (Às Comissões de Relações Exteriores
balho, Jose Lou.renç~, Leur L~manto, ~~na ~u~la, e de Defesa Nacional; de Agricultura e Polí-
Synval Guazzelll, Edison Andrmo, Eumclo Oliveira, tica Rural' e de Constituição e Justiça e de
Aloízio Mercadante, Fernando Gabeira, Milton Temer, Redação (art. 54)).
Paulo Delgado, Waldir Pires, Fernando Diniz, Lincoln .
Portela, Wagner Salustiano, Celso Russomano, Pe- Senhores Membros do Congresso Nacional,
dro Valadares, Wanderley Martins, João Herrmann Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, da
Neto, Rubens Furtan. Constituição Federal, submeto à elevada considera- .

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - ção de Vossas Excelências, acompanhado de Expo-
Deputado Hélio Costa, Presidente. sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das

Relações Exteriores, o texto do Acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Gover
no da Federação da Rússia sobre Cooperação na
Área da Quarentena Vegetal, celebrado em Mos
cou, em 22 de junho de 2000.

Brasília, 2 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Federação da
Rússia sobre Cooperação na Área de
Quarentena Vegetal, celebrado em
Moscou, 22 de junho de 2000.

Às Comissões de Agricultura e Politica
Rural e de Contituição e justiça e de Redação
- art. 54)).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o texto do Acordo entre o

Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Federação da Rússia sobre Cooperação
na Área da Quarentena Vegetal celebrado em
Moscou, 22 de junho de 2000.

Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acar
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional.

Art. 20 Este Decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Plenário Franco Montoro, 28 de março de
2001. - Deputado Hélio Costa, Presidente.
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3. A negociação do Acordo foi conduzida em
colaboração com o Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, cujo Departamento de Quarentena
Vegetal é, de acordo com seu Artigo 1, o orgão
competente, da parte brasileira, encarregado de co
ordenar as atividades decorrentes de sua implemen
tação.

4. O Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Federação da
Rússia sobre Cooperação na Área de Quarentena
Vegetal, firmado pelo Vice-Presidente da República
e pelo Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Agricul
tura da Federação da Rússia em Moscou, em 22
de junho de 2000, constitui valioso instrumento
para a facilitação e ampliação do comércio de pro
dutos agrícolas, de importância crescente na pauta
bilateral.

Respeitosarnente, Luiz Felipe Lampréia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores.

Brasília, 18 de setembro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

A celebração do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Fe
deração da Rússia sobre Cooperação na Área da
Quarentena Vegetal objetivou a elaboração de um
texto básico que definisse as ações a serem adota
das com vistas à cooperação na área fitossanitária.

2. Nos termos do preâmbulo do Acordo, a pro
moção da cooperação bilateral no domínio da qua
rentena vegetal tem duas finalidades: uma sanitária
de reforçar a proteção dos territórios de ambos os
países contra a introdução de organismos quarente
nários e reduzir prejuízos por eles causados às co
lheitas e outra comercial de facilitar o intercâmbio e
as trocas de sementes, material de semeadura e de
mais produtos sob controle dos respectivos serviços
nacionais no setor.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA FEDERAÇÃO DA RÚSSIA SOBRE
COOPERACÃO NA ÁREA DA QUARENTENA
VEGETAL

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da Federação da Rússia (doravante

denominados "Partes Contratantes"), Norteados pela
vontade de promover a cooperação bilateral no domí
nio da quarentena vegetal,

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do
Vice-Presidente da República e dos Ministros de
Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI,
39, § 4°, 150, 11, 153, 111, e 153, § 2°, I;

* Inciso VIII com redação dada pela Emenda
ConstitucIonal n° 19, de 4-6-1998

IX - julgar anualmente as contas prestadas
pelo Presidente da República e apreciar os relatóri
os sobre a execução dos planos de governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executi
vo, incluídos os da administração indireta;

XI - zelar pela preservação de sua competên
cia legislativa em face da atribuição normativa dos
outros Poderes;

XII - apreciar os atos de concessão e renova
ção de concessão de emissoras de rádio e televi
são;

nele permaneçam temporariamente, ressalvados os EM N° 297/MRE
casos previstos em lei complementar;

111- autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
da República a se ausentarem do País, quando a
ausência exceder a 15 dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a interven
ção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspen
der qualquer uma dessas medidas;

V - sustar os atos normativos do Poder Execu
tivo que exorbitem do oder regulamentar ou dos limi
tes de delegação legislativa;

VI - mudar temporariamente sua sede;
VII - fixar idêntico subsidio para os Deputados

Federais e os Senadores, observado o quedispôem
os arts. 37, XI, 39, §4°, 150, 11, 153, 111, e 153, § 2°, I;

* IncIso VII com redação dada pela Emenda ConstItucIOnal
n° 19, de 4-6-1998.

XIII - escolher dois terços dos membros do
Tribunal de Contas da União;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo
referentes a atividades nucleares;

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;

XVI - autorizar, em terras indígenas, a explo
ração e o aproveitamento de recursos hidrícos e a
pesquisa e lavra de riquezas minerais;

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a
2.500 hectares.



ARTIGO 5

1. A presença do certificado fitossanitário não
excluirá o direito de os órgãos competentes das Par
tes Contratantes submeterem a exame específico
um lote de cargas sob quarentena, em conformida
de com as regras fitossanitárias do seu país.

2. Caso organismos quarentenários sejam de
tectados no exame fitossanitário no território do país
importador, os órgãos competentes das Partes Con
tratantes terão direito de devolver a carga sob qua-

ARTIGO 4

1. Cada lote de carga sob quarentena, quando
transportado pelo território do Estado de uma Parte
Contratante para (ou através) do território do Estado
da outra Parte Contratante, deverá ir acompanhado
do certificado fitossanitário expedido pelo serviço de
quarentena vegetal do país exportador, probatório
da ausência, na carga em questão, de organismos
quarentenários para o país importador. O certificado
fitossanitário será preenchido na língua oficial do
país exportador e na língua inglesa.

2. A importação ou o trânsito de carga sob
quarentena pelo território do Estado da Parte Con
tratante importadora realizar-se-á nas condições es
tipuladas na licença de importação expedida pelo
serviço de quarentena do país importador.

3. Os órgãos competentes das Partes Contra
tantes reservarão a si o direito de formular condi
ções suplementares quanto ao estado fitossanitário
de determinados lotes quando da aquisição de lotes
em separado da mesma carga.

ARTIGO 1

ARTIGO 3

Os órgãos competentes das Partes Contratantes:

a) pautar-se-ão em sua atividade, no
âmbito do presente Acordo, pela legislação
e pelas regras de quarentena vegetal em vi
gor nos territórios dos países de ambas as
Partes Contratantes;

b) intercambiarão oportunamente nor
mas legais e outros documentos sobre qua
rentena vegetal que regulam importação,
exportação e trânsito de sementes, materi
al de semeadura e demais produtos sob
controle do serviço de quarentena vegetal
(doravante denominados carga sob qua
rentena");

c) intercambiarão a cada ano, no má
ximo até a data de 10 de abril, informação

ARTIGO 2

1. Para os fins do presente Acordo, organismos
quarentenários são as pragas, plantas patogênicas e
as ervas daninhas constantes das listas dos Anexos I e
11.

2. Os orgaos competentes das Partes
Contratantes poderão modificar ou aumentar as listas
dos organismos quarentenários. As modificações e
adições serão informadas aos órgãos competentes da
outra Parte Contratante e entrarão em vigor trinta dias
depois do recebimento da respectiva notificação.
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Com vistas a reforçar a proteção dos territórios sobre ocorrência e disseminação, no ano
de ambos os países contra a introdução de organis- anterior, de organismos quarentenários, as-
mos quarentenários e reduzir prejuízos por eles cau- sim como sobre as medidas tomadas para
sados às colheitas, assim como facilitar o comércio e prevenir sua proliferação e meios de con-
as trocas de sementes, material de semeadura e de- trole;
mais produtos sob controle do serviço de quarentena d) tomarão todas as medidas neces-
vegetal entre os dois Estados, sárias para impedir a introdução de orga-

Acordam o seguinte: nismos quarentenários juntamente com
cargas sob quarentena no território da ou
tra Parte Contratante, consoante a legisla
ção de quarentena vegetal vigente no país
importador;

e) concederão, se necessário e medi
ante entendimento mútuo,assistência cien
tífica e técnica, e outras assistências em
matéria de quarentena vegetal, sempre na
medida de suas possibilidades.

Os órgãos competentes das Partes Contratan
tes encarregados de coordenar as atividades com
vistas à implementação do presente Acordo são:

a) da parte brasileira: o Departamento
de Quarentena Vegetal do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento da Repúbli
ca Federativa do Brasil;

b) da parte russa: a Inspeção Estatal
de Quarentena Vegetal do Ministério da
Agricultura da Federação da Rússia.



ARTIGO 11

O presente Acordo não afetará os direitos e as
obrigações das Partes Contratantes definidos em
outros acordos de quarentena vegetal bilaterais e
multilaterais celebrados por qualquer das Partes
Contratantes, tampouco sua filiação a organizações
internacionais de quarentena vegetal.

3. As despesas de viagem serão assumidas
respectivamente por cada Parte Contratante.

4. As despesas com a organização das reuniões
serão assumidas pela Parte Contratante anfitriã.

ARTIGO 12

1. O presente Acordo entrará em vigor trinta dias
após a data da última notificação por escrito sobre o
cumprimento das respectivas formalidades legais
internas necessárias à entrada em vigor do presente
Acordo.

2. O presente Acordo terá validade de 5
(cinco) anos, prorrogáveis automaticamente por
sucessivos períodos de 5 (cinco) anos, a não ser
que uma das Partes Contratantes notifique a outra
Parte Contratante, por escrito, de suâ intenção de
revogá-lo, no mínimo 6 (seis) meses antes de seu
término.

Feito em Moscou, em 2.2. de junho de 2000,
em dois exemplares originais, nos idiomas portu
guês russo e inglês, sendo todos os textos igual
mente autênticos. Em caso de divergência de inter
pretação das disposições do presente Acordo, pre
valecerá a versão em inglês.

Pelo Governo da República Pelo Governo da
Federação Federativa do Brasil - da Rússia - Mar
co Antônio de Oliveira Maciel, Vice-Presidente 
Aleksei Gordeev, Vice Primeiro Ministro.

ARTIGO 10

Os órgãos competentes das Partes Contra
tantes poderão entabular contatos diretos em
qualquer momento para solucionar questões rela
tivas às iniciativas implementadas no âmbito do
presente Acordo.

ARTIGO 9

ARTIGO 7

1. Ao se exportar mercadorias para o territó
rio do Estado da outra Parte Contratante, empre
gar-se-ão como material de embalagem papel,
plástico e outros materiais que não poderão ser
portadores de organismos quarentenários e que
deverão estar livres de terra. Materiais de origem
vegetal (inclusive feno, palha, folhas) que possam
ser portadores de organismos quarentenários não
deverão ser utilizados.

2. Os meios de transporte usados no deslo
camento de uma carga sob quarentena do territó
rio do Estado de urna Parte Contratante ao territó
rio do Estado da outra Parte Contratante estarão
rigorosamente limpos e, se necessário, desinfeta
dos, o que deverá constar do certificado fitossani
tário expedido pelo serviço de quarentena vegetal
do país exportador.

ARTIGO 6

As Partes Contratantes obrigar-se-ão a obser
var as cláusulas do presente Acordo no intercâmbio
de quaisquer plantas e produtos vegetais, incluindo
os casos de doação, permuta científica e casos em
que o material de origem vegetal seja destinado a
missões diplomáticas ou outras representações.
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rentena ao país exportador, ou desinfetá-Ia, e, na 2. As reuniões realizar-se-ão alternadamente
impossibilidade de a desinfetar, destruí-Ia, em con- nos territórios dos Estados das Partes Contratantes.
formidade com as regras fitossanitârias do seu país. A data, o lugar e a agenda dessas reuiniões serão
Os órgãos competentes do país importador comuni- decididos de comum acordo pelos órgãos compe-
carão por escrito as medidas tomadas aos órgãos tentes das Partes Contratantes.
competentes do país exportador.

ARTIGO 8

Em caso de exportação e importação de car
gas sob quarentena do território do Estado de uma
Parte Contratante para o território do Estado da ou
tra Parte Contratante, poder-se-á aplicar, de comum
acordo, controle fitossanitário conjunto dessas car
gas e dos meios de seu transporte, seja nos postos
fronteiriços de quarentena vegetal ou no território
dos Estados das Partes Contratantes.

1. Os órgãos competentes das Partes Contra
tantes encontrar-se-ão sempre que necessário, e
pelo menos a cada dois anos, para solucionar ques
tões práticas relativas à implementação do presente
Acordo.
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ANEXO I

Quinta-teira 29 08125

Lista de pragas, agentes patogênicos das plantas e ervas daninhas de
importância quarentenária para a Federação da Rússia

1.- Organismos quarentenários não registrados no território da Federação da Rússia

A.- Pragas de plantas

Anoplophora glabripennis Motschulsky
Callosobruchus analis L.
Callosobruchus maculatus F.
Callosobruchus phaseoli Gyll.
Ceratitis capitata Wied.
Conotrachelus nenuphar Hb.
Diabrotica virgifera virgifera Le Conte
Epitrix cucumeris Harris

, Epitrix tuberis Gentner
Liriomyza huidobrensis Blanch.
Liriomyza sativae Blanch.
Liriomyza trifalii Burg.
Popillia japonica Newm.
Premnotrypes sp.sp.
Pseudaulacaspis pentagona (Targ.-Toz)
Rhagoletis pomonella Walsh.
Spodoptera littoralis Boisd.
Spodoptera litura Fabr.
Thrips palmi Karny
Trogoderma granarium Ev.

B.- Agentes patogênicos das plantas

Fungos:

Atropellis pinicola Zeller & Goodding.
A. piniphilla (Weir.) Lolunan & Cash.

Ceratocystis fagacearum (Bretz.) Hunt.

Didymella ligulicola (K.F.Baker,
Dimock & Davis) von Arx
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Neovossia indica (Mitra) Mudkur
(=Tilletia indica Mitra)

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar)
Hennebert (phymatotrichum onmivorum
(Duggar)

Stenocarpella macrospora (Barle) Sutton
(=Diplodia macrospora Earle);
S. maydis (Berkeley) Sutton (=D.maydis
(Berkeley) Saccardo)

Thecaphora solani Thirum. et ü'Brien.
(=Angiosorus solani Thirum. et O'Brien)

Bactérias:

Erwinia amylovora (Burill.)
Winslow et aI.

Pantoea stewartii subsp. stewartii
(Smith) Mergaert et aL (=Erwinia
stewartii (Smith) Dye)

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola
(Fang. et al.) Swings et aI.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae
(Ishiyama) Swings et aI.

Xylophilus ampelinus (panag.) Willems
et aI. (=Xanthomonas ampelina Pana
gopoulos)

Fitoplasma e Vírus:

Cherry rasp leaf nepovirus
Grapevine flavescence doree phyto-plasma
Peach latent mosaic viroid
Peach rosette mosaic nepovirus
Potato Andean latent tymovirus
Potato Andean mottle comovinls
Potato T trichovirus
Potato yellowing alfamovirus

Março de 2001



MaIço de 2001

Nematóides:
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Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer.) Nickle.

Globodera pallida (Stone.) Mulvey et Stone.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al.

c.- Ervas daninhas

" Bidens pilosa L.
Ce~chrus paucifloros Benth.
Helianthus califomicus D.C.
Helianthus ciliaris D.C.
Ipomoea hederaceae L.
Ipomoea lacunosa L.
Iva axillaris Pursh.
Solanum çarolinense L.
Solanum elaeagnifolium Cavo
Striga sp.sp.
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TI. Organismos quarentenários de propagação restrita no território da
Federação da Rússia

A.- Pragas de Plantas

Bemisia tabaci Gen.
Carposina niponensis (W1sgh.)
Frankliniella occidentalis Perg.
Grapholitha molesta Busck.
Hyphantria cunea Drury
Lymantria dispar L (asian race)
Phthorimaea operculella Zell.
Quadraspidiotus perniciosus Comst.
Viteus vitifoliae Fitch.

B.- Agentes patogênicos das plantas

Fungos: .

Cochliobolus heterostrophus Drechsler
(=Bipolaris maydis (Nisikado)
Shoem (race T)

Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et aI.
(=Phomopsis helianthi Munt-Cvet et aI.)

Phytophthora fragariae Hickman

Synchytrium endobioticum (Schilb.)
Percival

Bactérias:

Ralstonia solanacearum (Smith).
Yabuuchi et al. (==Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith)

Vírus:

Plum pox potyvirus

Nematóides:

Globodera rostochiensis (Woll.)
Behrens
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c.- Ervas daninhas

Acroptilon repens D.C.
Ambrosia arternisiifolia L.
Ambrosia psilostachya D.C.
Ambrosia trifida L.
Cuscuta sp.sp.
Solanum rostratum Dun.
Solanum triflorum Nutt.

.A. N"" E :x: C> II
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Ootl1eca spp_
C>ryctes spp.
e>t::b.iorhy:n.chu.s su.lcatu.s
Ple>caeeleru.s ferr"'-.1gir1eLl.s
Prer.r.u::a.e>trypes spp_
Prostepha.:n'-1s tr-u.r:lcatus
R.habdoscelu.s cobsc-urus
Sopbro:nica. -ve:ntra.1is
Ster:nochetus rna.:ngifera.
Trich.ispa. sericea
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c)DIPTERA

Atherigona orvzae
Atherigona soccata
Anastrepha ludens
Anastrepha suspensa
Bractocera spp.
Ceratitis rosa
Chromatomyia horticola
Contarinia tritici
Dacusspp.
Delia spp., excepto D. platura
Mayetiola des1rUctor
Ophiomyia phaseoli

Orseolia oryzivora
Orseolia oryzae
Pterandrusrosa
Rhagoletis pomonella
Rhagoletis cingulata

Sitodiplosis mosellana

d) HEMIPTERA

Eurygaster integriceps
Helopeltis antonii

Lygusspp.

e) HOMOPTERA

Aleurocanthus woglumi
Aleurocanthus spiniferus
Ceroplastes destructor
Cicadulina mbila
Maconellicoccus hirsutus
Perkinsiella saccharicida
Planococcoides njalensis
Planococcus lilacinus
Pseudococcus comstocki
Rastrococcus invadens

f) HYMENOPTERA

Cephus cinctus
C.pygmacus
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g) LEPIDOPTERA

Agrius convolvuli
Agrotis segetum
Amyelois transitella
Anarsia lineatella
Argyrogramma signata
Carposina niponensis

Cephonodes hylas
Chilo partellus

Chilo supressalis
Cryptoph1ebia leucotreta
Cydia spp. (exceto C. pomonella

e C. molesta)
Dyspessa ulula
Eanas bipraga
Earias insulana
Ectomyelois ceratoniae
Eldana saccharina
Erionota thrax
Heliothis armigera
Lampides boeticus
Leucinodes orbanalis
Leucoptera meyricki
Lobesia botrana

Mocis repanda
Mythimna loreyi
Mythimna separata
Nocoleia octasema
Ostrinia furcanalis
Ostrinia nubilalis
Othreis fullonia
Parasa lepida
Pectinophora scutigera
Phyllocnistis citrella
Platynota stultana
Prays citri
Scirpophoga incertu1as
Sesamia inferens

h) THYSANOPTERA

Limothrips cerealium
Tripspalmi
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lI) NEMATÓIDES

Anguina agrotis
Anguina tritici
Bursaphelenchus xylophilus
Ditylenchus angustus
Ditylenchus destroctor
Ditylenchus dipsaci
Ditylenchus radicicola
Globodera pallida
Globodera rostochiensis
Heterodera avenae
Heterodera goettingiana
Heterodera latipons
Heterodera schachtii
Heterodera zeae
Hirscbmaniella oryzae
Meloidogyne naasi
Meloidogyne chitwoodi
Meloidogyne graminicola
Naccobbus aberrans
Naccobbus dorsalis
Pratylenchus crenatus
Pratylenchus fallax
Pratylenchus neglectus
Pratylenchus scribneri
Pratylenchus thomei
Pratylenchus vulnus
Radopholus citrophilus
Rotylenchulus parvus
Subanguina radicicola

IH) PROCARIONTES

(Bactérias, Micoplasmas, Rickettsias, Spiroplasma)

Apple chat fruit MLO
Apple proliferation MLO
Citrus greening Bacterium
Clavibacter iranicus
Clavibacter michiganensis ssp.

Sepedonicus
Clavibacter michiganensis ssp.

Nebraskensis
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Clavibacter tritici
Curtobacterium flaccumfaciens

Pv. Flaccumfaciens
Erwinia amylovora
Erwinia stewartii
Grapevine fiavescence doree MLO
Letha/ye//owing MLO
Peach rosette MLO
Peach yellow MLO
Pear decline MLO
Pseudomonas syringae pv.

Japonica
Pseudomonas syringae pv.

Phaseolicola
Spiroplasma citri
Xanthomonas ampelina
Xanthomonas campestris pv.

Cassavae
Xanthomonas campestris pv. Citri

(Biotipos B) D e E)
Xanthomonas campestris pv.

oryzae
Xanthomonas campestris pv.

oryzicola
Xylella fastidiosa (Peach phony

Disease)

IV) VIRUS E VIRÓIDES

African cassava mosaic vírus
Barley stripe mosaic vírus
Banana bunchy top virus
Cadang-cadang viroid
Fiji disease virus
Pea seed bom mosaic vírus
Potato spind1e tuber viroide

(tomato
bunch top viroid)

Plum-pox virus
Prune dwarfvírus
Prunus necrotic ring spot vírus
Sugarcane Sereh disease virus
Swollen shoot vírus
Tomato ringspot vírus
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V) FUNGOS
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Alternaria vitis
Alternaria triticina
Angiosorus solani
Apiosporina morbosa
Cercospora sorghi
Cladosporium alli-cepae
Cladosporium pisicolum
Colletotrichum coffenum varo virulans
Dactyliochaeta glycines

(Pyrenochaeta
glycines)

Entyloma oryzae
Ephelis Olyzae
Fusarium oxysporium

f.sp. elaidis
Fusarium oxysporium

f.sp. radieis lycopersici
Gibberella fujikuroi
Gibberella xylarioides
Glomerella cingulata
Glomerella manihotis
Gymnosporangium spp.
Haplobasidium musae
Helicoceras spp.
Hemileia coifeicola
Hendersonia oryzae
Hymenula cerealis
Moniliophthora roreri
Mycosphaerella fijiensis
Mycosphaerella zeae-maydis
Nectria galligena
Oncobasidium theobromae
Oospora oryzetorum
Oospora pustulans
Ophiobolus oryzinus
Periconia circinata
Phakopsora ampelopsidis
Phoma exígua varo foveata
Phoma tracheiphila
Phomopsis anacardii
Phyllosticta salitaria
Phymatotrichopsis omnivora
Physopella ampelopsidis
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Phytophthora boehmeriae
Phytophthora cryptogea
Phytophthora erythorseptica
Phytophthora megasperma

f.sp.Glycinea
Polyspora lini
Puccinia erianthi
Puccinia kuchnii
Sphacelotheca sacchari
Stagonospora sacchari
Synchytrium endobioticum
Tilletia controversa
Urocystis agropyri

VI) ERVAS DANINHAS

Strigaspp.

\in) FUNGOS

Tilletia indica
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Aviso nQ. 1699 - C. Civil.

Em 2 de outubro de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primewiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Federação da
Rússia sobre Cooperação na Area da Quarentena
Vegetal, celebrado em Moscou, em 22 de junho de
2000.

Atenciosamente, - Silvano Gianni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL

I - Relatório

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica encaminha ao Congresso Nacional a Mensa
gem n° 1.414, de 2000, acompanhada de Exposição
de Motivos do Senhor Ministro das Relações Exteri
ores, referente ao texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
Rússia sobre Cooperação na Area de Quarentena
Vegetal, celebrado em Moscou, em 22 de junho de
2000.

O instrumento sob análise compõe-se de 12
(doze) artigos e 2 (dois) anexos, e os autos de tra
mitação estão instruídos segundo as normas perti
nentes do processo legislativo, contendo texto do
ato internacional devidamente autenticado pelo Mi
nistério das Relações Exteriores.

A Mensagem em tela é acompanhada por bre
ve Exposição de Motivos do Ministro das Relações
Exteriores onde se enfatiza que o compromisso fir
mado entre os dois países tem o objetivo de promo
ver a cooperação entre o Brasil e a Rússia no âmbi
to da proteção dos territórios de ambos os países
contra a introdução de organísmos quarentenários e
reduzir prejuízos por eles causados às colheitas e
outra comercial de facilitar o intercâmbio e as trocas
de sementes, material de semeadura e demais pro
dutos sob controle dos respectivos serviços nacio
nais do setor.

A finalidade do acordo é evitar a introdução de
enfermidades, pragas e ervas daninhas sujeitas à
quarentena no território de qualquer das Partes,
para proteger a produção agrícola; promover o de
senvolvimento do comércio de plantas e produtos
vegetais e reforçar a cooperação no domínio da
quarentena vegetal.

Os signatários comprometeram-se a notifi
car-se mutuamente no que diz respeito àdistribui
ção, aos controles de pragas sujeitas a quarentena
e à nova ocorrência de pragas nos seus territórios, a
intercambiar as normas da legislação atualizadas
sobre o assunto; a informar os resultados de pesqui
sas científicas e técnicas e a enviar material científi
co na área; a cooperar em pesquisa científica e as
sistência técnica.

Estabeleceram ainda, que as plantas e produ
tos vegetais a serem importados e exportados de
vem ser inspecionados pelos respectivos serviços
de quarentena vegetal, sem prejuízo do direito, pelo
país importador, de inspecionar as plantas e produ
tos vegetais importados, bem de tomar medidas de
quarentena, caso necessárias.

No Brasil, o órgão encarregado do cumprimen
to do Acordo é o Departamento de Defesa e Inspe
ção Vegetal (DDIV), da Secretaria de Defesa Agro
pecuária do Ministério da Agricultura e Abasteci
mento.

O presente Acordo tem vigência de 5 (cinco)
anos, prorrogável automaticamente por mais 5 (cin
co).

É o relatório.

11- Parecer

O instrumento internacional em tela não ofere
ce qualquer dificuldade à aprovação - os autos es
tão adequadamente instruídos e o mérito vai ao en
contro dos compromissos que o Brasil vem assu
mindo em nível internacional com outras nações, na
área de cooperação agrícola e veterinária.

O Acordo faz-se necessário em virtude da inten
sificação do comércio de plantas e vegetais entre o
Brasil e a Rússia. Por meio dele, podem ser introduzi
dos mecanismos que coíbam a entrada de pragas e
ervas daninhas inexistentes no território de ambas as
partes.

Tais enfermidades, pragas e ervas daninhas cau
sam não somente prejuízo à lavoura, como também
exigem tratamento por pesticidas que contaminam
rios, águas subterrâneas, animais e seres humanos.



Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Alvorada de Tei
xeira de Freitas Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Caravelas, Estado da
Bahia.

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

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o ato a que se refere o Decre

to de 11 de novembro de 1994, que renova, por dez
anos, a partir de 26 de outubro de 1991, a concessão
outorgada à Rádio Alvorada de Teixeira de Freitas
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Caravelas, Estado da Bahia.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - Depu
tado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.

MENSAGEM NO 1.042 DE 1994
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o ato constante do De
creto de 11 de novembro de 1994, que
"Renova a concessão outorgada à Rádio
Alvorada de Teixeira de Freitas Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Cara
velas, Estado da Bahia".

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação)

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

o § 10 do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 11
de novembro de 1994, que "Renova a concessão ou
torgada à Rádio Alvorada de Teixeira de Freitas Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Caravelas, Estado da Bahia".

Brasília, 22 de novembro de 1994. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da Federação da Rússia
sobre Cooperação na Área de Quarente
na Vegetal, celebrado em Moscou, em 22
de junho de 2000.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W, DE 2001

(Mensagem n° 1.414, de 2000)

Voto, pois, pela aprovação do texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da Federação Russa sobre Cooperação
na Área de Quarentena Vegetal, celebrado em Mos
cou, em 22 de junho de 2000, nos termos do Projeto
de Decreto Legislativo, em anexo.

Sala da Comissão, 27 de março de 2001. - De
putado Antonio Carlos Pannunzio, Relator.
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Com o Acordo, o Brasil e a Rússia lançam as PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
bases para a cooperação científica e técnica nesta N° 866, DE 2001
área de conhecimento. Outrossim, estabelecem as (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
regras aplicáveis de quarentena vegetal, impedindo Comunicação e Informática)
que sejam tomadas medidas arbitrárias ou que se- MENSAGEM NO 1.042/94
jam exigidos certificados fitossanitários - além da
queles que já estão previstos no Acordo - que ini
bam ou se transformem em barreiras ao desenvolvi
mento do comércio.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da Federação da Rússia sobre Cooperação
na Área da Quarentena Vegetal, celebrado em Mos
cou, em 22 de junho de 2000.

Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do Art. 49 da Constituição Federal, acar
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de março de 2001. 
Deputado Antonio Carlos Pannunzio, Relator.
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CONSTITUiÇÃO
aEPÚlL1CA FEDDULTJVA DO.um

1988

Titulo IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

Capitulo J
DO PODER LEGISLATIVO

5cçao 11
OiU Atribuições do Congresso Nllclonal

Art. 49, E dó COmpl'lt'nCla l'~clUSI\jl dt) Congre~~(' NaCional

XII - eprl'Cllll o~ ala~ d,.. ("onrt·s~c, Crcnm'dçaa dI' <'ao
ceSSllO de emissoras de radlD l' lell'vl~O

1ltuIo VIII

DA ORDEM 8OC1M.

CapItulo V
DA COMUrtlCAçAO SOCIAl

Art. 223. Compde eo Poder Executivo outorgar e renovar
concessão. IXnnlS5ão e autorizAçiso para o serviço de radKxh·
fusão sonora e de som. e Imagens. observado o pnncíplO da
complementaridade dos sIstemas pnvado. público e estat.al.

§ l' O Congresso NaCIOnal apreciará o ato no prazo do
art 64, ~~ 2 e 4 . a contar do recebImento da mensagem
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Excelent~sslmo Senhor P~esidente da República,

Subme~o à aprec~ação de Vossa Excelência o incluso
Processo Administ~at~vo nQ :9107.000590/91, em que a Rádio Alvorada de
Te~xeira de Fre~tas Ltda., concess~onár~a do serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Caravelas, Estado da Bahia,
solic~ta ~enovação do prazo de v~gênc~a de sua concessão por mais dez
anos.

:. O pedido de renovação encontra-se devidamente
instruído de acordo com a leg1slaçâo em v1gor e a emissora está
:unclonando den~ro das carac~erística5 técnicas a ela atribuídas por
e5'( e Mirastér lC .

~. Nos termos do § 3Q do ar~. 223 da Consti~uição, o ato
de renovação somente produzirá efeitos legals após deliberação do
Congresso Naclonal, para onde deverá ser remetldo o processo
admin~strativo pertinente, que esta acompanha.

Respeitosamente,

Decreto de ~l de novembro de 1994.

Renova a concessão cu~~~gaàa a Ráàio
Al~orada de ~e1xe~r~ de Freit~s

~tda., ~ara ex~lorar serviço de
rad~o~~:usão sonora erro cnãa média, na
cldaãe de C~ravelas, ~s~ad~ da Ba~~a.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, ~o ~so das at:~~~~~ães que ~he

_~c~fe~em 03 ar~s. 34, ~n8lS0 :'1, e ::3 da Cons~~~uição, ~ nos ~ermos
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_v ar~. 6º, lnClSO :, do wecre~o nQ 53.066, de 25 de Janelro de ~983,

e tendo em Vls~a o que cons~a do PrOCEsse nQ 29107.000590í91,

D E C ?. ~ '!' A:

Art. 19 Fica renovada, de acordo com o ar~. 33, § 3º,
da Lei nQ 4.1:7, d& 27 de agosto de 1962, por ma~s dez anos, a part~r

de 26 de outubro de 1991, a concessão deferida à RádlO Alvorada de
~elxeira de Freitas Ltda. pelo Decreto nQ 86.393, de 24 de setembro
de :981, sendo mantido o prazo res~dual da outorga pelo Decreto de lC
de malO de 1991, para executar, sem direlto de exclusivlàade, serviç~

de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Caravelas, Estado
da Bahia.

Parágrafo únlco. A execução co serviço de raàiodlÍ~são, cUJa
ou~orga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasilelro
de Telecomunicações, leis subseqüentes ~ seus regulamentos.

Art. 2Q Este a~o somente produzlrá efeltas legais após deli
~eração do Congresso Nacional, nos termos do § 3Q do art. 2~3 da Cons
ti'tt:l.ção.

Art. 3Q Este Decreto entra em vlgor na data de sua publica-
ção.

3rasília, 11 de ~ro de 1994; :73Q da independênc~a

e 10óQ da República.

9 Ú/'v/

~t~~~\- ~l~,-
I

Aviso nO 2.472 - SUPAR/C. Civil.

Braliília. 22 de novembro de 1994.

Senhor Primeiro Sccrctnrio.

Encaminho a essa Secretaria a Mensagem do Excclcnlíssimo Senhor Presidente oa

República. acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das



Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Alvorada de Tei
xeira de Freitas ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Caravelas, Estado da
Bahia.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 É aprovado o ato a que se refere o De
creto de 11 de novembro de 1994, que renova, por
10 (dez) anos, a partir de 26 de outubro de 1991, a
concessão outorgada à Rádio Alvorada de Teixeira
de Freitas Ltda., para explorar, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Caravelas, Estado da Bahia".

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2000.
Deputado Cesar Bandeira, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado César Bandeira à MSC -g
1.042/94, nos termos do Projeto de Decreto Legisla
tivo que apresenta..

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Jú
lio Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman,
Iris Simões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno
Malta, Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Suas Câ
mara, Átila Lira, Josué Bengston, Márcio Fortes,
Salvador Zimbaldi, Arolde de Oliveira, Corauci So
brinho, José Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júni
or, Santos Filho, Neuton Lima, Francisco Coelho Be
nito Gama, Hermes Parcianello, Marçal Filho, Maurí
lio Ferreira Lima, Nelson Proença, Pinheiro Landim,
Ricardo Izar, Gustavo Fruet, Jonival Lucas Júnior,
Leur Lomanto, Ana Maria Corso, Babá, Gilmar Ma
chado, Jorge Bittar, Marcos Afonso, Francisco Silva,
Márcio Reinaldo Moreira, Pedro Irujo, Vic Pires
Franco, Ary Kara, Aldo Arantes, Luiza Erundina, Val
deci Paiva, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Vivaldo Barbo
sa, Bispo Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, em 28 de marco de 2001. 
Deputado Francistônio Pinto, Presidente em
exercício.

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 10 do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Alvorada de
Teixeira de Freitas Ltda., para explorar, na cidade de
Caravelas, Estado da Bahia, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 30 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Alvorada de Teixeira de Freitas Uda., exe
cutante de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Caravelas, Estado da Bahia, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências da Resolução na 01, de
1990, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, emdede 2000. - Deputado
Cesar Bandeira, Relator.
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Comunicações. na qual submete à apreciaçào PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de N° DE 2000
11 de novembro dc 1994, que renova a concessão
ourtorgada à Ràdio Alvorada de Teixeira de Freitas
Ltda.. da cidade de Caraeclas. Estado da Bahia.

Atenciosamente, - Henrique Eduaro Ferreirã
Hargreaves, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República.

COMISSÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO fusão sonora em freqüência modulada, na localidade
N° 867, DE 2001 de Caracaraí, Estado de Roraima.

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, ' .
Comunicação e Informática) Braslha, 29 de dezembro de 1998.

MENSAGEM N" 1.655/98 E. M. N° 329 /98-GM

Aprova o ato que outorga permis
são à Empresa Caracaraí de Comunica
ção Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada,
na localidade de Caracaraí, Estado de
Roraima.

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

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

254, de 4 de dezembro de 1998, que outorga permis
são à Empresa Caracaraí de Comunicação Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na localidade de Caracaraí, Esta
do de Roraima.

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

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - Depu
tado César Bandeira, Presidente.

MENSAGEM N° 1.655, DE 1998
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 254, de 4 de dezembro de 1998, que
outorga permissão à Empresa Caracaraí
de Comunicação Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na loca
lidade de Caracaraí, Estado de Roraima.

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

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado rias Comunicações, Interino, o ato cons
tante da Portaria n° 254, de 4 de dezembro de 1998,
que outorga permissão à Empresa Caracaraí de Co
municação Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-

Em 4-12-98

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e

regulamentares cometidas a este Ministério, de
terminou-se a publicação da Concorrência n°
020/97-SFO/MC, com vistas à implantação de uma
estação de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na localidade de Caracaraí, Estado de Ro
raima.

A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cria
da pela Portaria n° 63, de 5 de fevereiro de 1997, alte
rada pela Portaria n° 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentaçao de habilita
ção e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação es
pecífica de radiodifusão, concluiu que a Empresa Ca
racaraí de Comunicação LTOA obteve a maior pontu
ação do valor ponderado, nos termos estabelecidos
pelo Edital, tornando-se, assim, a vencedora da Con
corrência, conforme ato da mesma Comissão, que
homologuei, havendo por bem outorgar a permissão,
na forma da Portana inclusa.

Esclareço que, de acordo com o parágrafo ter
ceiro do artigo 223 da Constituição, o ato de outorga
somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encami
nhado o referido ato.

Renovo a Vossa Excelência meus pjotestos do
mais profundo respeito. - Juarez Quadros do Nasci
mento, Ministro de Estado das Comunicações Interi
no

PORTARIA N"254 DE 4 DE DEZEMBRO
DE 1998

O Ministro de Estado das Comunicações, Interino,
no uso de suas atribuições, de acordo com o disposto no
art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação do Decreto n° 1.720, de 28 de
novembro de 1995, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo n° 53810.000092197,
Concorrência n° 020/97-SFO/MC, resolve:

Art. 1° Fica outorgada permissão à Empresa
Caracaraí de Comunicação LTOA, para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço



11- Voto do Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2000.

Aprova o ato que outorga permissão à
Empresa Caracaraí de Comunicação Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na localidade
de Caracaraí, Estado de Roraima.

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No pro
cesso em questão, a Empresa Caracaraí de Comuni
cação Ltda. atendeu aos requisitos da legislação espe
cífica e obteve a maior pontuação do valor ponderado,
nos termos estabelecidos pelo Ednal, tornando-se a
vencedora da concorrência para exploração do serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na lo
calidade de Caracaraí, Estado de Roraima.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 1 de novembro de 2000. 
Deputado Luiz Piauhlyino, Relator.

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

254, de 4 de dezembro de 1998, que outorga permis
são à Empresa Caracaraí de Comunicação Ltda.,
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n0254, de 4 de dezembro de
1998, que outorga permissão à Empresa Caracaraí
de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radi
odifusão sonora em freqüência modulada na localida
de de Caracaraí, Estado de Roraima.

Atenciosamente, Clovis de Barros Carvalho,
Ministro de Estado da Casa Civil da Presidência da
República.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Empresa Caracaraí de Comunica
ção Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na localidade de Cara
caraí, Estado de Roraima.
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de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
localidade de Caracaraí, Estado de Roraima. Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati-

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re- vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so-
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica- mente produzirá efeitos após a deliberação do Con-
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações gresso Nacional.
assumidas pela outorgada em suas propostas. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec-

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa-
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
do art. 223, § 3°, da Constituição. "h", do art. 32 do Regimento Interno.

Art. 3° O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar
nulo, de plená direno, o ato de outorga.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Juarez Quadros do Nascimento

Aviso n° 1.802 - SUPAR/C. Civil.

Em 29 de dezembro de 1998.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF



TVR W 35. DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 817/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de abril de 2000 que renova con
cessão da Rádio Difusora Serra dos Cris
tais Ltda., a partir de 20 de setembro de
1997, para explorar, sem direito de exclu
sividade, pelo prazo de dez anos, serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Cristalina, Estado de Goiás.

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

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 28 de abril de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

1 - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda.. a partir
de 10 de maio de 1994. na cidade de Tupanciretà - RS;

2 - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a partir
de 8 de agosto de 1997. na cidade de Nova Cruz- RN;

3 - Rádio Clube Jacareí Ltda.. a partir de 10 de
maio de 1994. na cidade de Jacareí - SP;

4 - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados - MS;

5 - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a
partir de 20 de setembro de 1997. na cidade de Cris
talína-GO;

6 - Rádio Difusora de Barra do Garças limitada,
a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de Barra
do Garças - MT;

7 - Rádio Nova São Manuel Ltda.. a partir de 25
de março de 1992, na cidade de São Manuel- SP;

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 868, DE 2001

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

MENSAGEM N° 817/00
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em freqüência modulada, na localidade de Caracaraí, explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
Estado de Roraima. diodifusão sonora em onda média, na cidade de Cris-

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na talina, Estado de Goiás.
data de sua publicação. Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na

Sala da Comissão, 1 de novembro de 2000. - data de sua publicação.
Deputado Luiz Piauhylino, Relator. Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De-

III P d C . - putado César Bandeira, Presidente.- arecer a omlssao

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado Luiz Piauhylino à MSC n° 1.655/98,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice-Presidentes; AlbertoGoldman, íris
Simões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Suas Câmara, Átila
Lira, Josué Bengston, Márcio Fortes, Salvador Zim
baldi, Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José Ro
cha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho,
Neuton Lima, Francisco Coelho, Benito Gama, Her
mes Parcianello, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima,
Nelson Proença, Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Gus
tavo Fruet, Jonival Lucas Júnior, Leur Lomanto, Ana
Maria Corso, Babá, Gilmar Machado, Jorge Bittar,
Marcos Afonso, Francisco Silva, Márcio Reinaldo Mo
reira, Pedro Irujo, Vic Pires Franco, Ary Kara, Aldo
Arantes, Luiza Erundina, Valdeci Paiva, Agnaldo Mu
niz, Dr. Hélio, Vivaldo Barbosa, Bispo Wanderval e
Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001 . - De
putado César Coelho, Presidente.

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Difusora Serra
dos Cristais Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Cristalina Estado de Goiás.

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

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

de 28 de abril de 2000, que renova, por dez anos, a
partir de 20 de setembro de 1997 a concessao outor
gada à Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., para
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8 - Rádio São João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João - PR;

9 - Rádio Independente de Barretos Ltda, a par
tir de 1° de maio de 1994, na cidade de Barretos - SP;

10- Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 10 de maio
de 1994, na cidade de Pirajuí - SP;

11 - Rádio Difusora de Piracicaba SIA. a partir
de 1° de maio de 1994, na cidade de Piracicaba - SP;

12 - Fundação Espírita André Luiz. a partir de 1°
de maio de 1994. na cidade de Guarulhos - SP;

13 - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de
setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte - SC;

14 - Rádio Sideral Ltda.. a partir de 1° de maio
de 1994. na cidade de Getúlio Vargas - RS;

15 - Rádio Cruzeiro Ltda.. a partir de 16 de ju
nho de 1991, na cidade de Cruzeiro - SP;

16 - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a
partir de 1° de novembro de 1993, na cidade de Santa
Maria- RS;

17- Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda., a
partir de 1Ode maio de 1994, na cidade de Itatiba - SP;

18 - Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir de
24 de novembro de 1993. na cidade de Uberaba - MG;

19 - Rádio Cultura de Campinas Ltda.. a partir
de 1° de maio de 1994. na cidade de Campinas - SP;

20 - Rádio Sociedade Seberi Ltda.. a partir de 7
de outubro de 1997. na cidade de Seberi - RS;

21 - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda.. a partir de
5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê - SC;

22 - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre SIA. a
partir de 20 de agosto de 1996. na cidade de Porto
Alegre - RS;

23 - TV SBT - Canal 5 de Belém SIA. a partir de
20 de agosto de 1996, na cidade de Belém - PA;

24 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru
dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade
de Presidente Prudente - SP.

Brasília, 13 de junho de 2000

EM n° 119/MC

Brasília, 25 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovàção de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e Unidades da Federação indicadas:

• Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., conces
sionána de serviço de radiodifusão sonora em

onda média na cidade de Tupanciretã, Estado
do Rio Grande do Sul (Processo n°
53790.000031194»;

• Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Nova Cruz,
Estado do Rio Grande do Norte (Processo n°
53780.000094/97);

• Rádio Clube Jacareí Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Jacareí, Estado de São Pau
lo (Processo n° 50830.001549/93);

• Empresa de Radiodifusão Tupinambás Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Dourados,
Estado do Mato Grosso do Sul (Processo n°
53700.000896/98);

• Rádio Difusora Serra Dos Cristais Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Cristalina, Esta
do de Goiás (Processo n° 53670.000390/97);

• Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada,
concessionária de serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Barra do
Garças, Estado do Mato Grosso (Processo n°
53690.000013/93);

• Rádio Nova São Manuel Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de São Manuel, Estado de
São Paulo (Processo n° 29830.000024/92);

• Rádio São João do Sudoeste do Paraná
Ltda., concessionária de serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de São
João, Estado do Paraná (Processo n°
53740.000108/96);

• Rádio Independente de Barretos Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Barretos. Estado
de São Paulo (Processo n° 50830.000211/94);

• Rádio Pirajuí Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda media na ci
dade de Pirajuí, Estado de São Paulo (Pro
cesso n° 50830.000282194);

• Rádio Difusora de Piracicaba SIA, concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Piracicaba, Estado
de São Paulo (Processo n° 50830.000152194);

• Fundação Espírita André Luiz, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Guarulhos, Estado de São
Paulo (Processo n° 50830.000295/94);



DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

2. Observo que a renovação do prazo de vi
gência das outorgas para explorar serviços de radio
difusão é regida pelas disposições contidas na Lei
nO 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto nO
88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamen
tou.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi
derados de acordo com os dispositivos legais aplicá
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica
ções necessárias à renovação da concessão.

4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n° 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto n° 88.066, de 1983, submeto o as
sunto á superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3D do art. 223 da
Constituição.

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

O Presidente da Republica, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição. 33, § 32, da Lei nQ.4.117, de 27
de agosto de 1962, e 60 da Lei n2 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 62,
inciso 1, do Decreto nQ. 88.066, de 26 de janeiro de
1983,

Decreta:
Art. 1° Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

I - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir
de 12 de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
MVOP n° 432, de 29 de abril de 1955, e renovada pelo
Decreto n° 89.629, de 8 de maio de 1984 (Processo
n° 53790.000031194);

11- Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par
tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz,
Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De
creto n° 79.801, de 8 de junho de 1977, e renovada
pelo Decreto nO 96.867, de 29 de setembro de 1988
(Processo n° 53780.000094197),
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• Rádio Verde Vale Ltda., concessionária de ser- cidade de Presidente Prudente, Estado de
viço de radiodifusão sonora em onda média na São Paulo (Processo n° 53830.000512196).
cidade de Braço do Norte, Estado de Santa
Catarina (Processo n° 29820.000434/92);

• Rádio Sideral Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande
do Sul (Processo n° 53790.000206/94);

• Rádio Cruzeiro Ltda., concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo
(Processo n° 29100.000221/91);

• Sociedade Rádio Santamariense Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Santa Maria,
Estado do Rio Grande do Sul (Processo n°
50790.000855/93);

• Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Itatiba,
Estado de São Paulo (Processo n°
50830.000222194);

• Rádio Difusora de Uberaba Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Uberaba, Estado de
Minas Gerais (Processo n° 5071 0.000749/93);

• Rádio Cultura de Campinas Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Campinas, Estado
de São Paulo (Processo n° 50830.000263/94);

• Rádio Sociedade Seberi Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Seben, Estado do Rio Grande
do Sul (Processo n° 53790.000887/97);

• Rádio Difusora de Xanxere Ltda, concessioná
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Xanxeré, Estado de Santa
Catarina (Processo n° 29820.000348192);

• TV SBT-Canal 5 de Porto Alegre SIA, conces
sionária de serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) na cidade de de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (Proces
so n° 53830.000562/96);

• TV SBT-Canal 5 de Belém SIA, concessioná
ria de serviço de radiodifusão de sons e ima
gens (televisão) na cidade de Belém, Estado
do Pará (Processo n° 53830.000560/96);

• Televisão Bandeirantes de Presidente
Prudente Ltda., concessionária de serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
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111- Rádio Clube Jacarei Ltda., a partir de 12 de
maio de 1994, na cidade de Jacareí, Estado de São
Paulo, outorgada pela portaria MVOP n° 155, de 16
de fevereiro de 1950, e renovada pelo Decreto n°
91 .011, de 27 de fevereiro de 1985 (Processo n°
50830.001549/93);

IV - Empresa de Rádiodifusão Tupinambás
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada
pelo Decreto n° 96.647, de 5 de setembro de 1988
(Processo nO 53700.000896198);

V - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de
Cristalina, Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto
n° 80.230, de 25 de agosto de 1977, e renovada pelo
Decreto n° 95.258, de 19 de novembro de 1987
(Processo n° 53670.000390/97);

VI - Rádio Difusora de Barra do Garças
Limitada, a partir de 18 de agosto de 1993. na cidade
de Barra do Garças. Estado do Mato Grosso, outorga
da pelo Decreto n° 88.445, de 29 de junho de 1983
(Processo n° 63690.000013/93);

VII- Rádio Nova São Manuel Ltda., a partir de
25 de março de 1992, na cidade de São Manuel,
Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto n°
86.961, de 25 de fevereiro de 1982 (Processo n°
29830.000024/92);

VIII - Rádio São João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria
MC nO 176, de 25 de junho de 1986, e autorizada a
passar à condição de concessionána em virtude de
aumento de potênaa de sua estação transmissora,
conforme Exposição de Motivos n° 112, de 12 de se
tembro de 1994, do Ministério das Comunicações
(Processo ri2 53740.000108/96);

IX - Rádio Independente de Barretos Ltda., a
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Barretos,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nO 31 - 6, de 21 de janeiro de 1961, e renovada pelo
Decreto n° 89.553, de 12 de abril de 1984 (Processo
n° 50830.000211/94);

X - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 12 de maio de
1994, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, ou
torgada pela Portaria MVOP nO 239, de 11 de março
de 1946, renovada pela Portaria MC n° 251, de 9 de
outubro de 1985, e autorizada a passar à condição de
concessionária em virtude de aumento de potência
de sua estação transmissora, conforme Exposição de
Motivos n° 92, de 16 de maio de 1996, do Ministério
das Comunicações (Processo n° 50830.000282194);

XI - Rádio Difusora de Piracicaba SIA, a partir
de 12 de maio de 1994, na cidade de Piracicaba,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
n° 41, de 22 de janeiro de 1948, e renovada pelo
Decreto n° 89.406, de 29 de fevereiro de 1984
(Processo n° 50830.000152194);

XII - Fundação Espírita André Luiz, a partir de
1° de maio de 1994, na cidade de Guaruíhos, Estado
de São Paulo, outorgada originariamente pela Porta
ria MVOP n° 420, de 26 de julho de 1956, à Rádio Di
fusora Hora Certa etdas., cuja denominação social foi
alterada para Rádio Boa Nova de Guaruihos Ltda., re
novada pelo Decreto n° 89.590, de 27 de abril de
1984, e transferida pelo Decreto de 1Ode dezembro
de 1997, para a concessionána de que trata este inci
so (Processo n° 50830.000295194);

XIII - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de
setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte, Estado
de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto n° 87.402,
de 13 de julho de 1982, áRádio Verde Vate de Braço do
Norte Ltda., autorizada a mudar sua denominação so
cial para a atual, conforme Exposição de Motivos n°
146, de 20 de maio de 1998, do Ministério das
Comunicações (Processo n° 29820.000434192);

XIV - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1° de maio
de 1994, ria cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio
Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP n° 969,
de 18 de novembro de 1948, e renovada pelo Decreto
n° 90.422, de 8 de novembro de 1984 (Processo n°
53790.000206194);

XV - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju
nho de 1991, na cidade de Cruzeiro, Estado de São
Paulo, outorgada onginanamente à Emissoras do
Vale Ltda., conforme Portaria MC n0 111, de 11 de ju
nho de 1981 , autorizada a passar à condição de con
cessionána em virtude de aumento de potência de
sua estação transmissora, conforme Decreto n°
86.835, de 12 de janeiro de 1982, transferida para a
concessionaria de que trata este inciso, conforme
Exposição de Motivos n° 259, de 6 de novembro de
1984, do Ministério das Comunicações (Processo n°
29100.000221/91 );

XVI- Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a
partir de 1° de novembro de 1993, na cidade de Santa
Maria, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo
Decreto n° 44.116, de 24 de julho de 1958, e
renovada pelo Decreto n° 89.543, de 11 de abril de
1984 (Processo n° 50790.000855193);

XVII - Central de Rádio e Notícias de Itatiba
Ltda., a partir de 12 de maio de 1994, na cidade de
Itatiba, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
MVOP n° 926, de 19 de outubro de 1951, renovada
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pelo Decreto n° 91.571. de 23 de agosto de 1985, e
autorizada a mudar sua denominação social para a
atual, conforme Exposição de Motivos n° 298, de 12
de novembro de 1998, do Ministério das
Comunicações (Processo n° 50830.000222194);

XVIII- Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir
de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba,
Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto n°
38.076, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto n° 96.845, de 28 de setembro de 1988
(Processon° 50710.000749/93);

XIX - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir
de 12 de maio de 1994, na cidade de Campinas,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
n° 637, de 12 de janeiro de 1952, e renovada pelo
Decreto n° 90.101, de 27 de agosto de 1984
(Processo n° 50830.000263194);

XX - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
de outubro de 1997, na cidade de Seben, Estado do
Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto n094.750,
de 10 de agosto de 1987 (Processo n°
53790.000887/97);

XXI- Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir
de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê, Esta
do de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto n°
87.316, de 21 de junho de 1982 (Processo n°
29820.000348/92).

Art. 2° Fica renovada a concessão das
entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem
direito de exclusividade, pelo prazo de quinze anos,
serviço de Rádiodifusão de sons e imagens
(televisão):

I - TV SBT- Canal 5 de Porto Alegre S/A, a
partir de 20 de agosto de 1996, ria cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo
Decreto n° 85.841 , de 25 de março de 1981, á 561 
Sistema Brasileiro de Televisão S.C. Ltda., autorizada
a mudar sua denominação social para a atual,
conforme Portaria n° 285, de 28 de abril de 1986, do
Diretor da Diretoria Regional do Departamento
Nacional de Telecomunicações em São Paulo
(Processo n° 53830.000562196);

11-TV 561- Canal 5 de Belém S/A, a partir de 20
de agosto de 1996, na cidade de Belém, Estado do
Pará, outorgada pelo Decreto n° 85.841, de 25 de
março de 1981, à SBT - Sistema Brasileiro de
Televisão S.C. Ltda., autorizada a mudar sua
denominação social para a atual, conforme Portaria
n° 286, de 28 de abril de 1986, do Diretor da Diretoria
Regional do Departamento Nacional de
Telecomunicações em São Paulo (Processo n°
53830.000560/96) ;

111 - Televisão Bandeirantes de Presidente
Prudente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na ci
dade de Presidente Prudente. Estado de São Paulo,
outorgada pelo Decreto nO 86.069, de 3 de junho de
1981 (Processo n° 53830.000512/96).

Art. 3° A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subsequentes e seus regulamentos.

Art. 4° A renovação da concessão somente pro
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 32 do art. 223 da Constitui
ção.

Art. 5° Este Decreto entra em vigor ria data de
sua publicação.

Brasília, 28 de abril de 2000; 1792 da Indepen
dência e 112° da República.

Aviso n° 999 - C. Civil.

Brasília, 13 de junho de 2000.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília- DF

Senhor Primeiro Secretário.
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 28 de abril de 2000. que
"Renova concessão das entidades que menciona.
para explorar serviços de radiodifusão. e dá outras
providências"

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 10do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
Serra dos Cristais Ltda., para explorar, na cidade de
Cristalina, Estado de Goiás, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 30 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.



Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Nagib Haickel, para exe
cutar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de São LUís, Estado
do Maranhão.

(À Comissão e de Constituiçâo e Justi
ça e de Redação (art. 54))

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 869, DE 2001

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

MENSAGEM ND 827/00

o Congresso Nacional Decreta:
Art. )0 É aprovado o ato constante do Decreto de

2 de junho de 2000, que outorga concessão à Funda
ção Nagib Haickel para executar, pelo prazo de 15
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos, na cidade.de São Luís, Estado do Mara
nhão.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado César Bandeira, Presidente.
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Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec- hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa- Relator Deputado Rafael Guerra à TVR na 35/00, nos
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea termos do Projeto de Decreto Legislativo que apre-
"h", do art. 32 do Regimento Interno. senta.

11 _Voto do Relator Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, íris
Simões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Silas Câmara, Átila
Lira, Josué Bengston, Márcio Fortes, Salvador Zim
baldi, Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José Ro
cha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho,
Neuton Lima, Francisco Coelho, Benito Gama, Her
mes Parcianello, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima,
Nelson Proença, Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Gus
tavo Fruet, Jonival Lucas Júnior, Leur Lomanto, Ana
Maria Corso, Babá, Gilmar Machado, Jorge Bittar,
Marcos Afonso, Francisco Silva, Márcio Reinaldo Mo
reira, Pedro Irujo, Vic Pires Franco, Ary Kara, Aldo
Arantes, Luíza Erundina, Valdeci Paiva, Agnaldo Mu
niz, Dr. Hélio, Vivaldo Barbosa, Bispo Wanderval e
Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - Cé
sar Bandeira, Presidente.

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., execu
tante de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Cristalina, Estado de Goiás, encon
tra-se de acordo com a prática legal e documental ati
nente ao processo renovatório e os documentos jun
tados aos autos indicam a regularidade na execução
dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo na 1, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 1° de dezembro de 2000. 
Deputado Rafael Guerra, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2000

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Difusora Serra
dos Cristais Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Cristalina, Estado de Goiás.

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

de 28 de abril de 2000, que renova, por 10 (dez) anos,
a partir de 20 de setembro de 1997, a concessão ou
torgada à Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Cristalina, Estado de Goiás.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2000. 
Deputado Rafael Guerra, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada



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

DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 2000

o Vice-Presidente da República, no exercício do
cargo de Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, e 34, § 10

, da Lei n° 4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 2°, do Decreto-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no art. 13, § 1°, do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795,
de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de
1996,

Decreta:

Art. 1° Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de 15
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos:

I - Fundação Educativa e Cultural João Soares
Leal Sobrinho, na cidade de Teófilo Otoni, Estado de
Minas Gerais (processo n° 53710.001338/99);

EM n° 164/MC
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TRTV N° 59, DE 2000 2. De acordo com o § 20 do art. 14 do Decre-
(Do Poder Executivo) to-lei n° 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o §

MENSAGEM N° 827/00 1° do art. 13 do Regulamento de Serviços de Radio
difusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996,
nao dependem de edital a outorga para execução
de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente
educativos.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos se encon
tram devidamente instruídos, de acordo com a legis
lação aplicável, demonstrando possuírem as entida
des as qualificações exigidas para a execução do ser
viço.

4. Esclareço que, nos, termos do § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado dos Processos Administrativos
correspondentes.

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

Submete à apreciação do Congres·
so Nacional o ato constante do Decreto
de 2 de junho de 2000, que outorga con
cessão à Fundação Nagib Haickel, para
executar serviço de radiodifusão de sons
e imagens com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de São Luís - MA.

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

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 2 junho de 2000. que "outorga concessão às
entidades que menciona, para executar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens. com fins exclusiva
mente educativos, e dá outras providências". As enti
dades mencionadas são as seguintes:

1 - Fundação Educativa e Cultural João Soares
Leal Sobrinho, na cidade de Teófilo Otoni - MG;

2 - Fundação Nagib Haickel, na cidade de São
Luís - MA;

3 - Fundação Cultural Santa Bárbara, na cidade
de Cachoeiro do Itapemirim - ES.

Brasília, 16 de junho de 2000.

Brasília, 31 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às entidades abaixo relacionadas, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(TV), com fins exclusivamente educativos, nas locali
dades e Unidades da Federação indicadas:

• Fundação Educativa e Cultural João Soares
Leal Sobrinho, na cidade de Teófilo Otoni,
Estado de Minas Gerais (Processo n°
53710.001338/99);

• Fundação Nagib Halckel, na cidade de São
Luís, Estado do Maranhão (Processo n°
53000.004247/99);

• Fundação Cultural. Santa Bárbara, na cidade
de Cachoeiro do Itapemirim, Estado do Espí
rito Santo (Processo n° 53000.006868/98).



11- Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão com fins educativos é regula
da pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação do Decreto n° 2.108, de 24 de dezem
bro de 1996. De acordo com estes instrumentos jurí
dicos, a outorga de permissão para execução de ser
viço de radiodifusão com fins exclusivamente educati
vos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Nagib
Haickel atendeu aos requisitos da legislação específi
ca, inclusive do Ato Normativo nO 1, de 1999, desta
Comissão, e apresentou a declaração prevista na
Portaria Interministerial n° 651, de 15 de abril de
1999.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 30 de agosto de 2000. 
Deputado íris Simões, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2000

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Nagib Haickel, para exe
cutar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de São Luís, Estado
do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto de

2 de junho de 2000, que outorga concessão à Funda
ção Nagib Haickel para executar, pelo prazo de 15
(quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusi-

Em 16 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
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11 - Fundação Nagib Haickel, na cidade de São de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
Luís, Estado do Maranhão (Processo n° imagens, com fins exclusivamente educativos, na ci-
53000.004247199); dade de São Luís, Estado do Maranhão.

111- Fundação Cultural Santa Barbara, na cida- Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
de de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati-
Santo (Processo n° 53000.006868198). vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so-

Parágrafo único. As concessões ora outorgadas mente produzirá efeitos após a deliberação do Con-
reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica- gresso Nacional.
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec-
assumidas pelas outorgadas. tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa-

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais me desta Comissão, nos termos do inciso li, alínea h
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 32 do Regimento Interno.
do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 3° Os contratos decorrentes destas conces
sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data de publicação da deliberação de que
trata o artigo anterior, sob pena de tomarem-se nulos,
de pleno direito, os atos de outorga.

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

Brasília, 2 de junho de 2000, - 179° da Indepen
dência e 112° da República, Marco Marciel.

Aviso n° 1.007 - C. Civil

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 2 de junho de 2000, que
"Outorga concessão às entidades que menciona,
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências".

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete á consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga concessão à Fundação Nagib Haickel, para
executar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito



TVR N° 62, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 832/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 142, de 25 de abril de 2000, que autori
za a Rádio Comunitária Guarany FM a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviços de ra·
diodifusão comunitária, na cidade de
Abaetetuba, Estado do Pará.

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

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos termos do art. 49, inciso XIII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposições de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviços de radiodifusão comuni
tária, conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 140, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e de Radiodifusão Neves 
ACORAN, na cidade de Riachão das Neves - BA,

2 - Portaria n° 142, de 25 de abril de 2000 - Rá
dio Comunitária Guarany FM, na cidade de Abaetetu
ba- PA;

3 - Portaria nE 143, de 25 de abril de 2000 - Asso
ciação Metropolitana Cultural e Artística "Dom Aloísio
Roque Opperman", na cidade de Uberaba - MG;

4 - Portaria n° 144, de 25 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária de Comunicação e Cuttura Ribama
rense, na cidade de São José de Rtbamar - MA;

5 - Portaria n° 145, de 25 de abril de 2000 
Associação de Difusão Comunitária de Nísia Flores
ta, na cidade de Nísia Floresta - RN;

6 - Portaria nE 146, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e Cultural São João Bosco
da Região das Alterosas, na cidade de Betim - MG',

7 - Portaria nE 147, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária Samaúma, na cidade de Ca
coal- RO;
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vamente e~ucativos, na cidade de São Luís, Estado Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
do Maranhao. data de sua publicação.

Art. 2° Este.dec~eto legislativo entra em vigor na Sala da Comissão 28 de março d 2001 - O -
data de sua pubhcaçao • . ' e. e. _. putado Cesar Bandeira, Presidente.

Sala da Comtssao, 30 de agosto de 2000. - De-
putado íris Simões, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado íris Simões à TVR n° 59/00, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira - Presidente; Francistônio Pinto e Jú
lio Semeghini - Vice-Presidentes' Alberto Goldman
íris Simões, João Almeida, Luiz 'Piauhylino, Magn~
Malta, Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo Silas Câma
ra, Átila Lira, Josué Bengston, Márcio Fortes, Salva
dor Zimbaldi, Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho,
José Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, San
tos Filho, Neuton Lima, Francisco Coelho, Benito
Gama, Hermes Parcianello, Marçal Filho, Maurílio
Ferreira Lima, Nelson Proença, Pinheiro Landim, Ri
cardo Izar, Gustavo Fruet, Jonival Lucas Júnior Leur
Lomanto, Ana Maria Corso, Babá, Gilmar Mac'hado,
Jorge Bittar, Marcos Afonso, Francisco Silva, Márcio
Reinaldo Moreira, Pedro Irujo, Vic Pires Franco, Ary
Kara, Aldo Arantes, Luiza Erundina, Valdeci Paiva,
Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Vivaldo Barbosa, Bispo
Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 870, DE 2001

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

MENSAGEM N° 832/00

Aprova o ato que autoriza a Rádio
Comunitária Guarany em a executar ser
viço de radiodifusão comunitária, na 10
calida~e de Abaetetuba, Estado do Pará.

(A Comissão de Constituição e justiça
e de Redação (art. 54)).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 142, de 25 de abril de 2000, que autoriza a Rá
dio Comunitária Guarany FM a executar serviço de ra
diodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, na localidade de Abaetetuba
Estado do Pará. '



O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto na 2.615, de 3 de Junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo na 53720.000412198, resolve:

Art. 1° Autorizar a Rádio Comunitária Guarany
FM, com sede na Rua Lauro Sodré, n° 1668, Bairro
Centro, na cidade de Abaetetuba, Estado do Pará, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge
ográficas com latitude em 01 E04'31"S e longitude
em 48E53'21"W, utilizando a freqüência de 104,9
MHz.

Art. 40 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.Brasília, 23 de maio de 2000
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8 - Portaria n° 152, de 25 de abril de 2000 - Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Fundação de Saúde e Ação Social Pautila Jordão - Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
FUSASO, na cidade de Bonito - PE; Portaria n° 142, de 25 de abril de 2000, pela qual au-

9 - Portaria n° 154, de 25 de abril de 2000 - torizei a Rádio Comunitária Guarany FM a executar o
Associação Paz e Bem, na cidade de Itambacuri - MG; serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de

10 - Portaria n° 155, de 25 de abril de 2000 - Abaetetuba, Estado do Pará.
Associção Comunitária da Comunidade São José, na 2. Após exame da matéria pelas áreas técnica e
cidade de Juazeirinho - PB; jurídica deste Ministério, as conclusões foram no sen-

11 - Portaria n° 156, de 26 de abril de 2000 - tido de que a mencionada entidade cumpriu as exi-
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura gências da Lei na 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
"Comunidade em Ação", na cidade de Muzambinho - do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comu-
MG; nitária, aprovado pelo Decreto na 2.615, de 3 de junho

12 - Portaria n° 160, de 12 de maio de 2000 _ de 1998, e da Norma Complementar do mesmo servi-
Associação Comunitária Vale do Uatumã, na cidade ço, aprovada pela Portaria na 191 , de 6 de agosto de
de Presidente Figueiredo - AM; 1998.

13 - Portaria na 161, de 12 de maio de 2000 _ 3. O mandamento constitucional inscrito no § 3
0

,

Associação Rádio Comunitária Boas Novas na do art. 223, determina que o ato de autorização so-
cidade de Goiana _ PE' 'mente produzirá efeitos legais após deliberação do

14 - Portaria n° 1~2 de 12 de maio de 2000 _ Congresso Nacional.
Associação Beneficente -; de Outubro na cidade de 4. Faço juntar a documentação de origem, con-
Itaiçaba _ CE; , substanciada nos autos do Processo Administrativo

15 - Portaria n° 163, de 12 de maio de 2000 _ n053720.0~0~12/98, com a finalidade de subsidiar os
Associação Comunitária Rádio Club FM "A Voz de trabalhos fm.als. . .. .
Nazaré" na cidade de Manacapuru _ AM' Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Mmls-

16'- Portaria n° 164, de 12 de mai~ de 2000 _ tro de Estado das Comunicações.

Rádio Comunitária Excel FM, na cidade de Alpercata - PORTARIA W 142 DE 25 DE ABRIL DE 2000
MG;

17 - Portaria na 165, de 12 de maio de 2000 
Associação Pró-Cidadania - APC, na cidade de
Guaxupé - MG;

18 - Portaria n° 166, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão Amigos do
"Rio Santa Rosa", na cidade de Araioses - MA;

19 - Portaria na 167, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária A Voz de Bebedouro, na
cidade de Maceió - AL;

20 - Portaria na 168, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão de
Maragogi - AL, na cidade de Maragogi - AL; ,

21 - Portaria na 169, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e Cul
tural, na cidade de Alcinópolis - MS;

22 - Portaria n° 170, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Regional da Mata para o
Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico 
ASCOREM, na cidade de Rolim de Moura - RO.

Brasília, 20 de junho de junho de 2000. - Fer
nando H.enrique Cardoso.

EM N° 140/MC



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2000

Aprova o ato que autoriza a Rádio
Comunitária Guarany EM a executar ser
viço de radiodifusão comunitária, na lo
calidade de Abaetetuba, Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 142, de 25 de abril de 2000, que autoriza a Rá
dio Comunitária Guarany FM a executar serviço de ra
diodifusão comunitária, pelo prazo de 3 (três) anos,
sem direito de exclusividade, na localidade de Abae
tetuba, Estado do Pará.

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

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2000. - De
putado Magno Malta, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado Magno Malta à TVR n° 62/00, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apre
senta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira - Presidente; Francistônio Pinto e Jú
lio Semeghini - Vice-Presidentes; Alberto Goldman,
íris Simões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno
Malta, Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Silas Câma
ra, Átila Lira, Josué Bengston, Márcio Fortes, Salva
dor Zimbaldi, Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho,
José Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, San
tos Filho, Neuton Lima, Francisco Coelho, Benito
Gama, Hermes Parcianello, Marçal Filho, Maurílio
Ferreira Lima, Nelson Proença, Pinheiro Landim, Ri
cardo Izar, Gustavo Fruet, Jonival Lucas Júnior, Leur
Lomanto, Ana Maria Corso, Babá, Gilmar Machado,
Jorge Bittar, Marcos Afonso, Francisco Silva, Márcio
Reinaldo Moreira, Pedro Irujo, Vic Pires Franco, Ary

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Rádio Comunitária Guarany FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de 3
(três) anos, sem direito de exclusividade, na localida
de de Abaetetuba, Estado do Pará.

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

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Rádio Comunitária Guarany FM
atendeu aos requisitos da legislação específica e foi
autorizada para execução do serviço de radiodifusão
comunitária na localidade de Abaetetuba, Estado do
Pará.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
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Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de a documentação, constatamos que foram atendidos
sua publicação. - Pimenta da Veiga. todos os critérios exigidos por este diploma regula-
Aviso n° 1.011 _ C. Civil ment~r. <? ato. de outorga ~bedece aos princípios de

constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2000. 
Deputado Magno Malta, Relator.

Em 20 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias n°
140, 142 a 147, 152, 154, 155, de 25 de abril de 2000;
156, de 26 de abril de 2000; e 160 a 170, de 12 de
maio de 2000. - Atenciosamente, - Pedro Parente,
Chefe da Casa Civil da Presidência da República.



TVR N° 72, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM W 832100

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Vale do Uatumã a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitá
ria, na localidade de Presidente Figueire
do, Estado do Amazonas.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria na 160, de 12 de maio de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária Vale do Uatumã a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, na localidade
de Presidente Figueiredo, Estado do Amazonas.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado César Bandeira, Presidente.

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n°
160, de 12 de maio de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária Vale do Uatumã
a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviços de radi
odifusão comunitária, na cidade de Presi
dente Figueiredo, Estado do Amazonas.

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

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

com o § 30 do artigo 223, da Constituição Federal sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex-
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Kara, Aldo Arantes, Luiza Erundina, Valdeci Paiva, c1usividade, serviços de radiodifusão comunitária,
Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Vivaldo Barbosa, Bispo conforme os seguintes atos e entidades:
Wanderval e Oliveira Filho. 1 - Portaria nO 140, de 25 de abril de 2000 -

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De- Associação Comunitária e de Radiodifusão Neves -
putado César Bandeira, Presidente. ACORAN. na cidade de Riachão das Neves - BA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 2 - Portaria n° 142, de 25 de abril de 2000 - Rá-
W 871, DE 2001 dio Comunitária Guarany FM, na cidade de Abaetetu-

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, ba - PA;
Comunicação e Informática). 3 - Portaria n° 143, de 25 de abril de 2000 - Asso-

MENSAGEM ~ 832100 ciação Metropolitana Cultural e Artística "Dom Aloísio
Roque Opperman", na cidade de Uberaba - MG;

4 - Portaria na 144, de 25 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura Ribama
rense, na cidade de São José de Ribamar - MA;

5 - Portaria nO 145, de 25 de abril de 2000 
Associação de Difusão Comunitária de Nísia Flores
ta, na cidade de Nísia Floresta - RN;

6 - Portaria nO 146, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e Cultural São João Bosco
da Região das Alterosas, na cidade de Betim - MG;

7 - Portaria n° 147, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária Samaúma, na cidade de Ca
coal- RO;

8 - Portaria na 152, de 25 de abril de 2000 
Fundação de Saúde e Ação Social Pautila Jordão 
FUSASO, na cidade de Bonito - PE;

9 - Portaria n0 154, de 25 de abril de 2000 - Asso
ciação Paz e Bem na cidade de Itambacuri - MG;

10 - Portaria n° 155, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária da Comunidade São José,
na cidade de Juazeirinho - PB;

11 - Portaria na 156, de 26 de abril de 2000- Asso
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura "Comuni
dade em Ação", na cidade de Muzambinho - MG;

12 - Portaria na 160, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Vale do Uatumã, na cidade
de Presidente Figueiredo - AM;

13 - Portaria na 161, de 12 de maio de 2000 
Associação Rádio Comunitária Boas Novas, na cida
de de Goiana - PE;

14 - Portaria na 162, de 12 de maio de ?OOO 
Associação Beneficente 07 de Outubro, na cidade de
Itaiçaba - CE;

15 - Portaria na 163, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Rádio Club FM "A Voz de
Nazaré", na cidade de Manacapuru - AM;

16 - Portaria na 164, de 12 de maio de 2000 
Rádio Comunitária Excel FM, na cidade de Alperca
ta- MG;



Em 20 de junho de 2000

PORTARIA~ 160 DE 12 DE MAIO DE 2000

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53630.000337/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Vale
do Uatumã, com sede na Rua Arapiuns, n° 8, Vila de
Balbina, na cidade de Presidente Figueiredo, Estado
do Amazonas, a executar serviço de radiodifusão co
munitária, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade.

Art. 20 Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 30 A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 01 E56'12"S e longitude em
59E25'26"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

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

Art. 50 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta a Veiga.

Aviso n° 1.011 - C. Civil

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias nOs

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

EM N° 154/MC
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17 - Portaria n° 165, de 12 de maio de substanciada nos autos do Processo Administrativo
2000-Associação Pró-Cidadania-APC, na cidade de n° 53630.000337/98, que ora faço acompanhar, com
Guaxupé - MG; a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

18 - Portaria n° 166, de 12 de maio de 2000 - 5. Em conformidade com os preceitos constituci-
Associação Comunitária de Radiodifusão Amigos do onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
"Rio Santa Rosa", na cidade de Araioses - MA; presente processo, passará a produzir efeitos legais

19 - Portaria n° 167, de 12 de maio de 2000 - somente após deliberação do Congresso Nacional, a
Associação Comunitária A Voz de Bebedouro, na ci- teor do § 30 do art. 223, da Constituição Federal.
dade de Maceió - AL; Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-

20 - Portaria n° 168, de 12 de maio de 2000 - tro de Estado das Comunicações.
Associação Comunitária de Radiodifusão de Marago
gi - AL, na cidade de Maragogi - AL;

21 - Portaria n° 169, de 12 de maio de 2000
Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e Cul
tural, na cidade de ALcinópolis - MS;

22 - Portaria n° 170, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária Regional da Mata para o De
senvolvimento Social, Cultural e Artístico 
ASCOREM, na cidade de Rolim de Moura - RO.

Brasília, 20 de junho de 2000. - Fernando Hen
rique Cardoso.

Brasília, 30 de maio de 2000

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Vale do Uatumã, com sede na cidade de Presidente
Figueiredo, Estado do Amazonas, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei n09.612, de
19 de fevereiro de 1998.

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

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

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



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 872, DE 2001

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

MENSAGEM ND 983/00

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Romiporã de Espigão

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

I - Relatório
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140, 142a 147,152,154,155, de25 de abril de 2000; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
156, de 26 de abril de 2000; e 160 a 170, de 12 de N° ,DE 2000
maio de 2000. Aprova o ato que autoriza a Associ-

ação Comunitária Vale do Uatumã a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitá
ria, na localidade de Presidente Figueire
do, Estado do Amazonas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 160, de 12 de maio de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária Vale do Uatumã a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, na localidade
de Presidente Figueiredo, Estado do Amazonas.

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

Sala da Comissão, 18 de outubro de 2000. - De
putado Hermes Parcianello, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica

ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator
Deputado Hermes Parcianello à TVR n° 72/00, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Cé
sar Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio Se
meghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, íris Si
mões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Silas Câmara, Átila
Lira, Josué Bengston, Márcio Fortes, SalvadorZimbaldi,
Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Luiz
Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho, Neuton
Lima, Francisco Coelho, Benito ~ama, Hermes Parcia
nello, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nelson Pro
ença, Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Gustavo Fruet, Jo
nival Lucas Júnior, Leur Lomanto, Ana Maria Corso,
Babá, Gilmar Machado, Jorge Bitiar, Marcos Afonso,
Francisco Silva, Márcio Reinaldo Moreira, Pedro Irujo,
Vic Pires Franco, Ary Kara, Aldo Arantes, Luiza Erundi
na, Valdeci Paiva, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Vivaldo
Barbosa, Bispo Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado César Bandeira, Presidente.

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete à consideração do Congresso
Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o
ato que autoriza a Associação Comunitária Vale do
Uatumã a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Presidente Figueiredo,
Estado do Amazonas.

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

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 3° do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regu
lada pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
No processo em questão, a Associação Comunitá
ria Vale do Uatumã atendeu aos requisitos da legis
lação específica e foi autorizada para execução do
serviço de radiodifusão comunitária na localidade
de Presidente Figueiredo, Estado do Amazonas.

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

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de ás formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que o;a apre
sentamos.

Sala da Comissão, 18 de outubro de 2000. - De
putado Hermes Parcianello, Relator.
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do Oeste, para a Preservação da Cultura
e o Desenvolvimento Social e Artístico 
ACROMEO a executar serviço de radiodi
fusão comunitária, na localidade de Espi
gão do Oeste, Estado de Rondônia.

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

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 204, de 31 de maio de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária Romiporã de Espigão do
Oeste, para a Preservação da Cultura e o Desenvolvi
mento Social e Artístico - ACROMEO a executar ser
viço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, na localidade de
Espigão do Oeste, Estado de Rondônia.

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

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 113, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM ND 983/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 204, de 31 de maio de 2000, que autori
za a Associação Comunitária Romiporã
de Espigão do Oeste, para a Preservação
da Cultura e o Desenvolvimento Social e
Artístico - ACROMEO, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviços de radiodifusão comu
nitária na cidade de Espigão do Oeste,
Estado de Rondônia.

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

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

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhada de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar serviços de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, con
forme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 178, de 16 de maio de 2000 
Associação Comunitária Cajuruense, na cidade de
Carmo do Cajuru - MG;

2 - Portaria n° 179, de 16 de maio de 2000 
Associação Comunitária Rádio São Thomé, na cida
de de Campos dos Goytacazes - RJ;

3 - Portaria n° 180, de 16 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Amigos Cafelândia 
ACAFE, na cidade de Cafelândia - PR;

4 - Portaria n° 181, de 16 de maio de 2000 
Associação Cultural e Comunitária de Radiodifusão
de Campo Alegre, na cidade de Campo Alegre - AL;

5 - Portaria n° 182, de 16 de maio de 2000 
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e
Social - STAR, na cidade de Valentim Gentil- SP;

6 - Portaria n° 185, de 16 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação de Barro
Duro - Piauí, na cidade de Barro Duro - PI;

7 - Portaria n° 186, de 16 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Vale do Redentor, na cidade de São José do Rio Par
do-SP;

8 - Portaria n° 188, de 17 de maio de 2000 - Sis
tema Comunitário de Comunicações Santamariense,
na cidade de Santa Maria de Itabira - MG;

9 - Portaria n° 189, de 17 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu
ral e Artístico de Ibiporã, na cidade de Ibiporã - PR;

10 - Portaria n° 190, de 17 de maio de 2000 
Associação Comunitária Esperança e Paz 
ASCEPAZ, na cidade de Ouro Preto D'Oeste- RO;

11 - Portaria n° 191, de 17 de maio de 2000 -
Fundação Cultural e Comunitária José Gervasio de
Araújo, na cidade de Urbano Santos - MA;

12 - Portaria n° 192, de 17 de maio de 2000 
Fundação Cultural e Educativa Carlos Roberto da Sil
va Pimenta - FUNCEC, na cidade de Urutaí - GO;

13 - Portaria n° 193, de 17 de maio de 2000 
Associação Comunitaria dos Moradores do Aracruz 
AMA, na cidade de Barreiras - BA;

14 - Portaria n° 203, de 31 de maio de 2000 
Associação Comunitária e Cultural de Caçu, na Caçu
-GO;

15 - Portaria n° 204, de 31 de maio de 2000
Espigão do Oeste, Para a Preservação da Cultura e o
ACROMEO, na cidade de Espigão do Oeste - RO;

16 - Portaria n° 205, de 31 de maio de 2000 
Associação Comunitária Cultural de Pedrinhas Pau
lista, na cidade de Pedrinhas Paulista - SP;

17 - Portaria n° 206, de 31 de maio de 2000 
Rádio Comunitária Madalena - FM, na cidade de
Santa Maria Madalena - RJ;



O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53800.000273/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Ro
miporã de Espigão do Oeste. Para a Preservação da
Cultura e o Desenvolvimento Social e Artístico 
ACROMEO, com sede na Rua Serra Azul n° 2.511 
Centro, na cidade de Espigão do Oeste, Estado de
Rondônia, a executar serviço de radiodifusão comuni
tária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 11°31'38"S e longitude em
61°00'46"W utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

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

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
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18 - Portaria n° 207, de 31 de maio de 2000 - 3. Como se depreende da importância da inici-
Associação Rádio Comunitária Campestre - FM, na ativa comandada por Vossa Excelência, essas
cidade de Campestre - AL; ações permitem que as entidades trabalhem em

19 - Portaria n° 208, de 31 de maio de 2000 - conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva, processo educacional, social e cultural mas, tam-
ACRED - Elias Fausto, na cidade de Filas Fausto - bém, servem de elo à integração de informações
SP; benéficas em todos os segmentos, e a todos esses

20 - Portaria n° 209, de 31 de maio de 2000 - núcleos populacionais. 4. Sobre o caso em espé-
Associação Movimento Comunitário Rádio Pérola FM cie, determinei análises técnica e jurídica da peti-
- AMCRP/FM, na cidade de Conchas - SP; ção apresentada, constatando a inexistência de

21 - Portaria n° 210, de 31 de maio de 2000 _ óbice legal e normativo ao pleito, o que se conclui
Associação Comunitária Urtigão, na cidade de São da documentação de origem, consubstanciada nos
João da Urtiga _ RS; autos do Processo Administrativo n°

22 - Portaria n° 211, de 31 de maio de 2000 _ 53800.000273/98, que ora faço acompanhar, com a
Associação Cultural e Comunitária Amigos de Treze finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
Tílias - SC, na cidade de Treze Tílias - SC; 5. Em conformidade com os preceitos constituci-

23 - Portaria nO 212, de 31 de maio de 2000 _ onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
FADA - Fundação Assaré para o Desenvolvimento e presente processo, passará a produzir efeitos legais
Assistência Social, na cidade de Assaré _ CE; somente após deliberação do Congresso Nacional, a

24 _ Portaria n° 213, de 31 de maio de 2000 _ teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
AMOCENTRO - Associação dc Moradores do Centro Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-
da Cidade de Pombal, na cidade dc Pombal- PB; tro de Estado das Comunicações

25 - Portaria n° 214, de 31 de maio de 2000 - PORTARIA~ 204 DE 31 DE MAIO DE 2000
ADEPAM - Amazônia em Defesa e Proteção do Meio
Ambiente, na cidade de Benjamin Constant - AM; e

26 - Portaria n° 215, de 31 de maio de 2000 
Associação dos Amigos da Praia de Mariscal, na ci
dade de Bombinhas - SC.

Brasília, 25 de julho de 2000. - Fernando Hen
rique Cardoso

EM N° 229/MC

Brasília, 12 de julho de 2000

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Romiporã de Espigão do Oeste, Para a Preservação
da Cultura e o Desenvolvimento Social e Artístico
ACROMEO, com sede na cidade de Espigão do Oes
te, Estado de Rondônia, explore o serviço de radiodi
fusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fe
vereiro de 1998.

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

GABINETE DO MINISTRO
PO~TARIAS DE 31 DE MAIO DE 2000

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES. no uso de suas atnbUlções. consIderando o
dIsposto nos artigos \O e 19 do Decreto na 2.615. de 3 deJunho de 1998. resolve autonzar asenudades
abaixo relacIOnadas a executar. 2'10 prazo de Ires anos, sem dm:lIo ce exclusIvidade. serviço de
radlOdlfusào comumlâria Os atos de automação someme produzlIão efelto5 legais após deliberação do
ConJ,'Tesso NaCional. nos teRnOS do § 30 do artigo 223 da Constttulção

I N° da I N° do Nome da Entidade LocalidadelUF
.Portan~ Processo

203 !53670.000736/98 AssOCIação Comunitãna e Cultural de Caçu CaçulGO
~i I . í

{204- 1153800.000273/98 1AssOClaçâo Comunitária Romlporâ de Espigão Esplgâo do Oeste/RO
!I....--/ í---I do Oeste Para a Preservação da Cultura

e o Desenvolvimento SOCIal e Artístico -'
ACROMEo. I

205 jI5J830.ODI655198 Associação Comumtána Cultural de \Pednnhas Pahsta/SP
Pednnhas Paulista. i

206 \5317(\.0010\4/9& Rádio Comumtana Madalena - FM ISanta Maria. MadalenalRl
I 207 53610.000261198 ASSOCIação RádroComunitãria Camnestre. FM J Camnestre/AL
: 208 153830.002667198 Associação Cultural, Recreativa e Desportlva·1 ElIas Fausto/SP

! I"ACRED - ElIas Fausto"

209 53&)O.OOOn1tl/9~ Associação MOVimento Comunitário Ràdio Conchas/SP
Pérola FM - AMCRPIF'M

210 53790.001657198 Associação Commritária Urti\tâo São João da Urtim;-/RS
211 53820.000597198 Associação Cultural e Comunitána Amtgos de Treze TilíaslSC

Treze Tilías - Se.
212 53650.002186198 FADA - Fundaçao Assaré para O Assaré/CE

DesenvolvImento e Assistência Social .
213 53730.000586/98 AMOCEN1RO. Associação de Moradores PomballPB

do Centro da Cidade de Pombal
214 53630.000253/98 ADEPAM -Amammaan Defesa~ Pro~ Bcníamin~AM

do Meio Ambiente.
215 53820.000550/98 Assaciacão dos Amigos da Praia de Mariscal . BombinhaslSC
216 53820.000S79198 Associw;ão Rádio Comumtána Jaborá JaborálSC
117 53790.001359/98 Fundação Cooperhablc paJl\ a Educação e ErechimJRS

Assistência Social.
218 53700.001298/98 Associação Comumtária CatIVa. Rio BrilhantelMS
219 53740.001215/98 FundaçOO Hospiular do Tmbalhador Rural de São JOI'gI: do lvailPR

Silo Jorge do Ivai

220 53610.000319/98 Associação Educacional. Cultural c Artística igaci/AL
Novo Tempo - AECANT

221 53730.000036/99 ASSOCiação Comumti\ria de Com1Dlicação de São BentolPB
São Bento.

222 153640.001734/98 Associação Rlid\Q Comunitária Madre FM. Madre de DeuslBA
223 53720.000407/99 Clube de Mães "Nossa Senhora da Conte/cão" Penalva/MA

,224 f 53730.000603/98 f Rádio Comunitána Educadora FM • RACEIFM Santa RitalPB

PIMENTA DA VEIGA
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Aviso n° 1.201 - C. Civil

Em 25 de julho de 2000.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam, a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias nOs
178 a 182; 185 e 186, de 16 de maio de 2000;

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Comunitária Romiporã de Espi
gão do Oeste, para a Preservação da Cultura e o De
senvolvimento Social e Artístico - ACROMEO, a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária pelo prazo
de 3 (três) anos, sem direito de exclusividade, na lo
calidade de Espigão do Oeste, Estado de Rondônia.

Atendendo ao disposto no § 30 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 da Regimento Interno.

U- Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Comunitária Romi
porã de Espigão do Oeste, para a Preservação da
Cultura e o Desenvolvimento Social e Artístico 
ACROMEO, atendeu aos requisitos da legislação es
pecífica e foi autorizada para execução do serviço de

radiodifusão comunitária na localidade de Espigão do
Oeste, Estado de Rondônia.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar. O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2000. 
Deputado Pedro Canedo, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2000

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Romiporã de Espigão
do Oeste, para a Preservação da Cultura
e o Desenvolvimento Social e Artístico 
ACROMEO, a executar serviço de radio
difusão comunitária, na localidade de
Espigão do Oeste, Estado de Rondônia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 204, de 31 de maio de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária Romiporã de Espigão do
Oeste, para a Preservação da Cultura e o Desenvolvi
mento Social e Artístico - ACROMEO, a executar ser
viço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de 3
(três) anos, sem direito de exclusividade, na localida
de de Espigão do Oeste, Estado de Rondônia.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de de 2000. - Deputado
Pedro Canedo, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em ,reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado Pedro Canedo à TVR n° 113/00,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e
Júlio Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto
Goldman, íris Simões, João Almeida, Luiz
Piauhylino, Magno Malta, Nárcio Rodrigues, Pedro
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Canedo, Silas Câmara, Átila Lira, Josué Bengston,
Márcio Fortes, Salvador Zimbaldi, Arolde de
Oliveira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Luiz
Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho, Neuton
Lima, Francisco Coelho, Benito Gama, Hermes
Parcianello, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima,
Nelson Proença, Pinheiro Landim, Ricardo Izar,
Gustavo Fruet, Jonival Lucas Júnior, Leur
Lomanto, Ana Maria Corso, Babá, Gilmar
Machado, Jorge Bittar, Marcos Afonso, Francisco
Silva, Márcio Reinaldo Moreira, Pedro Irujo, Vic
Pires Franco, Ary Kara, Aldo Arantes, Luiza
Erundina, Valdeci Paiva, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio,
Vivaldo Barbosa, Bispo Wanderval e Oliveira
Filho.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 873, DE 2001

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

TVR N° 120/00

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural e Comunitária Amigos de
Treze Tílias - SC a executar serviço de
radiodifusão comunitária na localidade
de Treze Tílias, Estado de Santa Catarina.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 211, de 31 de maio de 2000, que autoriza a
Associação Cultural e Comunitária Amigos de Treze
Tílias - SC a executar serviço de radiodifusão comu
nitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, na localidade de Treze Tílias, Estado de
Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 120, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM ND 983/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 211, de 31 de maio de 2000, que autori
za a Associação Cultural e Comunitária
Amigos de Treze Tílias - SC a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de

exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária na cidade de Treze Tílias,
Estado de Santa Catarina.

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

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

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhada de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar serviços de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, con
forme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 178, de 16 de maio de 2000 
Associação Comunitária Cajuruense, na cidade de
Carmo do Cajuru - MG;

2 - Portaria n° 179, de 16 de maio de 2000
Associação Comunitária Rádio São Thomé, na cida
de de Campos dos Goytacazes - RJ;

3 - Portaria n° 180, de 16 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Amigos Cafelândia 
ACAFE, na cidade de Cafelândia - PR;

4 - Portaria n° 181, de 16 de maio de 2000 
Associação Cultural e Comunitária de Radiodifusão
de Campo Alegre, na cidade de Campo Alegre - AL;

5 - Portaria n° 182, de 16 de maio de 2000 
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e
Social - STAR, na cidade de Valentim Gentil- SP;

6 - Portaria n° 185, de 16 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação de Barro
Duro - Piauí, na cidade de Barro Duro - PI;

7 - Portaria n° 186, de 16 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Vale
do Redentor, na cidade de São José do Rio Pardo - SP;

8 - Portaria n° 188, de 17 de maio de 2000 - Sis
tema Comunitário de Comunicações Santamariense,
na cidade de Santa Maria de Itabira - MG;

9 - Portaria n° 189, de 17 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu
ral e Artístico de Ibiporã, na cidade de Ibiporã - PR;

10 - Portaria n° 190, de 17 de maio de 2000 
Associação Comunitária Esperança e Paz 
ASCEPAZ, na cidade de Ouro Preto D'Oeste - RO;

11 - Portaria n° 191, de 17 de maio de 2000 -
Fundação Cultural e Comunitária José Gervasio de
Araújo, na cidade de Urbano Santos - MA;

12 - Portaria n° 192, de 17 de maio de 2000 
Fundação Cultural e Educativa Carlos Roberto da Sil
va Pimenta - FUNCEC, na cidade de Urutaí - GO;



PORTARIA N° 211 DE 31 DE MAIO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53820.000597/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Cultural e Comu
nitária Amigos de Treze Tílias - SC, com sede na Rua
José Bonifácio n° 10, Sala 2, Centro, na cidade de Tre
ze Tílias, Estado de Santa Catarina, a executar servi
ço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
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13 - Portaria n° 193, de 17 de maio de 2000 - Comunitária Amigos de Treze Tílias - SC, com sede
Associação dos Moradores do Aracruz - AMA, na ci- na cidade de Treze Tílias, Estado de Santa Catarina,
dade de Barreiras - BA; explore o serviço de radiodifusão comunitária, em

14 - Portaria nO 203, de 31 de maio de 2000 - conformidade com o caput do art. 223, da Constituí-
Associação Comunitária e Cultural de Caçu, na cida- ção e a Lei n09.612, de 19 de fevereiro de 1998.
de de Caçu - GO; 2. Referida entidade requereu ao Ministério das

15 - Portaria n° 204, de 31 de maio de 2000 - Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
Associação Comunitária Romiporã de Espigão do cuja documentação inclui manifestação de apoio da
Oeste. Para a Preservação da Cultura e o Desenvolvi- comunidade, numa demonstração de receptividade da
mento Social e Artístico - ACROMEO, na cidade de filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
Espigão do Oeste - RO; maneira a incentivaro desenvolvimento e a sedimenta-

16 - Portaria n° 205, de 31 de maio de 2000 - ção da cu~ura geral das localidades postulantes.
Associação Comunitária Cultural de Pedrinhas Pau- 3. Como se depreende da importância da iniciati-
lista, na cidade de Pedrinhas Paulista - SP; va comandada por Vossa Excelência, essas ações

17 - Portaria n° 206, de 31 de maio de 2000 - permitem que as entidades trabalhem em conjunto
Rádio Comunitária Madalena - FM, na cidade de com a comunidade, auxiliando não só no processo
Santa Maria Madalena - RJ; educacional, social e cu~ural mas, também, servem de

18 - Portaria n° 207, de 31 de maio de 2000 - elo à integração de informações benéficas em todos os
Associação Rádio Comunitária Campestre - FM, na segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
cidade de Campestre - AL; 4. Sobre o caso em espécie, determinei análises

19 - Portaria n° 208, de 31 de maio de 2000 - técnica e jurídica da petição apresentada. constatan-
Associação Cu~ural, Recreativa e Desportiva, "ACRED do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
- Elias Fausto", na cidade de Elias Fausto - SP; o que se conclui da documentação de origem, con-

20 - Portaria n° 209, de 31 de maio de 2000 - substanciada nos autos do Processo Administrativo
Associação Movimento Comunitário Rádio Pérola FM n° 53820.000597/98, que ora faço acompanhar, com
- AMCRP/FM, na cidade de Conchas - SP; a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

~1 -= Portaria ~o. ~1 O, d~ ~1 de m~io de 2000_- 5. Em conformidade com os preceitos constituci-
As~oclaçao.Comunltana Urtlgao, na CIdade de Sao onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
Joao da Urtiga - RS' t· d' f 't I '

22 _ P rt . ~ 211 d 31 d . d 2000 _ presen e processo, passara a pro uZlr e elos egals
o ana n ,e e maio e t • d "b - d C N' I

Associação Cultural e Comunitária Amigos de Treze somen e a~os e I eraçao o o~g~e~so aCiona, a
Tílias - SC, na cidade de Treze Tílias _ SC; teor do § 3 do art. 223, da Constltulçao Federal.

23 - Portaria n° 212, de 31 de maio de 2000 - Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-
FADA - Fundação Assaré para o Desenvolvimento e tro de Estado das Comunicações.
Assistência Social, na cidade de Assaré - CE;

24 - Portaria n° 213, de 31 de maio de 2000 
AMOCENTRO - Associação de Moradores do Centro
da Cidade de Pombal, na cidade de Pombal - PB;

25 - Portaria n° 214, de 31 de maio de 2000 
ADEPAM - Amazônia em Defesa e Proteção do Meio
Ambiente, na cidade de Benjamin Constant - AM; e

26 - Portaria n° 215, de 31 de maio de 2000 -
Associação dos Amigos da Praia de Mariscal, na ci
dade de Bombinhas - SC.

Brasília, 25 de julho de 2000. - Fernando Hen
rique Cardoso.

EM N° 223/MC

Brasília, 12 de julho de 2000

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Cultural e
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gráficas com latitude em 26°59'30"S e longitude em entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
51 024'05"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz. seis meses a contar da data de publicação do ato de

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos lega- deliheração.
is após deliberação do Congresso Nacional, nos ter- Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
mos do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a sua publicação. - Pimenta da Veiga.

A

PIMENTII DA VEIGA
M1l'1i.stro

DESPACHOS :JO MINISTRO
i.lr 1'1 de JunhO de 2000

Tendo em vts~a as lnfunnac,.õt:s de Julgam~nto dos ReCUI"S05 AdmuU5tranvOS Interpostos par hclt.anlcs da
Conoorrenclz n2 061197~SFOfMC, elaborudos pela Coml:ssão Especial de Àmbuo NaCional consbtwdn
pc:la Ponan... n2_063. de 05 de fe"crc1lO de 1991. alterada pela Portana rP 136. de 24 de abnt de 2000
cQnfo~nne relaçao em MeXO. os quaIS adoto como mOllvação e fundamentacão àeslc. homologo as
declSOe.5 da <..omts.sào o~«vando que a:. razôcs das habtlu3.ÇÕes c tnabilitaçã=>, c:m qu=liod~m
e~g:~~ta t1b~ervãncta 3.S condl\õ~s ~belec1das no respectiVO Editai. c:m eumpnmenlO 8 leglStação

IOf. n9 '14/200C)

PIM ENTA OA VEI GA
loiinist:.ro

PORTF.RIA U9 245, DE 7 DE JUNHO D:=: 2000

Proct:sso ntl
53~OO000961/98 Declara. de I1cordo com o an 7", inCISO 11. do Decreto rio 88 066, de 26 de

JanelrQ de 198.,. a. percmpçllo da f)emussào C)UIOf€2da a Fundação JoaQutm jose MQfCl[<! pela Ponan
Me n° SOl. de 30 de selcmbrD de 1988 publicada no DlánD Oficml dn União de 3 de owubro do mesm:
ano, para explorar. sc:m direito de cxclu~lvu1ade. Sef\olÇO de radiodifusão sonora em freqüêncIa modulada..
com finalidade: cdlJC21Jva l: cultural na cidade de [)ourndos. Estado do Mato Grosso do Sul Este ato
soml:l1le prodUZIra efeuos legaiS apos delIberação dD Con~ NBCUlllaJ. nos termos do § 2" do AJtI
223 da Constuwç1a 80

~(I~ : 53830001655/9&I~~~n:op~~~s:luna Cul\ural rle IPednnha::. Pallosta.lSP

t-.J" Ih N& do Nome: oa Enudade Loc:3hdJ.dellJf
~rt;:;. JlIOCC:5"'O

2u: I ~3670 000736/9& !AssOClação Comumtnnll e Cultuml de Caçu i CaçulGO.

Ministério das Comunicações

J~ 000273198 IAS50C1açâoComunJtawlo Romlpotà de Espl~ã('l ; Esplgào do OestefRO
Ido Oeste Par.l a t'reservaçao da CullW'3 I

le o Dest:Ovol\f1mento Socml e Antstlco
.ACROMEO •

GABINETE DO MINISTRO
PORTIIRI~S DE 31 DE t1AIO DE 2000

II MJP-.lJSTRO DC ESTADO DAS COMUNICAÇÕES~ no uso de: suas atnbUlções considerando o
al.!>po~o{t\ nos amgo5 10 c 19 do Decrelo n" 2. 61 5 de 3 <lc Junho de 1998. resolve alllOnlar d) entidades
~'D:lr\(1 rc:lílcronadas a executar pelo prazo de lris anOS sem cm:nD de c>OCluSIVIQade. scrvJço d~

(aCllh::, iU~o comUnltan8 Os 3h)~ de aUlonzaçáo someme orodUZlrão efeuos legais apos delJberaçlio do
Con~'1'cssn N,u..lOnal nos termOS do 0& 30 do mlgo 223 da ConstUUlçãO

CO"'l.TR...

ANEXO 11 RECüIlSU:'> ~O CONIIECIDO

\ ....LrAlVolzO I co I SI!.n.'No S't'J"A DE CC!\1l,.NICACOES. LTO' I MI'( RADIODIFUSAQ LTO_

LOC"'LIO'CE Itr RECORRE,:'ol'IElO/'C:OIlIlI:'ll~ !!ôUl\l
", .. ,. 5rOt'IC I co

1... - F\l

Tenao em vista as JntonnQções de Julgamento dos Rccur.5C1~ AdnJlmslratlvo~ mtctpoSlos IJor 11<:ltante5 aa~

ConcorreoclRS n..! 1:!1. 123. l~. 116, 131. 132 133.135 136, LU )·11.144 1·15.149 150 151. !::.:
153 154 156, 15i. 159 160 e 161/97-SSR.'J\.tC • elaborados pel.:l Comissão k:.!ipcclal d~ LtClta....5.~'
constlllJlda pela Ponana no! 811. de 29 de dezembro de 1997. a1tcriJfla pela Ponana n~ 136, de: 24 de aonl
de 201){). coniorrne relação em ancx.o os quaIS ndoto como mou\4;ào e fundamentaçào deste. homoloeo
3,.;; dec:lsões da Comtssão. observanfla que as razões tl3S. hablolua.çõô ~ mabthtac;oes. em quesUQ
dct.orrernrn dll c:stntl\. observànCl3 as condições .:stabcl.c:cuias nos ~ecnvos Ecutals. em cumpnmcnlo ;.
legl:ilação Vlicnle.

V.l.LPAflAIZO I GO • 5ISTE" ..... S'r lU"" D( co".. tolC....C;OO LTO-\ I 51~TE~A MODULO O~

, I cO·.U....,CAC;ÁO "TO",

A"lEXO 1
RECl."RSOS CO:-õHECIDOS E i'< ~O PROVIDOS CONTRA .\ HABILlT.~CÃO DE TERCEIROS
r.~['1~flr:;:~ll;" 'St~~l 'l.OCALlDADE I l.f ~ qECORR.L"'ITE , CQl't"TRA HABIUTACÃO OE

.'1 \ ..U'ARAIZtl I CO I SiSTEMA S'RIA i:lfCQML:tlc....(:l1nUo-l. ,RAi:IOPIUf'!-::IPo.,t.FM LTD ..

E'lMENTA DA ,::IGA
Ministro

-!IJ' 1>38300026671981 Assoclnção Lultural Recreabva c Desportiva IClta.raustolSP
!"ACR[D Ella... Fausln"

ASSOCi:lação MOVimento ComUDtlíno Ramo CoaclwlSP !
Perola FM - AMCRPIFM

2!ll-. 153790001657198 AsSOC:I.eaoCom...Ultl. Urtloio SilA> João ela Urtl"aIRS
I~ IS3820000S97i9& As!;o(:I~ão CulturaleComUllltanalUnlgDs dcT=Tnu.,}SC ITrctr:Tilta5 se

212 153650002186198 FADA - F~ Assart pata o~CEI DesenvolVImento e A"islstênc1a SOCial :
213 53730.000586198 AMOCENTRO - Associação de Moradon:s PomballPB

do Centro da C,dade de Pombal
214 153630000253/98 ADEPAM -Am.u3nUI em Defesa c Pro1e:çdo BcnjanllDCo~AM

I do Melo Ambiente
215 53820ooa55al9R AsSO<.IIlÇÕO dos ...mIM<do !'tala de ManS<81 il4lmbllllwlSC
216 53820000579198 1Assocu"'ilo Réd,o Comwlltana Jabonl JaboflllSC I

21i 53790001359/98 Fundação Cooperbable par.! a Educação e EreclumIRS
AS!Jislêncla Social I

~IS 53700001298198 IAssoctaC!lo (;omunllana Callva RIO BnlltantcJMS
219 53740001215'98 IFundação HosptIMlardo Tl1IbaJllador Rma1 de Sio Jor8" do lvalJPR l! SilD Ja<ge do IvaI

220 53610000319i98 AsSOCIação Educacional, Cu1lural e Artisnca 19aoiAL
\ Novo 10m"" AECANT

221 J53730 000036/991 ASSOClllÇ;lo Comunllànn de Comunicação de S~o BenlolPB
: IsaoBcmo

2" '53640 ao1734/98 Assoc/.cão Radlo ComwlIWnd Madre FM Modtc de De",,'BA ,
223 153720000407/99 Clube de Mães "Nossa Senhom do Co.COI ào" PenalvaIMA ,
2:!4 53730 000603/98 Radlo Comumlano Educadora FM • RACElFM Santa RttlJ.lPB ;

I 209 I538300002218f9a

PIMENTA DA VFI(;A
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Aviso na 1.201 - C. Civil

Em 23 de julho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete a apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias nas
178 a 182; 185 e 186, de 16 de maio de 2000; 188 a
193, de 17 de maio de 2000; e 203 a 215, de 31 de
maio de 2000.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 12. do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Cultural e Comunitária Amigos de
Treze Tílias - SC a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de 3 (três) anos, sem direito
de exclusividade, na localidade de Treze Tílias, Esta
do de Santa Catarina.

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

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei na 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Cultural e Comuni
tária Amigos de Treze Tílias - SC atendeu aos requi
sitos da legislação específica e foi autorizada para

execução do serviço de radiodifusão comunitária na
localidade de Treze Tílias, Estado de Santa Catarina.

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

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2000. 
Deputado Paulo Magalhães, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO ND ,
DE 2000

Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural
e Comunitária Amigos de Treze Tílias - SC a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de
Treze Tílias, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1°É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria na 211, de 31 de maio de 2000, que autoriza a
Associação Cultural e Comunitária Amigos de Treze
Tílias - SC a executar serviço de radiodifusão comu
nitária, pelo prazo de 3 (três) anos, sem direito de ex
clusividade, na localidade de Treze Tílias, Estado de
Santa Catarina.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2000. 
Deputado Paulo Magalhães, Relator

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado Paulo Magalhães à TVR na 120/00,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, - Presidente; Francistônio Pinto e
Júlio Semeghini, - Vice-Presidentes; Alberto
Goldman, Iris Simões, João Almeida, Luiz
Piauhylino, Magno Malta, Nárcio Rodrigues, Pedro
Canedo, Silas Câmara, Átila Lira, Josué Bengston,
Márcio Fortes, Salvador Zimbaldi, Arolde de
Oliveira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Luiz
Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho, Neuton
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Lima, Francisco Coelho, Benito Gama, Hermes
Parcianello, Marçal Filho, Mauríli,o Ferreira Lima,
Nelson Proença, Pinheiro Landim, Ricardo Izar,
Gustavo Fruet, Jonival Lucas Júnior, Leur
Lomanto, Ana Maria Corso, Babá, Gilmar
Machado, Jorge Bittar, Marcos Afonso, Francisco
Silva, Márcio Reinaldo Moreira, Pedro Irujo, Vic
Pires Franco, Ary Kara, Aldo Arantes, Luiza
Erundina, Valdeci Paiva, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio,
Vivaldo Barbosa, Bispo Wanderval e Oliveira
Filho.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001, - De
putado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 874,
DE 2001

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

MENSAGEM N° 983/00

Aprova o ato que autoriza a
ADEPAM - Amazônia em Defesa e Prote
ção do Meio Ambiente a executar serviço
de radiodifusão comunitária, na localida
de de Benjamin Constant, Estado do
Amazonas.

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

o Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 214, de 31 de maio de 2000, que autoriza a
ADEPAM - Amazônia em Defesa e Proteção do Meio
Ambiente a executar serviço de radiodifusão comuni
tária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, na localidade de Benjamin Constant, Estado do
Amazonas.

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

Sala da Comissão, 28 de março de 2001 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 123, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM NO 983/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 214, de 31 de maio de 2000, que autori
za a Amazônia em Defesa e Proteção do
Meio Ambiente-ADEPAM, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão

comunitária na cidade de Benjamin
Constant, Estado do Amazonas.

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

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

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

1 - Portaria n° 178, de 16 de maio de 2000 
Associação Comunitária Cajuruense, na cidade de
Carmo do Cajuru - MG;

2 - Portaria n° 179, de 16 de maio de 2000 
Associação Comunitária Rádio São Thomé, na cida
de de Campos dos Goytacazes - RJ;

3 - Portaria n° 180, de 16'de maio de 2000 
Associação Comunitária de Amigos Cafelândia 
ACAFE, na cidade de Cafelândia - PR;

4 - Portaria n° 181, de 16 de maio de 2000 
Associação Cultural e Comunitária de Radiodifusão
de Campo Alegre, na cidade de Campo Alegre - AL;

5 - Portaria n° 182, de 16 de maio de 2000 
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e
Social - STAR, na cidade de Valentim Gentil- SP;

6 - Portaria n° 185, de 16 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação de Barro
Duro - Piauí, na cidade de Barro Duro - PI;

7 - Portaria n° 186, de 16 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Vale do Redentor, na cidade de São José do Rio Par
do-SP;

8 - Portaria n° 188, de 17 de maio de 2000 - Sis
tema Comunitário de Comunicações Santamariense,
na cidade de Santa Maria de Itabira - MG;

9 - Portaria n° 189, de 17 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu
ral e Artístico de Ibiporã, na cidade de Ihiporã - PR;

10 - Portaria n° 190, de 17 de maio de 2000 
Associação Comunitária Esperança e Paz 
ASCEPAZ., na cidade de Ouro Preto D'Oeste - RO;

11 - Portaria n° 191, de 17 de maio de 2000 -
Fundação Cultural e Comunitária José Gervasio de
Araújo, na cidade de Urbano Santos - MA;

12 - Portaria n° 192, de 17 de maio de 2000 
Fundação Cultural e Educativa Carlos Roberto da Sil
va Pimenta - FUNCEC, na cidade de Urutaí - GO;



PORTARIA N° 214 DE 31 DE MAIO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atrihuicões, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53630.000253/98, resolve:

Art. 10 Autorizar a ADEPAM Amazônia em Defe
sa e Protecão do Meio Ambiente. com sede na Av.
Castelo Branco, sin°, Centro, na cidade de Benjamin
Constant, Estado do Amazonas, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.

Art. 20 Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3D A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-

Brasília, 12 de julho de 2000

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada ADEPAM Amazônia em
Defesa e Proteção do Meio Ambiente, com sede na
cidade de Benjamin Constant, Estado do Amazonas,
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13 - Portaria n° 193, de 17 de maio de 2000 - explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
Associação dos Moradores do Aracruz-AMA, na ci- conformidade com o caput do art. 223, da Constiti.ií-
dade de Barreiras - BA; ção e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

14 - Portaria n° 203, de 31 de maio de 2000 - 2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Associação Comunitária e Cultural de Caçu, na cida- Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
de de Caçu - GO; cuja documentacão inclui manifestação de apoio da

15 - Portaria n° 204, de 31 de maio de 2000 _ comunidade, numa demonstração de receptividade da
Espigão do Oeste. Para a Preservação da Cultura e o filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
ACROMEO, na cidade de Espigão do Oeste - RO; maneira a incentivaro desenvolvimento e a sedimenta-

16 - Portaria n° 205, de 31 de maio de 2000 - ção da cultura geral das localidades postulantes.
Associação Comunitária Cultural de Pedrinhas Pau- 3. Como se depreende da importância da inicia-
lista, na cidade de Pedrinhas Paulista - SP; tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações

17- Portaria n° 206, de 31 de maio de 2000 _ ci- permitem que as entidades trabalhem em conjunto
dade de Santa Maria Madalena - RJ; com a comunidade, auxiliando não só no processo

18 - Portaria n° 207, de 31 de maio de Campes- educacional, social e cultural mas, também, servem
tre - FM, na cidade de Campestre - AL; de elo à integração de informações benéficas em to-

19 - Portaria n° 208, de 31 de maio de 2000 - dos os segmentos, e a todos esses núcleos populaci-
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva, "ACRED onais.
- Elias Fausto", na cidade de Elias Fausto - SP; 4. Sobre o caso em espécie, determinei análises

20 - Portaria n° 209, de 31 de maio de 2000 - técnica e iurídica da petição apresentada, constatan-
Associação Movimento Comunitário Rádio Pérola FM do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
- AMCRP/FM, na cidade de Conchas - SP; o que se conclui da documentação de origem, con-

21 - Portaria n° 210, de 31 de maio de 2000 - substanciada nos autos do Processo Administrativo
Associação Comunitária Urtigão, na cidade de São n°53630.000253/98, que ora faço acompanhar. com a
João da Urtiga - RS; finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

22 - Portaria n° 211, de .3~ .de m~io de 2000 - 5. Em conformidade com os preceitos constituci-
A?~ociação Cult~ral e ComunJtar~~ Amlgo~ de Treze onais e legais. a outorga de autorização, objeto do
TI lias - SC, na Cidade de Treze Tlhas - ~C, presente processo, passará a produzir efeitos legais

23 - Porta:ia n° 21~, de 31 de maio d~ 2000 - somente após deliberação do Congresso Nacional, a
FADA - Fundaçao Assare para o Desenvolvimento e teor do § 3D do art. 223, da Constituicão Federal.
Assistência Soci~l, n: cidade de Assaré.- CE; Respeitosamente, _ Pimenta da Veiga, Minis-

24 - Portana n ~13:.. de 31 de maio de 2000 - tro de Estado das Comunicações.
AMOCENTRO - Assoclaçao de Moradores do Centro
da Cidade de Pombal, na cidade de Pombal - PB;

25 - Portaria n° 214, de 31 de maio de 2000
ADEPAM - Amazônia em Defesa e Proteção do Meio
Ambiente, na cidade de Benjamin Constant - AM; e

26 - Portaria n° 215, de 31 de maio de 2000 -
Associação dos Amigos da Praia de Mariscal, na ci
dade de Bombinhas - SC.

Brasília, 25 de julho de 2000. - Fernando Hen
rique Cardoso.

EM N° 226/MC
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gráficas com latitude em 04°21 '42"8 e longitude em
70E02'04"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo

Março de 2UU1

a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicacão do ato de
deliberação.

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

Ministério das Comunicações

GABINETE DO MJNISTRO
PORTARIAS DE 7 DE JUNHO DE 2000

""'--- ------ - -- - -.o MINISTRO DE ESTADO DAS CO~ACõES~ no uso de suas atribuições, considcnmdo o
disposto nos anigos 10 e 19 do Decrcto nQ 2.615. de 3 de junho de 1998. resolve autorizar as entidades
abajxo relacionadas a executar. pejo prazo de três anos, sem direito de exclusividade. serviço de
radiodifusão comunitária. Os atos de autorização somente produzirão efcitos legais após deliberação do
Congresso NacionaJ. nos tennos do § 3° do anigo 223 da Constituição.

246 53650.00 1181/98 Associação Comunitária Baturjteense de BaturitélCE
Comunicação e Cultura - ACBCC

247 53830.002926/98 Associação Cultural Comunitária: da Aguas de Santa
Estincia BárbatalSP

248 53i90.001429/98 Associa~ Cultwal União Comunitária Slo BoJjaIRS
ZonaSuJ

249 53820.000517/98 Associação e Movimento Comunitário CamboriúlSC
Rádio Pu no Valle FM

250 53650.000024199 Sociedade de Proteção à Criança Pobre de AratubalCE
AIatuba

251 53140.000022199 Associação Comunitária de Comunicação JataizinholPR
Cultural c Artistica de Jataizinho

252 53640.0003 J2199 Associação Comunilària e Cultural Mundo NovolBA
Mundonovense

253 53103.000606/98 Associação Cultural Cristã do PauJista PauJistalPE
254 53660.000106/99 ACITA, Associação Comunitária c ltaranaIES

Cultural de ltarana
25.5.. 536S0,OOO536J'JS Associação de Mães de Pirapemas PirapemasIMA

e> 53630.000221/98 Associação Comunitária Centro BorbalAM
Educacional Lar Cristo Rei (ACELCR)

....- •
257 53820.000Sn198 ACB - Associação Comunitária Braço do Norte/Se

t
BraéOnortcnse

PIMENTA DA VEIGA
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11- Voto do Relator

Em 23 de julho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos DeDutados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem

do Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica na qual submete á apreciação do Congres
so Nacional os atos que autorizam a execução
de serviços de radiodifusão comunitária cons
tantes das Portarias nOs 178 a 182; 185 e 186,
de 16 de maio de 2000; e 203 a 215, de 31 de
maio de 2000.

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

COMISSÃO DE C~ÊNCIA E TEC!':J0LOGIA,
COMUNICAçAa E INFORMATICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1° do art. 223, da Constitui
ção Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente
da República submete à consideração do Con
gresso Nacional. acompanhado da Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu
nicações. o ato que autoriza a ADEPAM - Ama
zônia em Defesa e Proteção do Meio Ambiente a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Benjamin Constant, Estado do
Amazonas.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legis
lativo para a devida apreciação, uma vez que o ato
somente produzirá efeitos após a deliberação do
Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os as
pectos técnicos e formais da matéria submetida
ao exame desta Comissão, nos termos do inciso
11, alínea h, do art. 32 do Regimento Interno.

A autorização do Poder Público para a exe
cução de serviço de radiodifusão comunitária é re
gulada pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de
1998. No processo em questão, a ADEPAM 
Amazônia em Defesa e Proteção do Meio Ambien
te atendeu aos requisitos da legislação específica
e foi autorizada para execução do serviço de radi
odifusão comunitária na localidade de Benjamin
Constant, Estado do Amazonas.

A análise deste processo deve basear-se no
Ato Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Veri
ficada a documentação, constatamos que foram
atendidos todos os critérios exigidos por este diplo
ma regulamentar.

a ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e
atende ás formalidades legais, motivos pelos quais
somos pela homologação do ato do Poder Executi
vo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo que
ora apresentamos.

Sala da Comissão, 18 de outubro de 2000. 
Deputado Hermes Parcianello, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° DE 2000

Aprova o ato que autoriza a
ADEPAM - Amazônia em Defesa e Prote
ção do Meio Ambiente a executar serviço
de radiodifusão comunitária, na localida
de de Benjamín Constant, Estado do
Amazonas.

a Congresso Nacional Decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Por
taria n° 214, de 31 de maio de 2000,.que autoriza a
ADEPAM - Amazônia em Defesa e Proteção do
Meio Ambiente a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, na localidade de Benjamin Constant,
Estado do Amazonas.

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

Sala da Comissão, 18 de outubro de 2000. 
Hermes Parcianello, Relator



Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 220, de 31 de maio de 2000, que autori
za a Associação Educacional, Cultural e
Artística Novo Tempo - AECANT, para
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária, na cidade de Igaci,
Estado de Alagoas.

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

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

Sala da Comissão, 28 de março de 2001 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 128, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM ~ 1.066/00

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhadas de Exposições de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Comunicações, autori
zações para executar serviços de radiodifusão co
munitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, conforme os seguintes atos e entida
des:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 875, DE 2001

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

MENSAGEM N° 1.066/00
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111- Parecer da Comissão Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Por-
taria n° 220, de 31 de maio de 2000, que autoriza a
Associação Educacional, Cultural e Artística Novo
Tempo - AECANT a executar serviço de radiodifu
são comunitária, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, na localidade de Igaci, Estado
de Alagoas.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado Hermes Parcianello à TVR n°
123/00, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram, presentes os seguintes Deputa
dos: César Bandeira, Presidente; Francistônio
Pinto e Júlio Semeghini, Vice-Presidentes;
AlbertoGoldman, Iris Simões, João Almeida,
Luiz Piauhylino, Magno Malta, Nárcio Rodri
gues, Pedro Canedo, Suas Câmara, Átila Lira,
Josué Bengston, Márcio Fortes, Salvador Zim
baldi, Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho,
José Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior,
Santos Filho, Neuton Lima, Francisco Coelho,
Benito Gama, Hermes Parcianello, Marçal Fi
lho, Maurílio Ferreira Lima, Nelson Proença, Pi
nheiro Landim, Ricardo Izar, Gustavo Fruet, Jo
nival Lucas Júnior, Leur Lomanto, Ana Maria
Corso, Babá, Gilmar Machado, Jorge Bittar,
Marcos Afonso, Francisco Silva, Márcio Reinal
do Moreira, Pedro Irujo, Vic Pires Franco, Ary
Kara, Alda Arantes, Luiza Erundina, Valdeci Pa
iva, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Vivaldo Barbosa,
Bispo Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Educacional, Cultural e Artística
Novo Tempo - AECANT a executar servi
ço de radiodifusão comunitária, na locali
dade de Igaci, Estado de Alagoas.

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

O Congresso Nacional decreta:

1 - Portaria n° 216, de 31 de maio de 2000 
Associação Rádio Comunitária Jaborá, na cidade de
Jaborá-SC;

2 - Portaria n° 217,31 de maio de 2000 - Fun
dação Cooperhabic para a Educação e Assistência
Social, na cidade de Erechim-RS;

3 - Portaria n° 218, de 31 de maio de 2000 
Associação Comunitária Cativa, na cidade de Rio
Brilhante-MS;



PORTARIA N° 220 DE 31 DE
MAIO DE 2000

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto
nos artigos 10 e 19 do Decreto na 2.615, de 3 de
junho de 1998, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo n° 53610.000319/98, re
solve:

Art. 10 Autorizar a Associação Educacional,
Cultural e Artística Novo Tempo - AECANT, com
sede na Rua 4 de Outubro, n° 37, Centro, na cidade
de Igaci, Estado de Alagoas, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei
na 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subse
qüentes, seus regulamentos e normas comple
mentares.

Art. 30 A entidade fica autorizada a operar
com o sistema irrapiante localizado nas coordena
das geográficas com latitude em 9° 32'09"S e lon
gitude em 36037'49"W, utilizando a 105,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execucão do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato
de deliberação.

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

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.Brasília, 1° de agosto de 2000. - Fernando

Henrique Cardoso.

EM N° 242/MC

ca,
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4 - Portaria na 220, de 31 de maio de 2000 - 4. Sobre o caso em espécie, determinei análi-
Associação Educacional, Cultural e Artística Novo ses técnica e jurídica da petição apresentada, cons-
Tempo - AECANT, na cidade de Igaci-AL; tatando a inexistência de óbice legal e normativo ao

5 - Portaria na 221, de 31 de maio de 2000 - pleito. o que se conclui da documentação de ori-
Associação Comunitária de Comunicação de São gem, consubstanciada nos autos do Processo Admi-
Bento, na cidade de São Bento-PB; nistrativo na 53610.000319/98, que ora faço acom-

6 - Portaria na 222 de 31 de maio de 2000 _ panhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos

Associação Rádio Comu~itária Madre FM, na cidade finais.
de Madre de Deus-BA; 5. Em conformidade com os preceitos consti-

7 - Portaria na 223, de 31 de maio de 2000 _ tucionais e legais, a outorga de autorização, obje-
Clube de Mães "Nossa Senhora da Conceição", na to do presente processo, passará a produzir efei-
cidade de Penalva-MA; e tos legais somente após deliberação do Congres

so Nacional, a teor do § 30 do art. 223, da Consti-
8 - Portaria na 224, de 31 de maio de 2000 - tuicão Federal.

Rádio Comunitária Educadora FM - RACElFM, na
cidade de Santa Rita-PB.

Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
outorga de autorização e respectiva documenta
ção para que a entidade denominada Associação
Educacional, Cultural e Artística Novo Tempo 
AECANT, com sede na cidade de Igaci, Estado de
Alagoas, explore o serviço de radiodifusão comu
nitária, em conformidade com o caput do art. 223,
da Constituição e a Lei na 9.612, de 19 de feverei
ro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o
serviço, cuja documentacão inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de re
ceptividade da filosofia de criação desse braço da
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvi
mento e a sedimentacão da cultura geral das locali
dades postulantes.

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

Brasília, 14 de julho de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
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Ministério das Comunicações

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIAS DE 31 DE MAIO DE 2000

) MINISTRO DE ESTAOO DAS COMUNICAÇÕES. no uso de suas atnbulI'ôcs. consIderando o
Iísposto nos artigos 10 e 19 do Decrclo nO> 2.615. de 3 de junho de 1998, resolve autonzar as entidades
Lbaixo relacionadas a executar. pelo prazo de tres anos, sem direito de exclustvidade. servIÇO de
"Gdiodifusão comunitária. 05 aIOS de autonzação somente produzirão efeitos legaiS após deliberação do
:On8i"esso Nacional. nos lennos do § 3° do artigo 223 da Constituição.

N" da N° do
Portan~ Proccsso

Nome da Entidade LocalidadclUF

Pednnhas PahswSP:53830 001655/98 IASSOCiação Comumlàna Cultural de
Pednnhas PauJi5l3.

204 ! 53800 000273/98 iASSOCiação Comumtana Romlporã de Espigão I EspIgão do OesteIRO
Ido Oeste Para a Preservação da Cultura I •
!e o DesenvolV1mcnto Social c Artístico·'

, : ACROMEO

203 i 53670 000736/98 ASSOCIação Comumtarla e Cullural de Caçu 'CaçulGO
• I

i
I
I
I
I
I

r:05

206 ,53770.002014/9S IlUdlo Comumtana Madalena - FM Sanla Mana Madale113lRJ
Z07 I53610 000261198 IASSOCiação Rádio Comunnana Campestre - FM ICampestrelAL
:!DS 153830002667198 I ASSOCIação Cultural. RecreatIva e Desportiva I Elias Fausto/SP

,--_~ "..:,;A:.::C~RE::=:::D:...-....:E::::I:.:.:las=--=F-=a:::USI=o::.....··, _

209 153830.0002218/91 Associação Movimento ComlUlitário Rádio ConcbaslSP
Pérola FM - AMCRPIFM.

210 53790.00 1657198 Assoclllcito Comunítána Urtído SOO Joio da UrtigaIRS
211 53820.000597/98 Associação Cultural e ComlUlitária Amigos de Treze TíliaslSC

Treze Tlhas - SC.
212 53650.002186/98 FADA - Fundaçio Assaré para o AssaréfCE

Desenvolvimento e Assistência Social.
213 53730.000586198 AMOCENTRO • Associação de Moradores PomballPB

do Centro da Cidade de Pombal
~ 214 53630.000253198 ADEPAM -.Ama2.0nia em Defesa c Proteção Benjamin Constllnt/AM

do Meio Ambiente.
215 53820.000550/98 Associacàn dos Amuzos da Praia de Manscal Bombinhas/SC
216 33820.000579198 Assaci8cio Rádío Comunitána Jaborá Jaborá/SC
217 53190.001359198 Fundação Cooperllabic para a Educação e ErechimIRS

Assistência Socia!.
218 53700 001298/98 Associac.íio Comunitária Cativa. Rio BrilhantelMS
219 53740.001215/98 Fundaçio Hospitalar do Trabalhador Rural de Silo Jorge do lvaílPR

.'\
810 Jorge do lvaí

~ ~~ 53610.000319/98 Associação Educacional. Cultural c Artisnca ; IgacilAL
l\tovo Temna - AECA:NT ----

221 53730000036/99 AssoclaÇl1o ComunltáJ1ilac Comunicação de São BcntolPB
São Bento.

, 222 ,53640.00I734/98 Assoclacão Rádio Comunltána Madre FM Ma~de De~A

223 I 53720.000407199 Clube de Mães "Nossa Senhora da ConceIção" PenalvaIMA
224 153730000603/98 Rádio Comumtária Educadora FM • RACE/FM Santa RitalPB

PIMENTA DA VEIGA
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Aviso n° 1.287 - C. Civil.

Em 1° de agosto de 2000.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias nOs
216, 217, 218, 220, 221, 222, 223 e 224, de 31 de
maio de 2000.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Educacional, Cultural e Artística
Novo Tempo - AECANT a executar serviço de radio
difusão comunitária, pelo prazo de 3 (três) anos, sem
direito de exclusividade, na localidade de Igaci, Esta
do de Alagoas.

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

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

I!- Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Educacional, Cultu
ral e Artística Novo Tempo - AECANT atendeu aos
requisitos da legislação especifica e foi autorizada
para execução do serviço de radiodifusão comunitá
ria na localidade de Igaci, Estado de Alagoas.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, em 96 de dezembro de 2000.
- Deputado Pinheiro Landim, Relator

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° DE 2000

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Educacional, Cultural e Artística Novo
Tempo - AECANT a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade
de Igaci, Estado de Alagoas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria

n° 220, de 31 de maio de 2000, que autoriza a Associa
ção Educacional, Cultural e Artística Novo Tempo 
AECANT a executar serviço de radiodifusão comunitá
ria, pelo prazo de 3 (três) anos, sem direito de exclusi
vidade, na localidade de Igaci, Estado de Alagoas.

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

Sala da Comissão, em 06 de dezembro de 2000.
- Deputado Pinheiro Landim, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator
Deputado Pinheiro Landim à TVR n° 128/00, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, íris
Simões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Suas Câmara, Átila
Lira, Josué Bengston, Márcio Fortes, Salvador Zimbal
di, Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José Rocha,
Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho, Neuton
Lima, Francisco Coelho, Benito Gama, Hermes Parcia
nello, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nelson Pro
ença, Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Gustavo Fruet,
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Joníval Lucas Júnior, Leur Lomanto, Ana Maria Corso,
Babá, Gilmar Machado, Jorge Bittar, Marcos Afonso,
Francisco Silva, Márcio Reinaldo Moreira, Pedro Irujo,
Vic Pires Franco, Ary kara, Aldo Arantes, Luiza Erundi
na, Valdeci Paiva, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Vivaldo
Barbosa, Bispo Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, em 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 876, DE 2001

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

MENSAGEM N° 1.068/00

Aprova o ato que renova concessão
à Rádio Educação Rural Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora na
cidade de Campo Grande, Estado do
Mato Grosso do Sul.

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

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

de 17 de julho de 2000, que renova a concessão ou
torgada à Rádio Educação Rural Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, a partir de 10 de maio de
1993, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em ondas tropicais, na cidade de
Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente

TVR N° 165, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.068/00

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de
17 de julho de 2000, que renova concessão
à Rádio Educação Rural Ltda., para explo
rar serviços de radiodifusão, a partir de
1° de maio de 1993, na cidade de Campo
Grande, Estado do Mato Grosso do Sul.

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

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

com o § 30 do artigo 223, da Constituição Federal,

submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 17 de julho de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

1 - Sociedade Emissora Radiovox Ltda., a partir
de 5 de julho de 1996, na cidade de Muritiba-BA;

2 - Radiodifusora Asa Branca Ltda., - a partir de
22 de março de 1992. na cidade de Boa Viagem-CE;

3 - Rádio Jornal Centro Sul Ltda., a partir de 10
de fevereiro de 1992, na cidade de Iguatu-CE;

4 - Rádio Sant'Ana de Tianguá Ltda., a partir de
15 de agosto de 1997, na cidade de Tianguá-CE;

5 - Fundação Roberto Rabello de Comunicação
Social, a partir de 22 de setembro de 1992, na cidade
de Afonso Cláudio-ES;

6 - Rádio Difusora de Colatina Ltda., a partir de
j2 de maio de 1994, na cidade de Colatina-ES;

7 - Fundação Dom Stanisiau Van Melis. a partir
de 16 de fevereiro de 1992, na cidade de São Luís dos
Montes Belos-GO;

8 - Empresa Rádio Independente Ltda., a partir
de 12 de maio de 1994. na cidade de Aquidauana-MS;

9 - Rádio Difusora de Três Lagoas Ltda., a partir
de 1° de maio de 1994, na cidade de Três Lagoas-MS;

10 - Rádio Difusora Matogrossense Ltda., a
partir de 1° de novembro de 1993, na cidade de
Corumbá-MS;

11 - Rádio e Televisão Caçula Ltda., a partir de
1° de maio de 1994. na cidade de Três Lagoas-MS;

12 - Sistema Sul Matogrossense de Radiodifusão
Ltda., a partir de 10 de junho de 1993. na cidade de
Ponta Porà-MS;

13 - Rádio Rural Nova Guaranésia Ltda., a partir
de 6 de setembro de 1992. na cidade de Guaranésia-MG;

14 - Rede Juiz de Fora de Radiodifusão Ltda.,
a partir de 28 de maio de 1991, na cidade de Juiz
de Fora-MG;

15 - Rádio Arapuan Ltda., a partir de 10 de no
vembro de 1993. na cidade de João Pessoa-PB;

16 - Rádio Educadora de Conceição Ltda., a par
tir de 27 de outubro de 1992, na cidade de Concei
ção-PB;

17 - Rádio Cultura Norte Paranaense Ltda.. a par
tir de 12 de maio de 1994, na cidade de Paranavaí-PR;

18 - Rádio Itamaraty Ltda., a partir de 12 de
novembro de 1992, na cidade de Piripiri-PI;



Brasília, 5 de julho de 2000.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelên

cia o incluso projeto de decreto que trata da reno
vação de concessões, outorgadas às entidades
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19 - Rádio Grande Picos Ltda., a partir de 2 de abaixo relacionadas, para explorar serviço de radi-
dezembro de 1992, na cidade de Picos-PI: odifusão, nas localidades e Unidades da Federa-

20 - Rádio Trairv Ltda., a partir de 1° de maio de ção indicadas:
1994. na cidade de Natal-RN; • Sociedade Emissora Radiovox Ltda., conces-

21 - Chirú Comunicações Ltda., a partir de 5 de sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
outubro de 1998, na cidade de Palmitinho-RS; média, na cidade de Muntiba, Estado da Bahia (Pro-

22 - Rádio Luz e Alegria Ltda., a partir de 1° de cesso n° 53640.000161/96);
maio de 1994. nacidade de Frederico Westphalen-RS; • Radiodifusora Asa Branca Ltda., concessio-

23 - Rádio Princesa do Jacuí Ltda.. a partir de n~ria de.serviço de radi?difusão sonora em on~a mé-
1° de novembro de 1993, na cidade de Candelãria-RS dia, na Cidade de Boa Viagem, Estado do Ceara (Pro-

, ., . ° . cesso n° 29108.000434/91);
24 - Radlo Quaral Ltda., a partir de 1 de maio • R 'd' J I C t S I Ltd . ,

d 1994 'd d d Q , RS' a 10 orna en ro u a., concesslona-
e . na CI a e e uaral- , ria de serviço de radiodifusão sonora em onda média,

25 - Rádio São Miguel Ltda., a partir de 12 de na cidade de Iguatú, Estado do Ceará (Processo n°
novembro de 1993, na cidade de Uruguaiana-RS; 29650.000267/92);

26 - Rádio São Roque Ltda., a partir de 1° de • Rádio Sant'ana De Tianguá Ltda., concessio-
maio de 1994. na cidade de Faxinal do Soturno-RS; nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-

27 - Rádio Difusora do Vale do Itabapoana Li- dia, na cidade de Tianguá, Estado do Ceará (Proces-
mitada, a partir de 17 de junho de 1992. na cidade so n° 53650.000898/97);
de Bom Jesus de Itabapoana-RJ; • Fundação Roberto Rabello de Comunicação

28 R 'do S- B t Ltd rt' d 21 d . Social, concessionária de serviço de radiodifusão sono-
- a 10 ao en o a., a pa Ir e e JU- d éd' 'd d d Af CI' d' E t d

h d 1997 'd d d S- B t d S I SC· raemon am la,naCI a e e onso au 10, sa o
n o e , na CI a e e ao en o o u-, do Espírito Santo (Processo n0 50660.000172192);

29 - Rádio Progresso de São Carlos Ltda., a • Rádio Difusora De Colatina Ltda. concessio-
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de São nária de serviço de radiodifusão sonora e~ onda mé-
Carlos-SP; dia, na cidade de Colatina, Estado do Espírito Santo

~o - Rádio Educ~ção Rural Ltda., a partir de 1° (Processo n° 50660.000050/94);
de maio de 1993, na Cidade de Campo Grande-MS; • Fundação Dom Stanislau Van Melis, conces-

31 - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
de 1° de maio de 1993, na cidade de Campos-RI; média, na cidade de São Luís dos Montes Belos,

32 - Rede Centro Oeste de Rádio e Televisão Estado de Goiás (Processo n° 29109.000547/91);
Ltda., a partir de 21 de outubro de 1991, na cidade • Empresa Rádio Independente Ltda., conces-
de Campo Crande-MS; sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda

33 - TV Esplanada do Paraná Ltda., a partir de média, na cidade de Aqui~auana, Estado do Mato.
9 de julho de 1998, na cidade de Ponta Grossa-PR; Grosso do Sul (Processo n 53700.000106/94),

34 T I . - N rt d RGS Ltd rt' d • Rádio Difusora De Ires Lagoas Ltda., conces-- e eVlsao o e o a., a pa Ir e .,. d . d d' d'f - d
14 d d 2000 'd d d C . h RS' slonana e serviço e ra 10 I usao sonora em on a

e março e , na CI a e e arazm 0-, média, na cidade de Três Lagoas, Estado do Mato
35 - TVSBT - Canal 3 de Nova Friburgo Ltda., Grosso do Sul (Processo n° 53700.000057/94);

a ~artir de 22 de março de 1994. na cidade de Nova • Rádio Difusora Matogrossense Ltda., con-
Fnburgo-RJ; e cessionária de serviço de radiodifusão sonora em

36 - TV Coligadas de Santa Catarina S.A., a par- onda média, na cidade de Corumbá. Estado do Mato
tir de 24 de maio de 1997, na cidade de Blumenau-SC. Grosso do Sul (Processo n° 53700.000232193);

Brasília, 1° de agosto de 2000. • Rádio eTelevisão Caçula Ltda., concessioná-
EM n° 220/MC ria de serviço de radiodifusão sonora em onda média,

na cidade de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do
Sul (Processo nO 53700.000059/94);

• Sistema Sul Matogrossense de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de Radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Ponta Porã, Estado do
Mato Grosso do Sul (Processo n° 50700.000118/93);
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• Rádio Rural Nova Guaranésia Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Guaranésia, Estado de Minas
Gerais (Processo n° 29710.000287/92);

• Rede Juiz de Fora de Radiodifusão Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Juiz de Fora, Estado de Mi
nas Gerais (Processo n° 29104.000194/91);

• Rádio Arapuan Ltda., concessionária de ser
viço de Radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de João Pessoa. Estado da Paraíba (Processo n°
50730.000399/93);

• Rádio Educadora de Conceição Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Conceição, Estado da Pa
raíba (Processo n° 50730.000296/92);

• Rádio Cultura Norte Paranaense Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Paranavai, Estado do Para
ná (Processo n° 53740. 000285/93);

• Rádio Itamaraty Ltda., concessionária de servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Pinpin. Estado do Piaui (Processo n° 29115.000146/02);

• Rádio Grande Picos Ltda., concessionária de ser
viço de Radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Picos, Estado do Piauí (Processo n° 29115.000173192);

• Rádio Trairy Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Natal, Estado do Rio Grande do Norte (Processo n°
53780.000007/94);

• Chirú Comunicações Uda.. concessionária
de serviço de Radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Palmitinho, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo n° 53790.000861/98);

• Rádio Luz E Alegria Ltda., concessionária de
serviço de Radiodifusão sonora em onda média. na
cidade de Frederico Westphalen, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo n° 53790.000098/94);

• Rádio Princesa do Jacui Uda., concessioná
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Candelária. Estado do Rio Grande do Su
(Processo n° 53790.000017/93);

• Rádio Quaraí Uda., concessionária de servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
Quarai, Estado do Rio Grande do Sul (Processo n°
53790.001591/95);

• Rádio São Miguel Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo n° 50790.000890/93);

• Rádio São Roque Ltda., concessionária de
serviço de Radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Faxinal do Soturno, Estado do Rio Grande
do Sul (Processo n° 53790.000022194);

• Rádio Difusora do Vale do Itabapoana Limitada,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Bom Jesus de Itabapoana,
Estado do Rio de Janeiro (Processo n°29770.000389/92);

• Rádio São Bento Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina
(Processo n° 53820.000099/97);

• Rádio Progresso de São Carlos Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São Carlos, Estado de São
Paulo (Processo n° 50830.000236/94);

• Rádio Educação Rural Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical,
na cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso
do Sul (Processo n° 50700.000040193);

• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda tro
pical, na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro
(Processo n° 50770.002517/92);

• Rede Centro Oeste de Rádio e Televisão Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na cidade de Campo Grande, Estado do Mato
Grosso do Sul (Processo n° 29112.(00212191);

• IV Esplanada Do Paraná Ltda., concessioná
ria de serviço de Radiodifusão de sons e imagens, na
cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná (Processo
n° 53740.000406/98);

• Televisão Norte Do Rgs Ltda., concessioná
ria de serviço de radiodifusão de sons e imagens, na
cidade de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo n° 53528.000192/99);

• TVSBT - Canal 3 de Nova Friburgo Ltda.,
concessionária de serviço

Radiodifusão de sons e imagens. na cidade de
Nova Friburgo, Estado do Rio Janeiro (Processo n°
53770.000951193);

• TV Coligadas de Santa Catarina SA, con
cessionária de serviço de radiodifusão de sons e ima
gens. na cidade de Blumenau, Estado de Santa Cata
rina (Processo n° 53820.000299/97).

2. Observo que a renovação do prazo de vigên
cia das outorgas para explorar serviços de radiodifu
são é regida pelas disposições contidas na Lei n°
5.785, de 23 de junho de 1972, e Decreto n° 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.



DECRETO DE 17 DE JULHO DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Vice-Presidente da República, no exercício do
cargo de Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84 inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 3°, da Lei n° 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6° da Lei n° 5.785, de 2$ de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6°, in
ciso I, do Decreto nO 88.066 de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:

Art. 1° Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos. serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

I - Sociedade Emissora Rádiovox Ltda., a partir
de 5 de julho de 1996, na cidade de Muritiba, Estado da
Bahia, outorgada pela Portaria CONTEL n° 397, de 17
de junho de 1966, e renovada pelo Decreto n° 96.009,
de 3 de maio de 1988 (Processo n° 53640.000161196);

11- Rádiodifusora Asa Branca Ltda., a partir de 22
de março de 1992, na cidade de Boa Viagem, Estado
do Ceará, outorgada pelo Decreto n° 86.962, de 25 de
fevereiro de 1982 (Processo n° 29108.000434/91);

111- Rádio Jornal Centro Sul Ltda., a partir de 10
de fevereiro de 1992, na

cidade de Iguatú, Estado do Ceará, outorgada
pelo Decreto n° 86.718, de 11 de dezembro de 1981
(Processo n° 29650.000267/92);

IV - Radic Sant'ana de Tiangua Ltda., a partir de
15 de agosto de 1997, na cidade de Tianguá. Estado do
Ceará, outorgada pelo Decreto n° 79.846, de 23 de ju
nho de 1977, e renovada pelo Decreto de 29 de julho de
1992, aprovado pelo Decreto Legislativo n° 80, de 16 de
setembro de 1999 (Processo n° 53650.000898/97);
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3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali- V - Fundação Roberto Rabello de Comunicação
sados pelos órgãos técnicos desta Ministério e consi- Social, a partir de 22 de setembro de 1992, na cidade
derados de acordo com os dispositivos legais aplicá- de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, outorga-
veis, demonstrando possuir a entidades as qualifica- da originariamente à Rádio Difusora Guanduense
ções necessárias à renovação da concessão. Ltda., conforme Decreto n° 87.486. de 18 de agosto de

4. Nessa conformidade, e em observância ao 1982, e transferida pelo Decreto de 17 de dezembro de
que dispõem a Lei n° 5.785, de 1972, e se Regulamen- 1996, para a concessionária de que trata este inciso
to, Decreto n° 88.066, de 1983, submeto o assunto à (Processo n° 50660.000172192);
superior consideração de Vossa Excelência para deci- VI- Rádio Difusora de Colatina Ltda., a partir de 12
são e submissão da matéria ao Congresso Nacional, de maio de 1994, na cidade de Colatina. Estado do Espí-
em cumprimento ao § 3 do rt. 223 da Constituição. rito Santo, outorgada pela Portaria MVCP n° 40, de 16de

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro janeiro de 1950, e renovada pelo Decreto n° 90.308. de
de Estado das Comunicações 16 de outubro de 1984 (Processo n° 50660.000050194);

VII - Fundação Dom Stanislau Van Melis, a partir
de 16 de fevereiro de 1992, da cidade de São Luis dos
Montes Belos, Estado de Goiás, outorgada onginaria
mente à Rádio Vale Serra Ltda., conforme Decreto n°
86.857, de 14 de janeiro de 1982, e transferida pelo De
creto de 18 de junho de 1996, para a concessionária de
que trata este inciso (Processo n° 29109.000547/91);

VIII - Empresa Rádio Independente Ltda., a
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Aquidaua
na, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada pela
Portaria MJNI n° 165-B, de 11 de abril de 1962, reno
vada pela Portaria n° 7, de 16 de janeiro de 1986, e
autorizada a passar à condição de concessionária em
virtude de aumento de potência de sua estação trans
missora, conforme Exposição de Motivos n° 102, de 8
de junho de 1987, do Ministério das Comunicações
(Processo n° 53700.000106/94);

IX - Rádio Difusora de Três Lagoas Ltda., a par
tir de 1° de maio de 1994, na cidade de Três Lagoas,
Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada pela Porta
ria MVOP n° 63, de 30 de janeiro de 1956, e renovada
pelo Decreto n° 92.630, de 2 de maio de 1986 (Pro
cesso n° 53700.000057194);

X - Rádio Difusora Matcgrossense Ltda., a par
tir de 12 de novembro de 1993 na cidade de Corum
bá, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada pelo
Decreto n° 2.31 o, de 4 de fevereiro de 1938, e renova
da pelo Decreto n° 91.493, de 29 de julho de 1985
(Processo n° 53700.000232193);

XI- Rádio e Televisão Caçula Ltda., a partir de
12 de maio de 1994, na cidade de Três Lagoas, Esta
do do Mato Grosso do Sul, outorgada à Rádio a Voz
da Caçula Limitada, pela Portaria MJNI n° 381-B, de
28 de novembro de 1961, renovada pelo Decreto n°
92.135, de 13 de dezembro de 1985, e autorizada a
mudar sua denominação para a atual, conforme Por
taria n° 100, de 29 de junho de 1987, do Diretor da De
legacia Regional em Campo Grande do Departamen-
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to Nacional de Telecomunicações, do Ministério das 179-B, de 11 de abril de 1962, e renovada pelo Decre-
Comunicações (Processo n° 53700.000059/94); to n° 90.156, de 5 de setembro de 1984 (Processo n°

XII - Sistema Sul Matogrossense de Radiodifu- 53780. 000007/94);
são Ltda., a partir de 10 de junho de 1993, na cidade XXI - Chirú Comunicações Ltda., a partir de 5
de Ponta Porã, Estado do Mato Grosso do Sul, outor- de outubro de 1998, na cidade de Palmitinho, Estado
gada pelo Decreto n° 88.237, de 18 de abril de 1983 do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto n°
(Processo n° 50700.000118/93); 96.672, de 9 de setembro de 1988 (Processo n°

XIII- Rádio Rural Nova Guaranesia Ltda., a par- 53790.000861/98);
tir de 6 de setembro de 1992, na cidade de Guarané- XXII - Rádio Luz e Alegria Ltda., a partir de 1°
sia, Estado de Minas Gerais, outorgada pela Portaria de maio de 1994, na cidade de Frederico Westphalen,
MC n° 170, de 12 de setembro de 1982, e autorizada Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
a passar à condição de concessionária em virtude de MVOP n° 573, de 21 de junho de 1955, e renovada
aumento de potência de sua estação transmissora, pelo Decreto n° 90.422, de 8 de novembro de 1984
conforme Exposição de Motivos n° 133, de 12 de se- (Processo n° 53790.000098/94);
tembro de 1989, do Ministério das Comunicações XXIII- Rádio Princesa do Jacuí Ltda., a partir de
(Processo n° 29710.000287/92); 12 de novembro de 1993 na cidade de Candelána

XIV - Rede Juiz de Fora de Radiodifusão Ltda., Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decret~
a partir de 28 de maio de 1991, na cidade de Juiz de n° 41.987, de 5 de agosto de 1957, e renovada pelo
Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decre- Decreto n° 94.186, de 6 de abril de 1987 (Processo n°
to n° 85.958, de 4 de maio de 1981 (Processo n° 53790.000017/93);
29104.000194191); XXIV - Rádio Quaraí( Ltda., a partir de 12 de

XV - Rádio Arapuan Ltda., a partir de 1 de no- maio de 1994, na cidade de Quaraí, Estado do Rio
vembro de 1993, na cidade de João Pessoa, Estado Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP n° 520,
da Paraíba, outorgada pelo Decreto n° 28.882, de de 30 de maio de 1955, renovada pela Portaria MC n°
21 de novembro de 1950, e renovada pelo Decreto 948, de 3 de novembro de 1975, e autorizada a pas-
n° 98.111, de 31 de agosto de 1989, aprovado pelo sar à condição de concessionária em virtude de au-
Decreto Legislativo n° 183, de 5 de de 1991 (Pro- mento de potência de sua estação transmissora, con-
cesso n° 50730.000399/93; forme Exposição de Motivos n° 134, de 12 de setem-

XVI- Rádio Educadora de Conceição Uda., a bro de 1989, do Ministério das Comunicações (Pro-
partir de 27 de outubro de 1992, na cidade de Concei- cesso n° 53790.001591/95);
ção, Estado da Paraíba, outorgada pelo Decreto n° XXV - Rádio São Miguel Ltda., a partir de 12 de
87.505, de 23 de agosto de 1982 (Processo n° novembro de 1993, na cidade de Uruguaiana, Estado
50730.000296/92); do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto n° 822,

XVII- Rádio Cultura Norte Paranaense Uda., a de 2 de abril de 1962, e renovada pelo Decreto n°
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Paranavaí, 89.869, de 27 de junho de 1984 (Processo nO
Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP n° 50790.000890/93);
638, de 22 de outubro de 1956, e renovada pelo De- XXVI - Rádio São Roque Ltda., a partir de 12 de
ereto n° 89.372, de 8 de fevereiro de 1984 (Processo maio de 1994, na cidade de Faxinal do Soturno, Esta-
n° 53740.000285/93); do do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nO

XVIII - Rádio Itamaraty Ltda., a partir de 12 de 74.048, de 13 de maio de 1974, e renovada pelo De-
novembro de 1992, na cidade de Piripiri, Estado do ereto n° 89.631, de 8 de maio de 1984 (Processo n°
Piauí, outorgada pelo Decreto n° 87.612, de 21 de se- 53790.000022/94);
tembro de 1982 (Processo n° 29115.000148/92); XXVII - Rádio Difusora do Vale do Itabapoana

XIX - Rádio Grande Picos Ltda., a partir de 2 de Limitada, a partir de 17 de junho de 1992, na cidade
dezembro de 1992, na cidade de Picos, Estado do Pi- de Bom Jesus de Itabapoana, Estado do Rio de Jane-
auí, outorgada pelo Decreto n° 87.667, de 5 de outu- iro, outorgada pelo Decreto n° 87.109, de 19 de abril
bro de 1982 (Processo n° 29115.000173192); de 1982 (Processo n° 29770.000389/92);

XX - Rádio Trairy Ltda., a partir de 1° de maio de XXVIII - Rádio São Bento Ltda., a partir de 21
1994, na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do de junho de 1997, na cidade de São Bento do Sul,
Norte, outorgada pela Portaria MVOP n° 49, de 4 de Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto n°
fevereiro de 1960, revigorada pela Portaria MJNI n° 79.662, de 5 de maio de 1977, e renovada pelo De-



COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasilia, 17 de julho de 2000; 179° da Indepen
dência e 112° da República. - Pimenta da Veiga -
Marco Maciel.

Aviso n° 1.289 - C. Civil.

Em 1° de agosto de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Exce

lentíssirno Senhor Presidente da República na qual sub
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons
tante do Decreto de 17 de julho de 2000, que "Renova
concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à aprovação do Congresso Nacional, acompa
nhado da Exposição de Motivos n° 220, de 5 de julho
de 2000, do Senhor Ministro de Estado das Comunica-
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ereto n° 94.526, de 26 de junho de 1987 (Processo n° Canal 3 de Nova Friburgo Ltda., autorizada a mudar sua
53820.000099197); denominação social para a atual, conforme Portaria nO 111,

XXIX - Rádio Progresso de São Carlos Ltda., a de 29 de abril de 1986, do Diretor da Delegacia Regional no
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de São Car- Rio de Janeiro do Departamento Nacional de Telecomuni-
los, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria cações do Ministério das Comunicações (Processo n°
MVOP n° 845, de 7 de novembro de 1957, e renovada 53770.000951/93);
pelo Decreto nO 90.576, de 28 de novembro de 1984 V - TV Coligadas de Santa Catarina SA, a par-
(Processo n° 50830.000236/94). tir de 24 de maio de 1997, na cidade de Blumenau,

Art. 2° Fica renovada a concessão das entida- Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto n°
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito 60.465-A, de 14 de março de 1967, e renovada pelo
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de Decreto n° 92.448. de 7 de março de 1986 (Processo
radiodifusão sonora em onda tropical: n° 53820.000299197).

I - Rádio Educação Rural Ltda., a partir de 1° de Art. 4° A exploração do serviço de radiodifusão,
maio de 1993, na cidade de Campo Grande, Estado de cujas concessões são renovadas por este Decreto,
Mato Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto n° 819, de reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
2 de abril de 1962, e renovada pelo Decreto n° 92.668, ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.
de 16de maio de 1986 (Processo n° 50700.000040193); Art. 5° A renovação da concessão somente pro-

11- Rádio Cuttura Fluminense Ltda., a partir de 12 duzirá efeitos legais após deliberação de Congresso
de maio de 1993, na cidadede Campos, Estado do Rio de Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da Constitui-
Janeiro, outorgada originariamente à Rádio Cuttura de ção.
Campos Ltda., conforme Decreto n° 46445, de 16de julho
de 1959, renovada e transferida pelo Decreto n° 91.749,
de 4 de outubro de 1985, para a concessionária de que
trata este inciso (Processo n° 50770.002517/92).

Art. 3° Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de 15 anos, serviço de
radiodifusão de sons e imagens:

I - Rede Centro Oeste de Rádio e Televisão
Ltda., a partir de 21 de outubro de 1991, na cidade de
Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, ou
torgada pelo Decreto n° 78.190, de 3 de agosto de
1976 (Processo n° 29112.000212191);

II -IV Esplanada do Paraná Ltda., a partir de 9 de ju-
lho de 1998, na cidade de Ponta Grossa. Estado do Paraná,
outorgada pelo Decreto n° 62.639, de 30 de abril de 1968, e
renovada pelo Decreto n° 89.198, de 16 de dezembro de
1983 (Processo n° 53740.0004(6198);

111- Televisão Norte do Rgs Ltda., a partir de 14
de março de 2000, na cidade de Carazinho, Estado
do Rio Grande do Sul, outorgada originariamente à
Rádio e Televisão Albuquerque Ltda., pelo Decreto n°
91.050, de 6 de março de 1985, autorizada a mudar
sua denominação social para a atual, conforme Por-
taria DENTEL n° 477, de 6 de outubro de 1986 (Pro-
cesso n° 53528.000192199);

IV - TVSBT - Canal 3 de Nova Friburgo Ltda., a
partir de 22 de março de 1994, na cidade de Nova Fri
burgo, Estado do Rio de Janeiro, outorgada originari
amente à TVS - IV Studios Sílvio Santos Ltda., confor
me Decreto n° 83.094, de 26 de janeiro de 1979, transferida
pelo Decreto n° 91.042, de 5 de março de 1985, à 1VS-



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 877, DE 2001

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

MENSAGEM N° 1.068/00

11- Voto do Relator

O processo de renovação da concessão da Rá
dio Educação Rural Ltda. cumpriu todas as formalida
des legais cabíveis, inclusive as constantes do Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. A empresa
demonstrou possuir as qualificações necessárias à
renovação da concessão, muito embora tenha sofrido
no período de vigência da concessão algumas penali
dades. Em razão disto, somos de parecer pela homo
logação do ato do Poder Executivo, portanto pela
aprovação do TVR n° 165, de 2000, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2000.
Deputado Luiz Moreira, Relator.
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ções, O ato constante do Decreto de 17 de julho de Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
2000, que renova por 10 (dez) anos, a partir de 1° de na data da sua publicação.
maio de 1993, a concessão da Rádio Educação Rural Sala das Sessões, 05 de dezembro de 2000. -
Ltda. para explorar, sem direito de exclussividade, ser- Deputado Luiz Moreira, Relator.
viço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cida-
de de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul. 11I - Parecer da Comissão

Em sua Exposição de Motivos, o Senhor Minis- A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
tro esclarece que os órgãos técnicos do Ministério ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
consideram o processo devidamente instruído, de aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator
acordo com os dispositivos legais aplicáveis, razão Deputado Luiz Moreira à TVR. n° 165/00, nos termos
pela qual encaminha o referido ato à apreciação des- do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
te Congresso Nacional acompanhado do correspon- Estiveram presentes os seguintes Deputados:
dente processo administrativo. César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio

Nos termos constitucionais e regimentais, a ma- Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, íris
téria foi submetida ao exame desta Comissão, caben- Simões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno Malta,
do-nos opinar sobre seu mérito. O processo, entretan- Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Silas Câmara, Átila
to, ficou em exigência, aguardando complementação Lira, Josué Bengston, Márcio Fortes, Salvador Zimbal-
de documentos. Satisfeitas as exigências, manifes- di, Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José Rocha,
tou-se a Consultoria Legislativa desta Casa, em 9 de Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho, Neuton
novembro de 2000, pela continuação do processo. Lima, Francisco Coelho, Benito Gama, Hermes Parcia-

É o Relatório. nello, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nelson Pro
ença, Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Gustavo Fruet,
Jonival Lucas Júnior, Leur Lomanto, Ana Maria Corso,
Babá, Gilmar Machado, Jorge Bittar, Marcos Afonso,
Francisco Silva, Márcio Reinaldo Moreira, Pedro Irujo,
Vic Pires Franco, Ary Kara, Aldo Arantes, Luíza Erundi
na, Valdeci Paiva, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Vivaldo
Barbosa, Bispo Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
ND ,DE 2000

Aprova o ato que renova concessão
à Rádio Educação Rural Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora na
cidade de Campo Grande, Estado do
Mato Grosso do Sul.

O Congessso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 17 de julho de 2000, que renova a concessão ou
torgada à Rádio Educação Rural Ltda., para explorar,
pelo prazo de 10 (dez) anos, a partir de 1° de maio de
1993, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em ondas tropicais, na cidade de
Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul.

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à TV. Esplanada do Para
ná Ltda, para explorar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, na cidade de
Ponta Grossa, Estado do Paraná.

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

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

de 17 de julho de 2000, que renova, por 15 anos, a
partir de 9 de julho de 1998, a concessão outorgada à
TV. Esplanada do Paraná Ltda., para explorar, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens, na cidade de Ponta Grossa, Estado
do Paraná.



TVR. N° 168, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.068/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 17 de julho de 2000, que renova con
cessão à TV. Esplanada do Paraná Ltda.,
para explorar serviços de radiodifusão, a
partir de 9 de julho de 1998, na cidade de
Ponta Grossa, Estado do Paraná.

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

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

com o § 30 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 17 de julho de 2000, que "Renova concessão
das entidades que mencionam para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

1 - Sociedade Emissora Radiovox Ltda., a partir
de 5 de julho de 1996, na cidade de Muritiba-BA.;

2 - Radiodifusora Asa Branca Ltda., a partir de
22 de março de 1992, na cidade de Boa Viagem-CE.;

3 - Rádio Jornal Centro Sul Uda., a partir de 10
de fevereiro de 1992, na cidade de Iguatú-CE.;

4 - Rádio Sant'Ana de Tianguá Ltda., a partir de
15 de agosto de 1997, na cidade de Tianguá-CE.;

5 - Fundação Roberto Rabello de Comunicação
Social, a partir de 22 de setembro de 1992, na cidade
de Afonso Cláudio-ES.;

6 - Rádio Difusora de Colatina Ltda., a partir de
10 de maio de 1994, na cidade de Colatina-ES.;

7 - Fundação Dom Stanislau Van Meus, a partir
de 16 de fevereiro de 1992, na cidade de São Luis dos
Montes Belos-GO.;

8 - Empresa Rádio Independente Ltda., a partir
de 10 de maio de 1994, na cidade de Aquidaua
na-MS.;

9 - Rádio Difusora de Três Lagoas Ltda., a partir
de 10 de maio de 1994, na cidade de Três Lago
as-MS.;
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Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na 10 - Rádio Difusora Matogrossense Ltda., a
data de sua publicação. partir de 10 de novembro de 1993, na cidade de Co-

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De- rumbá-MS.;
putado César Bandeira, Presidente. 11 - Rádio e Televisão Caçula Ltda., a partir de

10 de maio de 1994, na cidade de Três Lagoas-MS.;
12 - Sistema Sul Matogrossense de Radiodifu

são Ltda., a partir de 10 de junho de 1993, na cidade
de Ponta Porã-MS.;

13 - Rádio Rural Nova Guaranésia Ltda., a par
tir de 6 de setembro de 1992, na cidade de Guarané
sia-MG.;

14 - Rede Juiz de Fora de Radiodifusão Ltda., a
partir de 28 de maio de 1991 , na cidade de Juiz de Fo
ra-MG.;

15 - Rádio Arapuan Ltda., a partir de 10 de no
vembro de 1993, na cidade de João Pessoa-PB.;

16 - Rádio Educadora de Conceição Ltda., a
partir de 27 de outubro de 1992, na cidade de Concei
ção-PB.;

17 - Rádio Cultura Norte Paranaense Ltda., a
partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Parana
vaí-PR.;

18 - Rádio Itamaraty Ltda., a partir de 1° de no
vembro de 1992, na cidade de Piripiri- PI.;

19 - Rádio Grande Picos Ltda., a partir de 2 de
dezembro de 1992, na cidade de Picos-PI.;

20 - Rádio Trairy Ltda., a partir de 1° de maio de
1994, na cidade de Natal-RN.;

21 - Chirú Comunicações Ltda.,a partir de 5 de
outubro de 1998,na cidade de Palmitinho-RS.;

22 - Rádio Luz e Alegria Uda., a partir de 10 de
maio de 1994, na cidade de Frederico Westpha
len-RS.;

23 - Rádio Princesa do Jacuí Ltda., a partir de
10 de novembro de 1993, na cidade de Candelá
ria-RS.;

24 - Rádio Quaraí Ltda., a partir de 10 de maio
de 1994, na cidade de Quaraí-RS.;

25 - Rádio São Miguel Ltda., a partir de 10 de
novembro de 1993, na cidade de Uruguaiana-RS.;

26 - Rádio São Roque Ltda., a partir de 10 de
maio de 1994, na cidade de Faxinal do Soturno-RS.;

27 - Rádio Difusora do Vale do Itabapoana limi
tada, a partir de 17 de junho de 1992, na cidade de
Bom Jesus de Itabapoana-RJ.;

28 - Rádio São Bento Ltda., a partir de 21 de ju
nho de 1997, na cidade de São Bento do Sul-SC.;

29 - Rádio Progresso de São Carlos Ltda., a
partir de 10 de maio de 1994, na cidade de São Car-
los-SP.; ,



Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e Unidades da Federação indicadas:

• Sociedade Emissora Radiovox Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Muntiba, Estado
da Bahia (Processo n° 53640.000161/96);

• Radiodifusora Asa Branca Ltda., concessioná
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Boa Viagem, Estado do Ceará (Proces
so n° 29108.000434/91);

• Rádio Jornal Centro Sul Ltda., concessioná
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Iguatú, Estado do Ceará (Proces
so n° 29650.000267192);

• Rádio Sant'ana de Tianguá Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Tianguá, Estado do Ceará (Proces
so n° 53650.000898/97);

• Fundação Roberto Rabello de Comunicação
Social, concessionária de serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Afonso Cláudio, Estado
do Espírito Santo (Processo n° 50660.000172192);

• Rádio Difusora de Colatina Ltda., concessioná
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-

Brasília, 5 de julho de 2.000
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30 - Rádio Educação Rural Ltda., a partir de 1° dia, na cidade de Colatina, Estado do Espírito Santo
de maio de 1993, na cidade de Campo Grande-MS.; (Processo n° 50660.000050194);

31 - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de .Fundação Dom Stanislau Van Melis, con-
1° de maio de 1993, na cidade de Campos-RJ. cessionária de serviço de radiodifusão sonora em

32 - Rede Centro Oeste de Rádio e Televisão onda média, na cidade de São Luís dos Montes
Ltda., a partir de 21 de outubro de 1991, na cidade de Belos, Estado de Goiás (Processo n029109.000547/91);
Campo Grande-MS.; .Empresa Rádio Independente Ltda., concessi-

33 - TV Esplanada do Paraná Ltda., a partir de 9 onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
de julho de 1998, na cidade de Ponta Grossa-PR.; média, na cidade de Aquidauana, Estado do Mato

34 - Televisão Norte do RGS Ltda., a partir de Grosso do Sul (Processo n° 53700000106/94);
14 de março de 2000, na cidade de Carazinho-RS.; .Rádio Difusora De Três Lagoas Ltda., conces-

35 - TVSBT - Canal 3, de Nova Friburgo Ltda., a si~n~ria de ~erviço de r~diodifusão sonora em onda
partir de 22 de março de 1994, na cidade de Nova Fri- media, na cidade de Tres Lagoas, Estado do Mato
burgo-RJ.; e Grosso do Sul (Processo n° 53700.000057/94);

36 - TV. Coligadas de Santa Catarina SA, a partir . :.Rádio Dif~sora Mat~gr?ss:nseLtda., conces-
de 24 de maio de 1997, na cidade de Blumenau-SC. slonana de serviço de radlodlfusao sonora em onda

Brasília, 1° de agosto de 2000. _ FERNANDO média, na cidade de C~rumbá, Estado do Mato Gros-
HENRIQUE CARDOSO. so do Sul (Processo n 53700.000232193);

.Rádio e Televisão Caçula Uda., concessioná
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do
Sul (Processo n° 53700.000059/94);

• Sistema Sul Matogrossense de Radiodifu
são Ltda., concessionária de serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Ponta
Porã, Estado do Mato Grosso do Sul (Processo
n° 50700.000118/93);

• Rádio Rural Nova Guaranésia Ltda., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Guaranésia, Estado de Minas
Gerais (Processo n° 29710.000287/92);

• Rede Juiz de Fora de Radiodifusão Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Juiz de Fora, Estado de Mi
nas Gerais (Processo n° 29104.000194/91);

• Rádio Arapuan Ltda., concessionária de servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de João Pessoa, Estado da Paraíba (Processo n°
50730.000399/93);

• Rádio Educadora de Conceição Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Conceição, Estado da Paraíba
(Processo n° 50730.000296/92);

• Rádio Cultura Norte Paranaense Ltda., con
cessíonária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Paranavaí, Estado do Para
ná (Processo n° 53740.000285/93);

• Rádio Itamaraty Ltda., concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Piripiri, Estado do Piauí (Processo n°
29115.000146/92);

EM n° 220/MC



DECRETO DE 17 DE JULHO DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Vice-presidente da República, no exercício do
cargo de Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 30, da Lei n° 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 60da Lei n° 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 60, in-
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• Rádio Grande Picos Ltda., concessionária de picai, na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci- (Processo n° 50770.0025 17/92);
dade de Picos, Estado do Piauí (Processo n° • Rede Centro Oeste de Rádio e Televisão Ltda.,
29115.000173/92); concessionária de serviço de radiodifusão de sons e

• Rádio Trairy Ltda., concessionária de serviço imagens, na cidade de Campo Grande, Estado do Mato
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Grosso do Sul (Processo n° 29112.000212191);

.Natal, Estado do Rio Grande do Norte (Processo n° • TV Esplanada do Paraná Ltda., concessioná-
53780.000007/94); ria de serviço de radiodifusão de sons e imagens, na

• Chirú Comunicaçoes Ltda., concessionária de cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná (Processo
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci- n° 53740.000406/98);
dade de Palmitinho, Estado do Rio Grande do Sul • Televisão Norte do Res Ltda., concessionária
(Processo n° 53790.000861/98); de serviço de radiodifusão de sons e imagens, na ci-

• Rádio Luz E Alegria Ltda., concessionária de dade de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci- (Processo n° 53528.000192199);
dade de Frederico Westphalen, Estado do Rio Gran- • TVSBT - Canal 3 De Nova Friburgo Ltda., con-
de do Sul (Processo n° 53790.000098/94); cessionária de serviço de radiodifusão de sons e ima-

• Rádio Princesa Do Jacuí Ltda. concessionária gens, na cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de
de serviço de radiodifusão sonora e~ onda média, na Janeiro (Processo n° 53770.000951/93);
cidade de Candelária, Estado do Rio Grande do Sul • TV Coligadas De Santa Catarina SA, conces-
(Processo n° 53790.000017/93); sionária de serviço de radiodifusão de sons e ima-

• Rádio Quaraí Ltda., concessionária de serviço ~ens, na cidade d; Blumenau, Estado de Santa Cata-
de radiodifusão sonora em onda média na cidade nna (Processo n 53820.000299/97).
Quaraí Estado do Rio Grande do Sul (P'rocesso n° 2. Observo que a renovação do prazo de vigência
53790.001591/95)' das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é

• Rádio São' Miguel Ltda., concessionária de regida. pelas disposições contidas ~a Lei ri 5.785, de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci- ~3 d~ Junho de 1972, e no Decreto n 88.066, de 26 de
dade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul Janeiro de 1983, que a regulamentou: .
(Processo n° 50790 000890/93)' 3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anall-

,. _. , ., . sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi-
.• Radlo .Sa.o ~oque Ltda., concess~o~ana d~ derados de acordo com os dispositivos legais aplicá-

serviço de r~dlodlfusaosonora em onda ~edla, na CI- veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica-
dade de Faxlnal ~o Soturno, Estado do RIo Grande do ções necessárias à renovação da concessão.
Sul (Processo n 53790.000022/94); 4 N f'd d b _.. essa con orml a e, e em o servancla ao

• Rádio Difusora do Vale do Itabapoana Limitada, que dispõem a Lei n° 5.785 de 1972 e seu Regulfl-
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda mento Decreto n° 88.066 d~ 1983 submeto o assunto
~édia, na ci?ade de BomJ~us de ltabapoana, .Estado do à suprior consideração d~ Vossa E~celência para deci-
RIO de Janeno (Processo n 29770.000389/92), são e submissão da matéria ao Congresso Nacional,

• Rádio São Bento Ltda., concessionária de ser- em cumprimento ao § 30 do art. 223 da Constituição.
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cida- Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina de Estado das Comunicações.
(Processo n° 53820.000099/97);

• Rádio Progresso de São Carlos Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo
(Processo n° 50830.000236/94);

• Rádio Educação Rural Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical,
na cidade de Campo Grande, Estado do Fv1ato Grosso
do Sul (Processo n° 50700.000040/93);

• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessioná
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda tro-
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ciso I, do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Decreta:

Art. 1° Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

1- Sociedade Emissora Radiovox Ltda., a partir
de 5 de julho de 1996, na cidade de Muntiba, Estado
da Bahia, outorgada pela Portaria CONTEL nO 397,
de 17 de junho de 1966, e renovada pelo Decreto ri
96.009, de 3 de maio de 1988 (Processo n°
53640.000161/96);

11 - Radiodifusora Asa Branca Uda., a partir de
22 de março de 1992, na cidade de Boa Viagem,
Estado do Ceará, outorgada pelo Decreto n° 86.962,
de 25 de fevereiro de 1982 (Processo n°
29108.000434/91 ),

111- Rádio Jornal Centro Sul Ltda., a partir de 10
de fevereiro de 1992, na cidade de Iguatú, Estado do
Ceará, outorgada pelo Decreto n° 86.718, de 11 de
dezembro de 1981 (Processo n° 29650.000267/92);

IV - Rádio Sant'ana de Tianguá Ltda., a partir
de 15 de agosto de 1997, na cidade de Tianguá. Esta
do do Ceará, outorgada pelo Decreto n° 79.846, de 23
de junho de 1977, e renovada pelo Decreto de 29 de
julho de 1992, aprovado pelo Decreto Legislativo n°
80, de 16 de setembro de 1999 (Processo n°
53650.000898/97);

V Fundação Roberto Rabello de
Comunicação Social, a partir de 22 de setembro de
1992, na cidade de Afonso Cláudio, Estado do Espíri
to Santo, outorgada originanamente à Rádio Difusora
Guanduense Ltda., conforme Decreto n° 87.486, de
18 de agosto de 1982, e transferida pelo Decreto de
17 de dezembro de 1996, para a concessionária de
que trata este inciso (Processo n° 50660.000172/92);

VI - Rádio Difusora De Colatina Uda., a partir
de 12 de maio de 1994, na cidade de Colatina, Estado
do Espírito Santo, outorgada pela Portaria MVOP n°
40, de 16 de janeirO de 1950, e renovada pelo Decre
to n° 90.308. de 16 de outubro de 1984 (Processo n°
50660.000050/94);

VII- Fundação Dom Stanislau Van Melis, a par
tirde 16 de fevereiro de 1992, cidade de São Luís dos
Montes Belos, Estado de Goiás, outorgada onginaria
mente à Rádio Vale de Serra Ltda., conforme Decreto
n° 86.857, de 14 de janeiro de 1982, e transferida pelo
Decreto de 18 de junho de 1996, para a concessioná
ria de que trata este inciso (Processo n°
29109.000547/91 );

VIII- Empresa Rio Independente Uda., a partir
de 12 de maio de 1994, na cidade de Aquidauana,

Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada pela Porta
ria MJNI n° 165-6, de 11 de abril de 1962, renovada
pela Portaria n° 7, de 16 de janeiro de 1986, e autori
zada a passar à condição de concessionária em virtu
de de aumento de potência de sua estação transmis
sora, conforme Exposição de Motivos n° 102, de 8 de
junho de 1987, do Ministério das Comunicações (Pro
cesso n° 53700.000106/94);

IX - Rádio Difusora de Três Lagoas Ltda., a par
tir de 12 de maio de 1994, na cidade de Três Lagoas,
Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada pela Porta
ria MVOP n° 63, de 30 de janeiro de 1956, e renovada
pelo Decreto n° 92.630, de 2 de maio de 1986 (Pro
cesso n° 53700.000057/94);

X - Rádio Difusora Matogrossense Uda., a par
tir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Corum
bá, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada pelo
Decreto n° 2.31 O, de 4 de fevereiro de 1938, e renova
da pelo Decreto n° 91.493, de 29 de julho de 1985
(Processo n° 53700.000232/93);

XI- Rádio E Televisão Caçula Uda., a partir de
12 de maio de 1994, na cidade de Três Lagoas, Esta
do do Mato Grosso do Sul, outorgada à Rádio a Voz
da Caçula Limitada, pela Portaria MJNI(n° 381-6, de
28 de novembro de 1961, renovada pelo Decreto n°
92.135, de 13 de dezembro de 1985, e autorizada a
mudar sua denominação para a atual, conforme Por
taria n° 100, de 29 de junho de 1987, do Diretorda De
legacia Regional em Campo Grande do Departamen
to Nacional de Telecomunicações, do Ministério das
Comunicações (Processo n° 53700.000059/94);

XII - Sistema Sul Matogrossense de
Radiodifusão Ltda., a partir de 10 de junho de 1993,
na cidade de Ponta Porã, Estado do Mato Grosso do
Sul, outorgada pelo Decreto n° 88.237, de 18 de abril
de 1983 (Processo n° 50700.000118193);

XIII- Rádio Rural Nova Guaranésia Ltda., a par
tir de 6 de setembro de 1992, na cidade de Guarané
sia, Estado de Minas Gerais, outorgada pela Portaria
MC n° 170, de 1° de setembro de 1982, e autorizada a
passar à condição de concessionária em virtude de
aumento de potência de sua estação transmissora,
conforme Exposição de Motivos n° 133, de 12 de se
tembro de 1989, do Ministério das Comunicações
(Processo n° 29710.000287/92);

XIV - Rede Juiz de Fora de Radiodifusão Ltda.,
a partir de 28 de maio de 1991, na cidade de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decre
to n° 85.958, de 4 de maio de 1981 (Processo n°
29104.000194/91 );

XV - Rádio Arapuan Uda., a partir de 12 de no
vembro de 1993, na cidade de João Pessoa, Estado
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da Paraíba, outorgada pelo Decreto n° 28.882, de 21 sar à condição de concessionária em virtude de au-
de novembro de 1950, e renovada pelo Decreto n° menta de potência de sua estação transmissora, con-
98.111, de 31 de agosto de 1989, aprovado pelo De- forme Exposição de Motivos nO 134, de 12 de setem-
ereto Legislativo n° 183, de 5 de setembro de 1991 bro de 1989, do Ministério das Comunicações (Pro-
(Processo n° 50730.000399/93); cesso n° 53790.001591/95);

XVI- Rádio Educadora de Conceição Ltda., a par- XXV - Rádio São Miguel Ltda., a partir de 12 de
tir de 27 de outubro de 1992, na cidade de Conceição, novembro de 1993, na cidade de Uruguaiana, Estado do
Estado da Paraíba, outorgada pelo Decreto nO 87.505, de Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nO 822, de 2
23 de agosto de 1982 (Processo n° 50730.000296192); de abril de 1962, e renovada pelo Decreto n° 89.869, de

XVII- Rádio Cultura Norte Paranaense Uda., a 27 de junho de 1984 (Processo n° 50790.000890/93);
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Paranavaí, XXVI- Rádio São Roque Uda., a partir de 12 de
Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP n° maio de 1994, na cidade de Faxinal do Soturno, Esta-
638, de 22 de outubro de 1956, e renovada pelo De- do do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto n°
ereto n° 89.372, de 8 de fevereiro de 1984 (Processo 74.048, de 13 de maio de 1974, e renovada pelo De-
n° 53740.000285/93); ereto n° 89.631, de 8 de maio de 1984 (Processo n°

XVIII - Rádio Itamaraty Uda., a partir de 12 de 53790.000022194);
novembro de 1992, na cidade de Piripiri, Estado do XXVII - Rádio Difusora do Vale do Itabapoana
Piauí, outorgada pelo Decreto n° 87.612, de 21 de se- Limitada, a partir de 17 de junho de 1992, na cidade
tembro de 1982 (Processo n° 29115.000148/92); de Bom Jesus de Itabapoana, Estado do Rio de Jane-

XIX - Rádio Grande Picos Uda., a partir de 2 de iro, outorgada pelo Decreto n° 87.109, de 19 de abril
dezembro de 1992, na cidade de Picos, Estado do Pi- de 1982 (Processo n° 29770.000389192);
auí, outorgada pelo Decreto n° 87.667, de 5 de outu- XXVIII - Rádio São Bento Ltda., a partir de 21
bro de 1982 (Processo nO 29115.000173192); de junho de 1997, na cidade de São Bento do Sul,

XX - Rádio Trairy Uda., a partir de 1° de maio de Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto n°
1994, na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do 79.662, de 5 de maio de 1977, e renovada pelo De-
Norte, outorgada pela Portaria MVOP n° 49, de 4 de ereto n° 94.526, de 26 de junho de 1987 (Processo n°
fevereiro de 1960, revigorada pela Portaria MJNI n° 53820.000099/97);
179-B, de 11 de abril de 1962, e renovada pelo Decre- XXIX - Rádio Progresso de São Carlos Uda., a
to n° 90.156, de 5 de setembro de 1984 (Processo n° partir de 12 de maio de 1994, na cidade de São Car-
53780.000007/94); los, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria

XXI - Chirú Comunicações Uda., a partir de 5 MVOP n° 845, de 7 de novembro de 1957, e renovada
de outubro de 1998, na cidade de Palmitinho, Estado pelo Decreto n° 90.576, de 28 de novembro de 1984
do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto n° (Processo n° 50830.000236/94).
96.672, de 9 de setembro de 1988 (Processo n° Art. 2° Fica renovada a concessão das entida-
53790.000861/98); des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito

XXII - Rádio Luz e Alegria Ltda., a partir de 1° de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
de maio de 1994, na cidade de Frederico Westphalen, radiodifusão sonora em onda tropical:
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria I - Rádio Educação Rural Uda., a partir de 1° de
MVOP n° 573, de 21 de junho de 1955, e renovada maio de 1993, na cidade de Campo Grande, Estado de
pelo Decreto n° 90.422, de 8 de novembro de 1984 Mato Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto n° 819, de
(Processo n° 53790.000098/94); 2 de abril de 1962, e renovada pelo Decreto n° 92.668,

XXIII- Rádio Princesa do Jacuí Uda., a partir de de 16de maio de 1986 (Processo n° 50700.000040/93);
12 de novembro de 1993, na cidade de Candelána, 11 - Rádio Cultura Fluminense Uda., a partir de
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto 12 de maio de 1993, na cidade de Campos, Estado do
n° 41.987, de 5 de agosto de 1957, e renovada pelo Rio de Janeiro, outorgada originariamente à Rádio
Decreto n° 94.186, de 6 de abril de 1987 (Processo n° Cultura de Campos Ltda., conforme Decreto n°
53790.000017/93); 46445, de 16 de julho de 1959, renovada e transferida

XXIV - Rádio Quaraí Uda., a partir de 12 de peloDecreton091.749,de4deoutubrode1985,para
maio de 1994, na cidade de Quaraí, Estado do Rio a concessionária de que trata este inciso (Processo
Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP n° 520, n° 50770.002517/92).
de 30 de maio de 1955, renovada pela Portaria MC n° Art. 3° Fica renovada a concessão das entida-
948, de 3 de novembro de 1975, e autorizada a pas- des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
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I - Relatório

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASíLIA-DF.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Exce

lentíssimo Senhor Presidente da República na qual sub
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons
tante do Decreto de 17 de julho de 2000, que "Renova
concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providencias".

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

Em 10 de agosto de 2000

O processo de renovação de outorga requerida
pela TV Esplanada do Paraná Ltda., executante de
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade
de Ponta Grossa, Estado do Paraná, encontra-se de
acordo com a prática legal e documental atinente ao
processo renovatório e os documentos juntados aos
autos indicam a regularidade na execução dos servi
ços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 01, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu-

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública submete à apreciação do Congresso Nacio
nal, por meio da Mensagem n° 1.068, de 2000, o
ato que renova a concessão outorgada à TV Espla
nada do Paraná Ltda., para explorar, na cidade de
Ponta Grossa, Estado do Paraná, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima
gens.

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

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

de exclusividade, pelo prazo de 15 anos, serviço de Aviso n° 1.289 - C. Civil.
radiodifusão de sons e imagens:

I - Rede Centro Oeste de Rádio e Televisão
Ltda., a partir de 21 de outubro de 1991, na cidade de
Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, ou
torgada pelo Decreto nO 78.190, de 3 de agosto de
1976 (Processo n° 29112.000212191);

li-IV Esplanada do Paraná Ltda., a partir de 9 de
julho de 1998, na cidade de Ponta Grossa. Estado do
Paraná, outorgada pelo Decreto n° 62.639, de 30 de
abril de 1968, e renovada pelo Decreto n° 89.198, de 16
de dezembro de 1983 (Processo n° 53740.000406198);

111- Televisão Norte do Rgs Ltda., a partir de 14
de março de 2000, na cidade de Carazinho, Estado
do Rio Grande do Sul, outorgada originariamente à
Rádio e Televisão Albuquerque Ltda., pelo Decreto nO
91.050, de 6 de março de 1985, autorizada a mudar
sua denominação social para a atual, conforme Por
taria DENTEL n° 477, de 6 de outubro de 1986 (Pro
cesso n° 53528.000192199);

IV - TVSBT - Canal 3 de Nova Friburgo Ltda., a
partir de 22 de março de 1994, na cidade de Nova Fri
burgo, Estado do Rio de Janeiro, outorgada originaria
mente à TVS - IV Studios Sílvio Santos Ltda., confor
me Decreto n° 83.094, de 26 de janeiro de 1979, trans
ferida pelo Decreto n° 91.042, de 5 de março de 1985,
à TVS - Canal 3 de Nova Friburgo Ltda., autorizada a
mudar sua denominação social para a atual, conforme
Portaria n° 111, de 29 de abril de 1986, do Diretor da
Delegacia Regional no Rio de Janeiro do Departamen
to Nacional de Telecomunicações do Ministério das
Comunicações (Processo n° 53770.000951/93);

V - TV Coligadas De Santa Catarina S.A., a par
tir de 24 de maio de 1997, na cidade de Blumenau,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto n°
60.465-A, de 14 de março de 1967, e renovada pelo
Decreto n° 92.448. de 7 de março de 1986 (Processo
n° 53820.000299/97).

Art. 4° A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 5° A renovação da concessão somente produ
zirá efeitos legais após deliberação de Congresso Naci
onal, nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 17 de julho de 2000; 179° da Indepen
dência e 112° da República. - Pimenta da Veiga 
Marco Maciel.



PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 878, DE 2001

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

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção de Mães de Pirapemas a executar,
pelo prazo de três anos, serviço de ra
diodifusão comunitária, na localidade
de Pirapemas, Estado do Maranhão.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria na 255, de 7 de junho de 2000, que autoriza a
Associação de Mães de Pirapemas a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária, na localidade de Pi
rapemas, Estado do Maranhão.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 185, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.173/00

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n°
255, de 7 de junho de 2000, que autoriza
a Associação de Mães de Pirapemas a
executar, pelo prazo de três anos, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Pirapemas, Estado do Maranhão.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (Art. 54))

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

com o § 30 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhada de Exposições de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para

MENSAGEM N° 1.173/00
TVR N° 185/00PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO N° ,DE 2000

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à TV Esplanada do Paraná
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na cidade de Ponta
Grossa, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 17 de julho de 2000, que renova, por 15 (quinze)
anos, a partir de 9 de julho de 1998, a concessão ou
torgada à TV Esplanada do Paraná Ltda., para explo
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são de sons e imagens, na cidade de Ponta Grossa,
Estado do Paraná.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000.
Deputado Julio Semeghini, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator
Deputado Júlio Semeghini à TVR na 168/00, nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Cé
sar Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio Se
meghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, íris Si
mões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Silas Câmara, Átila
Lira, Josué Bengston, Márcio Fortes, Salvador Zimbaldi,
Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Luíz
Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho, Neuton
Lima, Francisco Coelho Benito Gama, Hermes Parcia
nello, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nelson Pro
ença, Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Gustavo Fruet, Jo
nival Lucas Júnior, Leur Lomanto, Ana Maria Corso,
Babá, Gilmar Machado, Jorge Bittar, Marcos Afonso,
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mentos juntados aos autos indicam a regularidade na Francisco Silva, Márcio Reinaldo Moreira, Pedro Irujo,
execução dos serviços. Vic Pires Franco, Ary kara, Aldo Arantes, Luíza Erundi-

O ato de renovação de outorga obedece aos na, Valdeci Paiva, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Vivaldo
princípios de constitucionalidade, especialmente no Barbosa, Bispo Wanderval e Oliveira Filho.
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição Sala da Comissão, 28 de março de 2001. -
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe- Deputado César Bandeira, Presidente.
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. 
Deputado Julio Semeghini, Relator.



PORTARIA W 255 DE 7 DE JUNHO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53680.000536/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação de Mães de Pira
pernas, com sede na Av. Vitorino Freire, s/n°, Centro,
na Cidade de Pirapemas, Estado do Maranhão, a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 03°42'03"S e longitude em
44°12'10"W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

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

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

EM n° 265/MC

Brasília, 28 de julho de 2000

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação de Mães de
Pirapemas, com sede na cidade de Pirapemas, Estado do
Maranhão, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
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executar, pelo prazo de três anos, serviços de radiodifu- 2. Referida entidade, requereu ao Ministério das
são comunttária conforme os seguintes atos e entidades: Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,

1 -: Portari~ n° 219, de 31 de maio de 2000_- cuja documentação inclui manifestação de apoio da
Fundaçao H;>splta.lar do Tra~alhador Rural :Ie Sao comunidade, numa demonstração de receptividade
Jorge do Ival, n~ cl~ade de Sao Jor~e do Ival-PR; da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,

~ -_ Portana .n, ~46, d~ 7 de Junho de. 20~0 - de maneira a incentivar o desenvolvimento e a se-
Assoclaçao Comunitan~ Baturitense de. ~omunlcaçao e dimentação da cuttura geral das localidades postulantes.
Cuttura - ACBCC, na cidade de Batunte-CE;

3 - Portaria n° 247, de 7 de junho de 2000 - . 3. Como se depreende da im?o~ânciada ini~ia-
Associaç~o Cultural Comunitária da Estância, na ci- tlva c?mandada por ~ossa Excelencla, essas a~oes
dade de Aguas de Santa Bárbara-SP; permitem que as entidades trabalhem em conjunto

4 - Portaria n° 248, de 7 de junho de 2000 - com a comunidade, auxiliando não só no processo
Associação Cultural União Comunitária Zona Sul, na educacional, social e cultural mas, também, servem
cidade São Borja-RS; de elo à integração de informações benéficas em todos

5 - Portaria n° 249, de 7 de junho de 2000 - os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
Associação e ~ovimento CO~,unitário Rádio Paz no 4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
Valle FM, na cl~ad~Cambonu-SC;. técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-

. 6 - Portana n_2:'0, ?e 7 de junho de 2000 - do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito
Sociedade de Proteçao a Criança Pobre de Aratuba, na . _.'
cidade de Aratuba-CE; o que se. concluI da documentaçao de on~e~, c~n-

7 - Portaria n° 251 de 7 de junho de 2000 _ substanclada nos autos do Processo Administrativo
Associação Comunitária de Comunicação Cultural e n° ?36.80.000536/98~ ~ue ora faço aco~p~nhar, com
Artística de Jataizinho, na cidade de Jataizinho-PR a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

8 - Portaria n° 252, de 7 de junho de 2000 - . 5. E~ conformidade com o~ pr:,ceitos. constitucio-
Associação Comunitária e Cultural Mundonovense, nals e legais, a outorga ~e autonza9ao, ?bjeto d<? pre-
na cidade de Mundo Novo-BA sente processo, passara a produzir efeitos legais so-

9 - Portaria n° 253, de -7 de junho de 2000 - mente apó~ deliberação do Conw~s~o Nacional, a
Associação Cultural Cristã do Paulista, na cidade teor do § 3 do art. 223, da Constltulçao Federal.
de Paulista-PE; Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro

10- Portaria n° 254, de 7 de junho de 2000 - de Estado das Comunicações.
ACITA, Associação Comunitária e Cultural de Itara
na, na cidade de Itarana-ES;

11 - Portaria n° 255, de 7 de junho de 2000 
Associação de Mães de Pirapemas, na cidade de
Pirapemas-MA;

12 - Portaria n° 256, de 7 de junho de 2000 
Associação Comunitária Centro Educacional Lar
Cristo Rei, (ACELCR), na cidade de Borba-AM;

13 - Portaria n° 257, de 7 de junho de 2000 
ACB - Associação Comunitária Braçonortense, na ci
dade de Braço do Norte-SC.

Brasília, 25 de agosto de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
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GABINETE DO MINISTRO
PORTARIAS DE 7 DE lUNHO DE 2000

O MINiSTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES. no uso de suas atribuiÇÕC$. CODSldenmdo o
diS{lGstO nos anigas 10 e 19 do Oecre:to n° 2.615., de 3 de junho de 1998. resolve autornar as entidsdc:s
abaiJ(O relacionadas a exccutar, pelo prazo de tres anas, sem direito de exclusividade. serviço •
radiodifusão comunitária. Os atos de autorização somente produzirão efeitos legais após <:icliberaçio do
Congresso Nacional.,. nos termos do § 3" do artigo 223 da Constituição.

246 53650.00178]198 Associaç40 Comunitária Baturileeltse de BaturitéJCE
Comunicacão Cl Cult\lta. ACBCC

247 53830.002926/98 Associação Cultural CQ~;'tária da [Águas de Santa
Estância BárbaralSP

248 53790.001429/98 Associa~ Cultural União Comunitária Silo BoJjaIRS
ZonaSuJ

249 53820.000517/98 Associação e Movimento Comunitário CamboriúlSC
Rádio paz no Valle FM

250 53650.000024199 Sociedade de :pro~ à Criança Pobre de AxatubalCE
Aratuba

25t 53740.000022199 Assodação ComunitâriB de Comunicação JaEaizinhoJPR
Cultural c Artística. de Jataizinho

252 53640.000312199 Associação Comunitária c Cultural Mundo NovolBA
Mundonovcnse

25'3 53103.000606/98 Assoclaci\O Cultural Cristã 00 Paulista. PaulistalPE
254 53660.000106/99 ACITA, Associação C()(tWlÚtária c ltatanaJES
.-.. Cultural de ltarana

,(;1.551 5368G.OOOS36J98 . ão de Mães de Piraocma5 IPim~masIMA
:ts"6 536..10. 11 98 Associação Comunitária Centro BotbalAM

EóUC4cional Lar CristO Rei (ACELCR)
257 53820.000871198 Aca - Associação Comunitária Bmço do NonelSC.. BraÇononcnse

PIMENT~ D~ VEIGA

Aviso n° 1.413-C.Civil.

Em 25 de agosto de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria, Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na qual
submete à apreciação do Congresso Nacional os atos
que autorizam a execução de serviços de radiodifusão
comunitária constantes das Portarias n° 219, de 31 de
maio de 2000, e 246 a 257, de 7 de junho de 2000.

Atenciosamente. - Silvano Gianni,Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi

nado com o § 1° do arf. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica

submete à apreciação do Congresso Nacional, acom·
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estados das Comunicações, o ato que autoriza à
Associação das Mães de Pirapemas para executar,
pelo prazo de 3 (três) anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária, na localidade
de Pirapemas, Estado do Maranhão.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Congresso
Nacional para a devida apreciação, uma vez que o ato
somente produzirá efeitos após a deliberação do
Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os
aspectos técnicos e formais da matéria submetida ao
exame desta Comissão, nos termos do inciso li,
alínea "h", do art. 32 do Regimento Interno.

" - Voto do Relator

No processo em questão a Associação das
Mães de Pirapemas atendeu aos requisitos da
legislação específica quanto às determinações
legais, regulamentares e normativas inerentes à
execução do serviço de radiodifusão, inclusive o Ato
Normativo N° 01, de 1999. desta Comissão.



Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 879, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
MENSAGEM N° 1.173/00

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Centro Educacional Lar
Cristo Rei - ACELCR a executar serviço
de radiodifusão comunitária, na localida
de de Borba, Estado do Amazonas.

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

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a
Portaria n° 256, de 7 de junho de 2000, que autoriza
a Associação Comunitária Centro Educacional Lar
Cristo Rei - ACELCR a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, na localidade de Borba,
Estado do Amazonas.

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

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 186, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1173/00

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n°
256, de 7 de junho de 2000, que autoriza
a Associação Comunitária Centro Educa
cional Lar Cristo Rei - ACELCR a execu
tar, pelo prazo de três anos, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Borba, Estado do Maranhão.

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

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhada de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, autorizações para executar,
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O ato de outorga obedece aos princípios de Irujo, Vic Pires Franco, Ary Kara, Aldo Arantes, Lui-
constitu.cionalidade especialmente.n~ gue se refere za Erundina, Valdeci Paiva, Agnaldo Muniz, Dr. Hé-
aos artigos 220 a 223 da ConstltUlçao Federal e lio Vivaldo Barbosa Bispo Wanderval e Oliveira Fi-
atende às formalidade legais, motivos pelos quais Ih~ ,
somos pela homologação do ato do Poder Executivo .
na forma do Projeto de Decreto Legislativo que ora
apresentamos.

Sala da Comissão, 10 de novembro de 2000. 
Deputado Francistônio Pinto, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° ,DE 2000

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação das Mães de Pirapemas a executar,
pelo prazo de três anos, serviço de radio
difusão comunitária, na localidade de Pi
rapemas, Estado do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato que se refere a Portaria

N° 255, de 7 de junho de 2000, que autoriza a
Associação das Mães de Pirapemas a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de
Pirapemas, Estado do Maranhão.

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

Sala da Comissão, 10 de novembro de 2000 
Deputado Francistônio Pinto, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecerfavorável do
Relator Deputado Francistônio Pinto à TVR n°
185/00, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e
Júlio Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto Gold
man, íris Simões, João Almeida, Luiz Piauhylino,
Magno Malta, Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Si
las Câmara, Átila Lira, Josué Bengston, Márcio For
tes, Salvador Zimbaldi, Arolde de Oliveira, Corauci
Sobrinho, José Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad
Júnior, Santos Filho, Neuton Lima, Francisco Coe
lho, Benito Gama, Hermes Parcianello, Marçal Fi
lho, Maurílio Ferreira Lima, Nelson Proença, Pinhei
ro Landim, Ricardo Izar, Gustavo Fruet, Jonival Lu
cas Júnior, Leur Lomanto, Ana Maria Corso, Babá,
Gilmar Machado, Jorge Bittar, Marcos Afonso,
Francisco Silva, Márcio Reinaldo Moreira, Pedro



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

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

PORTARIA W 256, DE 07 DE JUNHO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, o uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53630.000221/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Cen
tro Educacional Lar Cristo Rei, (ACELCR), com sede
na Rua "A", sin°, - Conjunto Sham - Cx. Postal 08, na
cidade de Borba, Estado do Amazonas, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar
com o sistema irradiante localizado nas coordena
das geográficas com latitude em 04°23'43"S e lon-

Brasília, 28 de julho de 2000

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

outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade denominada Associação
Comunitária Centro Educacional Lar Cristo Rei,
(ACELCR), com sede na cidade de Borba, Estado do
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pelo prazo de três anos, serviços de radiodifusão co- Amazonas, explore o serviço de radiodifusão
munitária conforme os seguintes atos e entidades: comunitária, em conformidade com o caput do art.

1 - Portaria n° 219, de 31 de maio de 2000 - 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de
Fundação Hospitalar do Trabalhador Rural de São fevereiro de 1998. '
Jorge do Ivaí, na cidade de São Jorge do Ivaí - PR.; 2. Referida entidade requereu ao Ministério das

2 - Portaria n° 246, de 7 de junho de 2000 - Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
Associação Comunitária Baturiteense de Comunicação cuja documentação inclui manifestação de apoio da
e Cuttura - ACBCC, na cidade de Baturité-CE.; comunidade, numa demonstração de receptividade da

3 - Portaria n° 247, de 7 de junho de 2000 - filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
Associação Cultural Comunitária da Estância, na maneira a incentivaro desenvolvimento e a sedimenta-
cidade de Águas de Santa Bárbara - SP.; ção da cuttural geral das localidades postulantes.

4 - Portaria n° 248, de 7 de junho de 2000 - 3. Como se depreende da importância da
Associação Cultural União Comunitária Zona Sul, na iniciativa ,comandada por Vossa Excelência, essas
cidade São Borja - RS.; ações permitem que as entidades trabalhem em

5 - Portaria n° 249, de 7 de junho de 2000 - conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
Associação e Movimento Comunitário Rádio Paz no processo educacional, social e cultural mas, também,
Valle FM., na cidade Camboriú - SC.; servem de elo à integração de informações benéficas

6 - Portaria n° 250 de 7 de junho de 2000 - em todos os segmentos, e a todos esses núcleos
Sociedade de Proteção à Criança Pobre de Aratuba, populacionais.
na cidade de Aratuba - CE.; 4. Sobre o caso em espécie, determinei análises

7 - Portaria n° 251, de 7 de junho de 2000 - técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
Associação Comunitária de Comunicação Cultural e do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
Artística de Jataizinho, na cidade de Jataizinho - PR.; o que se conclui da documentação de origem, con-

8 - Portaria n° 252, de 7 de junho de 2000 - substanciada nos autos do Processo Administrativo
Associação Comunitária e Cultural Moundonovense, n° 53630.000221/98, que ora faço acompanhar, com
na cidade de Mundo Novo - BA.; a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

9 - Portaria n° 253, de 7 de junho de 2000 
Associação Cultural Cristã do Paulista, na cidade de
Paulista - PE.;

1O- Portaria n° 254, de 7 de junho de 2000 
ACITA, Associação Comunitária e Cultural de Itarana,
na cidade de Itarana - ES.;

11 - Portaria n° 255, de 7 de junho de 2000 
Associação de Mães de Pirapemas, na cidade de
Pirapemas - MA.;

12 - Portaria n° 256, de 7 de junho de 2000 
Associação Comunitária Centro Educacional Lar
Cristo Rei, (ACELCR), na cidade de Borba-AM.; e

13 - Portaria n° 257, de 7 de junho de 2000 
ACB - Associação Comunitária Braçonortense, na
cidade de Braço do Norte - SC.

Brasília, 25 de agosto de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM. n° 264/MC



I - Relatório

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Comunitária Centro Educacional
Lar Cristo Rei - ACELCR a executar serviço de radio
difusão comunitária, pelo prazo de 3 (três) anos, sem
direito de exclusividade, na localidade de Borba,
Estado do Amazonas.

Atendendo ao disposto no § 30 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os
aspectos técnicos e formais da matéria submetida ao
exame desta Comissão, nos termos do inciso 11,
alínea "h", do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo
em questão, a Associação Comunitária Centro Educa
cional Lar Cristo Rei - ACELCR atendeu aos requisitos
da legislação específica e foi autorizada para execução
do serviço de radiodifusão comunitária na localidade de
Borba, Estado do Amazonas.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela ho
mologação do ato do Poder Executivo, na forma do Pro
jeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 16 de novembro de 2000. 
Deputado Nárcio Rodrigues, Relator.

Ministério das Comunicações

246 53650001781198 AsllOCl~ Comunitina BatunlCl!llSC de BaluntelCE
ComUlllCado e Cultura - ACBCC

247 53830oo2926J98 Assoc'ação CultIIfI1 Comumtiti. da Aguas de Saula
E.:stincil BúbualSP

24& S3?90 00142919& Ass<x:l1Çio Culhn1 UmIo C<>mumtina SIoBo~aJRS

Zona Sul
249 5382000/1517198 Assoc1Içio c MovJmento Comunitário CambMúlSC

RádloPuno ValleFM
250 53650.000024/99 Soc,cdIde ele ProlCÇIo • Cnança Pobre de AntubaICE

Amtuba
25l 5J1400000nm lwocinçio Comlll1ltína de Comum<lÇlo JawZlllholPR

CullWlIle ArtJsnca del.taiDnho
252 53640000312199 A55oclaçio ComUIUlária e Culnllal Mundo NovolBA

Mundottovense
253 53103 000606I98 AssoelleãO CullUll11 Cnsti do P.ultS1a PaulU1aIPE
254 53660.000106/99 ACIT.... Assoclaçio Comwütán.. e lwanaJES

C.ltuml de twana
25.i. 536M 000536198 ....""'..elo de MIes de P".""mas p'IBnemasJMA

~
5363D OOOllU2L A..,,,,,..ão Com\IIUlâna Ccnlro BorbaIAM
1- Edu",.,onaJ u.rCnsto Ret IACELCRl .----

257 53820ooo8771'JB ACB Assocmç1o ComWUIan. BIBÇO do No:te/SC
• B.....noncnse

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIAS DE 7 DE SUNIlO DE:ZOOO

o MINISTRO DEEST~~";'; d.. sw IIJj'ouiçllcs, eo<Wdcrllldo o
dl!pos1O nosarugos 10 e 19 do Demlo n' 2.615. de J de Junho de 1998. ,.,.,Ive IUIOnW as o:nlld.ldo:s
abaIxo lClaclOnadas I eXCCUlar. pelo pntZO de a<s ""'s. sem dlcello de exclu.!IV1dade. SClVIço ele
rawodtfus!D comllllJlínL Os _ de IUtonlaçAo somente prodUZltlo efe"osICSl" Iplls dclt'octaçlo do
Congrm>O Nac...... DOS lemlOS do ~ 3' do amSO 22J da Comutwçlo

PIMENTA DA VEIGA

Aviso n° 1.413 - C. Civil

Em 25 de agosto de 2000.
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gitude em 59035'36"W, utilizando a freqüência de Atenciosamente, - Silvano Gianni, Chefe da
87,9 MHz. Casa Civil da Presidência da República, Interino

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

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

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias nOs
219, de 31 de maio de 2000, e 246 a 257, de 7 de ju
nho de 2000.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.
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TVR N° 241, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.250/00

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n°
272, de 14 de junho de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária Cultural e
Beneficente "Heróis da Retirada" a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Guia Lopes da Laguna, Estado do Mato
Grosso do Sul.

(Às Comissões de Ciencia e Tecnolo
gia, Comunicação e Inforr;nática; e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (Art. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional:

1 - Portaria n° 260, de 14 de junho de 2000 
Associação Cultural Comunitária dos Moradores de
Sales Oliveira, na cidade de Sales Oliveira - SP;

2 - Portaria n° 261, de 14 de junho de 2000 
Associação Comunitária Clóvis Mânica, na cidade
de Antônio Prado - RS;

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Por
taria n° 272, de 14 de junho de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária Cultural e Beneficente "He
róis da Retirada" a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, na localidade de Guia Lopes da La
guna, Estado de Mato Grosso do Sul.

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

Sala da Comissão, 28 de março de 2001.
Deputado César Bandeira, Presidente.

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da (Constituicão Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhada de Exposições de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar, pelo prazo de três anos, serviços de
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades:

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Cultural e Beneficente
"Heróis da Retirada" a executar serviço
de radiodifusão comunitária, na localida-

PROJETO DE DECRETO de de Guia Lopes da Laguna, Estado do
LEGISLATIVO N° 'DE 2000 Mato Grosso do Sul.

Aprova o ato que autoriza a Associa- (À Comissão de Constituição e Justiça
ção Comunitária Centro Educacional Lar e de Redação (Art. 54»
Cristo Rei - ACELCR a executar serviço
de radiodifusão comunitária, na localida
de de Borba, Estado do Amazonas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a

Portaria n0256, de 7 de junho de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária Centro Educacional Lar
Cristo Rei - ACELCR a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de 3 (três) anos,
sem direito de exclusividade, na localidade de Borba,
Estado do Amazonas.

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

Sala da Comissão, 16 de novembro de 2000. 
Deputado Nárcio Rodrigues, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou unanimemente o parecer
favorável do Relator Deputado Nárcio Rodrigues à
TVR n° 186/00, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: César
Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto, e Júlio Semeghini,
Vice-Presidentes; Alberto Goldman, lris Simões, João
Almeida, Luiz Piauhylino, Magnq Malta, Nárcio Rodrigues,
Pedro Canedo, Silas Câmara, Atila Lira, Josué Bengston,
Márcio Fortes, Salvador Zirrbaldi, Arolde de Oliveira,
Corauci Sobrinho, José Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad
Júnior, Santos Filho, Neuton Lima, Francisco Coelho,
Ben~o Gama, Hermes Parcianello, Marçal Rlho, Maurnio
Ferreira Lima, Nelson Proença, Pinheiro Landim, Ricardo
Izar, Gustavo Fruet, Jonival Lucas Júnior, Leur Lomanto,
Ana Maria CoISO, Babá, Gilmar Machado, Jorge Bittar,
Mart;os Afonso, Francisco Silva, Márt;io Reinaldo Moreira,
Pedro lrujo, Vic Pires Franco, Ary Kara, Aldo Arantes, Luiza
Erundina, Valdeci Paiva, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Vivaldo
Barbosa, Bispo Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO~ 880, DE 2001

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

MENSAGEM N° 1.250/00



PORTARIA N° 272 DE 14 DE JUNHO DE 2000.

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53700.000236/99, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associacão Comunitária Cul
tural e Beneficente "Heróis da Retirada", com sede na
Av. Santa Terezinha, sin°, na cidade de Guia Lopes da
Laguna, Estado de Mato Grosso do Sul, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar
com o sistema irradiante localizado nas coordena-

Brasília, 21 de agosto de 2000.

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

ga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade denominada Associação Comunitária Cultu-
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3 - Portaria n° 262, de 14 de junho de 2000 - ral e Beneficente "Heróis da Retirada", com sede na ci-
Associação O Bom Samaritano A.B.S., na cidade de dade de Guia Lopes da Laguna, Estado de Mato Gros-
Rio Branco do Sul - PR; so do Sul, explore o serviço de radiodifusão comunitá-

4 - Portaria n° 263. de 14 de junho de 2000 - ria, em conformidade com o caput do art. 223,da Cons-
Associação Cultural e Comunitária de Santa Cruz do tituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
Monte Castelo - "ACOSMOC", na cidade de Santa 2. Referida entidade requereu ao Ministério das Co-
Cruz do Monte Castelo - PR; municações sua inscrição para prestar o serviço, cuja do-

5 - Portaria n° 264, de 14 de junho de 2000 - cumentação inclui manifestação de apoio da comunidade,
Fundação Pedro Coêlho de Resende, na cidade de numa demonstração de receptividade da filosofia de cria-
Boa Hora - PI; ção desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar

6 - Portaria n° 265, de 14 de junho de 2000 - o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu- localidades postulantes.
ral e Artístico de Urai na cidade Uraí - PRo 3. Como se depreende da importância da

7 - Portaria n° 266, de 14 de junho de 2000 _ ini~iativa cor:nandada por Vo~sa Excelência, essas
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural aço~s permItem que ~s entldad~.s traba~hem, em

, . . . conjunto com a comunidade, auxIliando nao so no
e Artlstlco de Terra Boa, na cidade de Terra Boa - PR, processo educacional social e cultural mas também

8 - Portaria nO 267, de 14 de junho de 2000 - servem de elo à integ;ação de informações'benéfica~
Associação Comunitária Ana Roberto - ACAR, na ci- em todos os segmentos, e a todos esses núcleos
dade de Missão Velha - CE; populacionais.

9 - Portaria n° 268, de 14 de junho de 2000 - 4. Sobre o caso em espécie determinei análises
Associação de Radiodifusão de Cumaru na cidade técnica e jurídica da petição apresentada,
de Cumaru - PE' ' constatando a inexistência de óbice legal e normativo

10 - Portaria n° 269, de 14 de junho de 2000 _ a~ pleito, o que se .conclui da documentação de

A . - C . ,. d R'd' D'f - A' origem, consubstanclada nos autos do Processo
ssoclaçao .omunltan~ e a 10 ,.usao ssocla- Administrativo n° 53700.000236/99, que ora faço

d~s FM da Cidade de Fllomena, na Cidade de Santa acompanhar, com a finalidade de subsidiar os
Fllomena - PI; trabalhos finais.

11 - Portaria n° 270, de 14 de junho de 2000 - 5. Em conformidade com os preceitos constituci-
Associação Cultural Dona Maria Vergentina, na cida- onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
de de Guaíra - SP; presente processo, passará a produzir efeitos legais

12 - Portaria n° 271, de 14 de junho de 2000- somente após deliberação do Congresso Nacional, a
Associação Comunitária de Joviânia, na cidade de teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

Joviânia - GO; Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
13 - Portaria n° 272, de 14 de junho de 2000 - de Estado das Comunicações.

Associação Comunitária Cultural e Beneficente "Heróis
da Retirada", na cidade de Guia Lopes da Laguna - MS;

14 - Portaria n° 273, de 14 de junho de 2000 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artisti
co, Cultural e Informação "Princesa do Norte", na ci
dade de Sonora - MS;

15 - Portaria n° 274, de 14 de junho de 2000 
Associação Comunitária Amigos de Porto Calvo, na
cidade de Porto Calvo - AL.

Brasília, 11 de setembro de 2000. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO.

EM n° 291 IMC



11- Voto do Relator

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° ,DE 2000

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Comunitária Cultu
ral e Beneficente "Heróis da Retirada" atendeu aos re
quisitos da legislação específica e foi autorizada para
execução do serviço de radiodifusão comunitária na
localidade de Guia Lopes da Laguna, Estado do Mato
Grosso do Sul.

A análise deste processo deve basear-se no
Ato Normativo nO 01, de 1999, desta Comissão. Veri
ficada a documentação, constatamos que foram
atendidos todos os critérios exigidos por esse diplo
ma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2000. 
Deputado Bispo Wanderval, Relator.

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Cultural e Beneficente
"Heróis da Retirada" a executar serviço
de radiodifusão comunitária, na localida
de de Guia Lopes da Laguna, Estado do
Mato Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a
Portaria n° 272, de 14 de junho de 2000, que
autoriza a Associação Comunitária Cultural e
Beneficente "Heróis da Retirada" a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, na
localidade de Guia Lopes da Laguna, Estado do
Mato Grosso do Sul.

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

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2000. 
Deputado Bispo Wanderval, Relator.

Em 11 de setembro de 2000.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
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das geográficas com latitude em 21'26'49"S e lon- me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
gitude em 56'06'08"W, utilizando a frequência de "h", do art. 32 do Regimento Interno.
87,9 MHz.

Art. 40 Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 30 do art. 223 da Constituição, deven
do a entidade iniciar a execução do serviço no pra
zo de seis meses a contar da data de publicação do
ato de deliberação.

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

Aviso n° 1.494 - C. Civil

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias nOs
260 a 274, de 14 de junho de 2000.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Comunitária Cultural e Benefi
cente "Heróis da Retirada" a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Guia Lopes da
Laguna, Estado do Mato Grosso do Sul.

Atendendo ao disposto no § 30 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato
somente produzirá efeitos após a deliberação do
Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa-
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11I - Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica

ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator
Deputado Bispo Wanderval à NR n° 241/00, nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Cé
sar Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio Se
meghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, íris Si
mões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Silas Câmara, Átila
Lira, Josué Bengston, Márcio Fortes, Salvador Zimbaldi,
Arolde Oliveira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Luiz
Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho, Neuton
Lima, Francisco Coelho, Benito Gama, Hermes Parcia
nello, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nelson Pro
ença, Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Gustavo Fruet, Jo
nival Lucas Júnior, Leur Lomanto, Ana Maria Corso,
Babá, Gilmar Machado, Jorge Bitiar, Marcos Afonso,
Francisco Silva, Márcio Reinaldo Moreira, Pedro Irujo,
Vic Pires Franco, Ary Kara, Aldo Arantes, Luiza Erundi
na, Valdeci Paiva, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Vivaldo
Barbosa, Bispo Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 881, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática)

MENSAGEM N° 1.251/00

Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Cultural e Comunitária lagga
para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Nova Serrana, Estado de Minas
Gerais.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° E aprovado o ato a que se refere a Portaria

n°444, de 14 de agosto de 2000, que outorga permissão
à Fundação Cultural e Comunitária zagga para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Nova
Serrana, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira,Presidente.

TVR N° 247, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.251/00

Submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da
Portaria n° 444, de 14 de agosto de
2000, que outorga permissão à Funda
ção Cultural e Comunitária Zagga para
executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência mo
dulada, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Nova Serrana,
Estado de Minas Gerais.

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

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhada de Exposições de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, permissões
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, conforme os seguintes atos e entida
des:

1 - Portaria n° 441 , de 14 de agosto de 2000 
Fundação Educativa e Cultural de Pitangui, na cidade
de Pitangui- MG;

2 - Portaria n° 442, de 14 de agosto de 2000 
Fundação Educativa Apoio, na localidade de
Sobradinho-DF;

3 - Portaria n° 443, de 14 de agosto de 2000 
Fundação Álvaro Cordeiro, na cidade de Coração de
Jesus-MG;

4 - Portaria n° 444, de 14 de agosto de 2000 
Fundação Cultural e Comunitária Zagga, na cidade
de Nova Serrana-MG;

5 - Portaria n° 445, de 14 de agosto de 2000
Fundação Sônia Ivar, na localidade do Gama-DF.

Brasília, 11 de setembro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso

EM n° 328 /MC

Brasília, 29 de agosto de 2000.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo n° 50710.000511/93, de interesse da
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Brasília, 11 de setembro de 2000.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que permitem a execução, sem direito de ex
clusividade, de serviços de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente edu
cativos, constantes das Portarias nOs 441 a 445, de 14
de agosto de 2000.

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § (0 do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Fundação Cultural e Comunitária
Zagga para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Nova Serrana, Esta
do de Minas Gerais.

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

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
Uh", do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão sonora com fins educativos é
regulada pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação do Decreto n° 2.108, de 24 de
dezembro de 1996. De acordo com esses instrumen
tos jurídicos, a outorga de permissão para execução
de serviço de radiodifusão sonora com fins exclusiva
mente educativos independe de edital.

Fundação Cultural e Comunitária Zagga, objeto de Aviso n° 1.495 - C. Civil.
permissão para executar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Nova Serrana,
Estado de Minas Gerais.

2. De acordo com o art. 13, § 1°, do Regula
mento de Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n°
2.108, de 24 de dezembro de 1996, não depende
rá de edital a outorga para execução de serviço de
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as quali
ficações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da in
clusa Portaria.

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solicito seja encami
nhado o referido ato, acompanhado do processo
que lhe deu origem.

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

PORTARIA N° 444 DE 14 DE AGOSTO DE 2000.

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 1°, do Regulamento dos Serviços de Radio
difusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e ten
do em vista o que consta do Processo Administrativo
n° 50710.000511/93, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Fundação Cultural
e Comunitária Zagga para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Nova Serra
na, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumi
das pela outorgada.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° art. 223 da Constituição.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua Publicação. - Pimenta da Veiga
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No processo em questão, a Fundação Cultural e
Comunitária Zagga atendeu aos requisitos da legisla
ção específica, inclusive do Ato Normativo no

01, de 1999, desta Comissão, e apresentou a
declaração prevista na Portaria Interministerial nO
651, de 15 de abril de 1999.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constnucionalidade, especialmente no que se refere aos
artigos 220 a 223 da Constnuição Federal, e atende às
formalidades legais, motivos pelos quais somos pela
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2000. 
Deputado Hermes Parcianello, Relator.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° DE 2000

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Cultural e Comunitária Zagga
para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Nova Serrana,
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a

Portaria n° 444, de 14 de agosto de 2000, que
outorga permissão à Fundação Cultural e
Comunitária Zagga para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Nova
Serrana, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2000. 
Deputado Hermes Parcianello, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou unanimemente o parecer
favorável do Relator Deputado Hermes Parcianello à
TVR n° 247/00, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e
Júlio Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto
Goldman, íris Simões, João Almeida, Luiz
Piauhylino, Magno Malta, Nárcio Rodrigues, Pedro
Canedo, Silas Câmara, Átila Lira, Josué Bengston,
Márcio Fortes, Salvador Zimbaldi, Arolde de
Oliveira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Luiz

Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho, Neuton
Lima, Francisco Coelho, Benito Gama, Hermes
Parcianello, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima,
Nelson Proença, Pinheiro Landim, Ricardo Izar,
Gustavo Fruet, Jonival Lucas Júnior, Leur Lomanto,
Ana Maria Corso, Babá, Gilmar Machado, Jorge
Bittar, Marcos Afonso, Francisco Silva, Márcio
Reinaldo Moreira, Pedro Irujo, Vic Pires Franco, Ary
Kara, Aldo Arantes, Luiza Erundina, Valdeci Paiva,
Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Vivaldo Barbosa, Bispo
Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO ~ 882, DE 2001

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

MENSAGEM N° 1.251/00

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Sônia Ivar para executar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na localidade do
Gama, Distrito Federal.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a

Portaria n0445, de 14 de agosto de 2000, que outorga
permissão à Fundação Sônia Ivar para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
localidade do Gama, Distrito Federal.

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

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR. N° 248, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.251/00

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nO
445, de 14 de agosto de 2000, que outorga
permissão à Fundação Sônia Ivar para
executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na
localidade do Gama, Distrito Federal.
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O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 1°, do Regulamento dos Serviços de Radio
difusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e ten
do em vista o que consta do Processo Administrativo
n° 53000.002300/00, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Fundação Sônia Ivar
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos na localidade do Gama, Distrito Federal.,

Art. 20 A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumi
das pela outorgada.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso n° 1.495 - C. Civil

Brasília, 11 de setembro de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do C,?ngresso ~a?ional

os atos que permitem a execuçao, sem dIreito de
exclusividade, de serviços de radiodifusão s<.:mora em
freqüência modulada, com fin~ ex~luslvamente

educativos, constantes das Portarias n 441 a 445,
de 14 de agosto de 2000.

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

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo- exigidas para a execução do serviço, o que me levou a
gia, Comunicação e Informática; e de Cons- outorgar a permissão, nos termos da inclusa Portaria.
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54». 4. Esclareço que, nos termos do § 30 do art. 223

da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
Senhores Membros do Congresso Nacional, efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combina- para onde solicito seja encaminhado o referido ato,

do com o § 30 do artigo 223, da Constituição Fede- acompanhado do processo que lhe deu origem.
ral, submeto à apreciação de Vossas Excelências, Respeitosamente, _ Pimenta da Veiga, Ministro
acompanhada de Exposições de Motivos do Se- de Estado das Comunicações.
nhor Ministro de Estado das Comunicações, per-
missões para executar, pelo prazo de dez anos, PORTARIA N° 445, DE 14 DE AGOSTO DE 2000
sem direito de exclusividade, serviços de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, conforme os seguin
tes atos e entidades:

1 - Portaria n° 441, de 14 de agosto de 2000 
Fundação Educativa e Cultural de Pitangui, na cidade
de Pitangui - MG;

2 - Portaria n° 442, de 14 de agosto de 2000 
Fundação Educativa Apoio, na localidade de Sobradi
nho- DF;

3 - Portaria n° 443, de 14 de agosto de 2000 
Fundação Álvaro Cordeiro, na cidade de Coração de
Jesus- MG;

4 - Portaria n° 444, de 14 de agosto de 2000 
Fundação Cultural e Comunitária Zagga, na cidade
de Nova Serrana-MG; e

5 - Portaria n° 445, de 14 de agosto de 2000 
Fundação Sônia Ivar, na localidade do Gama-DF.

Brasília, 11 de setembro de 2000.-
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO.

EM. n° 324/MC.

Brasília, 29 de agosto de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo n° 53000.002300/00, de interesse da
Fundação Sônia Ivar, objeto de permissão para exe
cutar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na lo
calidade do Gama, Distrito Federal.

2. De acordo com o art. 13, § 10, do Regulamen
to dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo De
creto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a re
dação que lhe foi dada pelo Decreto n° 2.108, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou
torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra de
vidamente instruído, de acordo com a legislação aplicá
vel, demonstrando possuir a entidade as qualificações
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PROJETO DE DECRETO.
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LEGISLATIVO ND ,DE 2000

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Fundação Sônia Ivar para execu
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na lo
calidade do Gama, Distrito Federal.

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

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão sonora com fins educativos é
regulada pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação do Decreto n° 2.108, de 24 de
dezembro de 1996. De acordo com esses instrumen
tos jurídicos, a outorga de permissão para execução
de serviço de radiodifusão sonora com fins exclusiva
mente educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Sônia
Ivar atendeu aos requisitos da legislação específi
ca, inclusive do Ato Normativo na 01 , de 1999, desta
Comissão, e apresentou a declaração prevista na
Portaria Interministerial n° 651, de 15 de abril de
1999.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2000. 
Deputado Luiz Piauhylino, Relator.

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Sônia Ivar para executar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na localidade do
Gama, Distrito Federal.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta
ria na 445, de 14 de agosto de 2000, que outorga per
missão à Fundação Sônia Ivar para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na localidade do
Gama, Distrito Federal.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2000. 
Deputado Luiz Piauylino.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou unanimemente o parecer
favorável do Relator Deputado Luiz Piauhylino à TVR
na 248/00, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, íris
Simões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Silas Câmara, Átila
Lira, Josué Bengston, Márcio Fortes, Salvador
Zimbaldi, Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José
Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos
Filho, Neuton Lima, Francisco Coelho, Benito Gama,
Hermes Parcianello, Marçal Filho, Maurólio Ferreira
Lima, Nelson Proença, Pinheiro Landim, Ricardo Izar,
Gustavo Fruet, Jonival Lucas Júnior, Leur Lomanto,
Ana Maria Corso, Babá, Gilmar Machado, Jorge
Bittar, Marcos Afonso, Francisco Silva, Márcio
Reinaldo Moreira, Pedro Irujo, Vic Pires Franco, Ary
Kara, Aldo Arantes, Luíza Erundina, Valdeci Paiva,
Agnaldo Muniz, Dr. Hélio,' Vivaldo Barbosa, Bispo
Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, em 28 de março de 2001. 
Deputado Cesar Bandeira, Presidente.
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MENSAGEM N° 1.354/00

Aprova o ato que autoriza a Benefi
cência Institucional Básica Integrada 
"BIBI" a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Sanharõ, Esta
do de Pernambuco.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a

Portaria n° 321, de 5 de julho de 2000, que autoriza a
Beneficência Institucional Básica Integrada - "BIBI" a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Sanharó, Estado de Pernambuco.

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

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 273, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.354/00

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n°
321, de 5 de julho de 2000, que autoriza a
Beneficência Institucional Básica Integra
da - "BIBI", a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Sanharõ, Estado de Pernambuco.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Constitu
ição e Justiça e de Redação (Art. 54».

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, incisoo XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhada de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 311, de 5 de julho de 2000 
Associação Cultural Comunitária Seriema, na cidade
de Água Boa - MT.;

PROJETO DE DECRETO 2 - Portaria n° 312, de 5 de julho de 2000 -
LEGISLATIVO N° 883, DE 2001 Assosciação Cultural e Educativa de São José das

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Palmeiras, na cidade de São José das Palmeiras - PR.;
Comunicação e Informática) 3 - Portaria n° 313, de 5 de julho de 2000 -

"Associação Comunitária Cajueiro", na cidade de
Cajueiro - AL.;

4 - Portaria n° 314, de 5 de julho de 2000 
Associação Cultural Comunitária Simonense, na ci
dade de São Simão - SP.;

5 - Portaria n° 316, de 5 de julho de 2000 
Associação Comunitária Rádio Nova FM. de Bernar
dino de Campos - ACRNBC./FM., na cidade de Ber
nardino de Campos - SP.;

6 - Portaria n° 318, de 5 de julho de 2000 
Associação Comunitária Cultural de Comunicação
Esperança e Vida, na cidade de São João da Boa Vis
ta - SP.;

7 - Portaria n° 319, de 5 de julho de 2000 - Aso
ciação de Desenvolvimento Comunitário de Cabecei
ras, na cidade de Cabeceiras - PI.;

8 - Portaria n° 320, de 5 de julho de 2000 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu
ral e Artístico de Braganey, na cidade de Braganey 
PR.;

9 - Portaria n° 321 , de 5 de julho de 2000 - Be
neficiência Institucional Básica Integrada - "BIBI", na
cidade de Sanharó - PE.;

10 - Portaria n° 322, de 5 de julho de 2000 
Associação Porto Real, na cidade de Porto Nacional
TO.;

11 - Portaria n° 323, de 5 de julho de 2000 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Artístico de Anahy, na cidade de Anahy - PR.;

12 - Portaria n° 327, de 5 de julho de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Otacílio Costa, na cidade de Otacílio Costa - SC.;

13 - Portaria n° 328, de 5 de julho de 2000 
Associação Cultura do Município de Indira - Goiás
(Rádio Educativa FM.), na cidade de Indiara-GO.;

14 - Portaria n° 329, de 5 de julho de 2000 
Associação Comunitária Rádio Educativa Alvorada
FM., na cidade de Nova Alvorada do Sul- MS.;

15 - Portaria n° 330, de 5 de julho de 2000 
Associação de Moradores de Nova Hidrolândia
AMN9HI, na cidade de Hidrolândia - CE.; e

16 - Portaria n° 331, de 5 de julho de 2000 
Ocamisão - Associação Brasileira de Prevenção à
Doença Infecto-Contagiosa e Cidadania, na cidade
de Jaboatão dos Guararapes-PE.

Brasília, 22 de setembro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
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EM n° 366/MC

Brasília, 14 de setembro de 2000.

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

ga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade denominada Beneficência Institucional Bási
ca Integrada "BIBI" com sede na cidade de Sanharó,
Estado de Pernambuco, explore o serviço de radiodifu
são comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998.

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

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

4.Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53103.000631/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

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

Respeitosamente,

PORTARIA N° 321, DE 5 DE JULHO DE 2000.

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53 103.000631/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Beneficência Institucional Bá
sica Integrada"BIBI", com sede na Rua Manoel Batis
ta da Silva, s/n°, Bairro Lot, Santa Clara, na cidade de
Sanharó, Estado de Pernambuco, a executar serviço

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

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 08'20'00"S e longitude em
36'40'OO"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

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

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Aviso n° 1.610- C. Civil.

Em 2 de setembro de 2000.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar,
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.

Senhor Primeiro Secretário.
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete ã apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução para explorar, pelo
prazo de três anos. sem direito de exclusividade. ser
viços de radiodifusão comunitária. constantes das
Portarias n° 311 a 314,316.318 a 323 e 327 a 331. de
5 de julho de 2000.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Beneficência Institucional Básica Integrada
"BIBI" a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Sanharó, Estado de Pernambuco.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 884, DE 2001

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

MENSAGEM N° 1.354/00

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Comunicação e Cul
tura de Otacílio Costa a executar serviço
de radiodifusão comunitária, na localida
de de Otacílio Costa, Estado de Santa
Catarina.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 327, de 5 de julho de 2000, que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Otacílio Costa a executar serviço de radiodifusão co
munitária, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, na localidade de Otaoílio Costa, Estado
de Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, em 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°' DE 2000

Aprova o ato que autoriza a Benefi
cência Institucional Básica Integrada 
"BIBI" a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Sanharõ, Estado
de Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria na 321, de 5 de julho de 2000, que autoriza a Bene
ficência institucional Básica Integrada - "BIBI" a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Sanharô, Estado de Pernambuco.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 6 de dezembro de 2000.
- Deputado Hermes Parcianello, Relator.

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Beneficência Institucional Bási
ca Integrada - "BIBI" atendeu aos requisitos da legis
lação específica e foi autorizada para execução do
serviço de radiodifusão comunitária na localidade de
Sanharó, Estado de Pernambuco.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo na 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de consti
tucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela homo
logação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, em 6 de dezembro de 2000.
- Deputado Hermes Parcianello, Relator
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Atendendo ao disposto no § 30 do art. 223 da 11I - Parecer da Comissão
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati- A Comissão de Ciência e Tecnologia,
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so- Comunicação e Informática, em reunião ordinária
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con- realizada hoje, aprovou unanimemente o parecer
gresso Nacional. favorável do Relator Deputado Hermes Parcinello à

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec- TV~ na. 273/00, nos termos do Projeto de Decreto
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa- Leglslatl~o que apresenta. .
me desta Comissão nos termos do inciso 11 alínea ,Estlver~m pres~ntes os seg.ul~t~s ~eputad?~:
" " ° ' . 'CesarBandeira, Presidente; Franclstomo Pinto e Julio
h , do art. 3 do Regimento Interno. Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, íris

11_ Voto do Relator Simões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno Mqlta,
Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Silas Câmara, Atila
Lira, Josué Bengston, Márcio Fortes, Salvador
Zimbaldi, Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José
Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos
Filho, Neuton Lima, Francisco Coelho, Benito Gama,
Hermes Parcianello, Marçal Filho, Maurílio Ferreira
Lima, Nelson Proença, Pinheiro Landim, Ricardo Izar,
Gustavo Fruet, Joníval Lucas Júnior, Leur Lomanto,
Ana Maria Corso, Babá, Gilmar Machado, Jorge
Bittar, Marcos Afonso, Francisco Silva, Márcio
Reinaldo Moreira, Pedro Irujo, Vic Pires Franco, Ary
Kara, Aldo Arantes, Luiza Erundina, Valdeci Paiva,
Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Vivaldo Barbosa, Bispo
Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, em 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.
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EM n° 369 IMC

Brasília, 14 de setembro de 2000.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou
torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
de Comunicação e Cultural de Otacílio Costa, com
sede na cidade de Otacílio Costa, Estado de Santa Ca
tarina, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Consti
tuição e a lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

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

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de

TVR N° 276, DE 2000 9 - Portaria n° 321 , de 5 de julho de 2000 - Be-
(Do Poder Executivo) neficiência Institucional Básica Integrada - "BIBI", na

cidade de Sanharó-PE:

1O - Portaria n° 322. de 5 de julho de 2000 
Associação Porto Real, na cidade de Porto Nacio
nal-TO:

11 - Portaria n° 323, de 5 de julho de 2000 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu
ral e Artístico de Anahy, na cidade de Anahy-PR;

12 - Portaria n° 327, de 5 de julho de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Otacílio Costa. na cidade de Otacílio Costa-SC;

13 - Portaria n° 328. de 5 de julho de 2000 
Associação Cultural do Município de Indiara - Goiás
(RÁDIO EDUCATIVA FM), na cidade de Indiara-GO:

14 - Portaria n° 329, de 5 de julho de 2000 -
Associação Comunitária Rádio Educativa Alvorada
FM, na cidade de Nova Alvorada do Sul-MS:

15 - Portaria n° 330. de 5 de julho de 2000 
Associação de Moradores de Nova Hidrolândia
AMNOHI, na cidade de Hidrolândia-CE; e

16 - Portaria n° 331. de 5 de julho de 2000 
Ocamisão - Associação Brasileira de Prevenção à
Doença Infecto-contagiosa e Cidadania, na cidade de
Jaboatão dos Guararapes-PE.

Brasília, 22 de setembro de 2000.

MENSAGEM W 1.354/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
na 327, de 5 de julho de :2000, que autori
za a Associação Comunitária de Comuni
caça0 e Cultura de Otacílio Costa a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária, na cidade de Otacílio
Costa, Estado de Santa Catarina.

(Às Comissões de Ciência Tecnologia,
Comunicação e Informática; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos termos do artigo 49. inciso XXI, combinado
com o § 3° do artigo 223. da Constituição Federal
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhada de Exposições de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações. autorizações para
executar, pelo prazo de três anos. sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 311. de 5 de julho de 2000 
Associação Cultural Comunitária Seriema, na cidade
de Água Boa-MT.

2 - Portaria n° 312. de 5 de julho de 2000 
Associação Cultural e Educativa de São José das Pal
meiras. na cidade de São José das Pa1 meiras-PR;

3 - Portaria na 313. de 5 de julho de 2000 
"Associação Comunitária Cajueiro", na cidade de Ca
jueiro-Al;

4- Portaria n° 314, de 5 de julho de 2000 - Asso
ciação Cultural Comunitária Simonense. na cidade de
São Simão-SP/;

5 - Portaria n° 316, de 5 de julho de 2000 
Associação Comunitária Rádio Nova FM de Bernardi
no de Campos - ACRNBC/FM. na cidade de Bernar
dino de Campos-SP:

6 - Portaria n°318. de 5 de julho de 2000 - Asso
ciação Comunitária Cultural de Comunicação Espe
rança e Vida, na cidade de São João da Boa Vista-SP;

7- Portaria na 319, de 5 de julho de 2000 - Asso
ciação de Desenvolvimento Comunitário de Cabecei
ras, na cidade de Cabeceiras-PI;

8 - Portaria n° 320. de 5 de julho de 2000 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu
ral e Artístico de Braganev. na cidade de Braga
ney-PR;



Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Exce

lentíssirno Senhor Presidente da República na qual sub-

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar,
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.
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elo à integração de informações benéficas em todos os mete à apreciação do Congresso Nacional os atos que
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais. autorizam a execução para explorar, pelo prazo de três

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises anos, sem direito de exclusividade, seIViços de radiodifu-
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan- são comunitária, constantes das Portarias n° s 311 a
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, 314, 316, 318 a 323 e327 a 331. de 5de julho de2000.
o que se conclui da documentação de origem, con- Atenciosamente. - Pedro Parente, Chefe da
substanciada nos autos do Processo Administrativo Casa Civil da Presidência da República.
n° ~37.40.002113/99~ ~ue ora faço aco~p~nhar, com COMISSÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA,
a finalidade de Subsidiar os trabalhos finais. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

5. Em conformidade com os preceitos constituci- , .
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do 1- Relatorlo
presente processo, passará a produzir efeitos legais De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
somente após deliberação do Congresso Nacional, a nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal. Excelentissimo Senhor Presidente da República subme-

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis- te à consideração do Congresso Nacional, acompanha-
tro de Estado das Telecomunicações. do da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta-

PORTARIA W 327 DE 5 JULHO DE 2000. do das ~~unicações, .0 at.? que autoriza a As~ciação
..' . _ Comunitana de Comunlcaçao e Cu~ura de Otaclho Cos-

O Mlnlstr? ~e_Estado ~as Comunl?açoes, no ta a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
US? de suas atnbUlçoes, con~lderando o dlsp?sto nos prazo de 3 (três) anos, sem direito de exclusividade, na
artigos 10 e 19 do Decreto n 2.615, de 3 de Junho de localidade de Otacíiio Costa, Estado de Santa Catarina.
1998, e tendo em vista o que consta do Processo . °
Administrativo n° 53740 002113/99 resolve' Atendendo ao disposto no § 3 do art. 223 da

° . . . _' . . . . Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati-
A~. 1 _Autonzar a Assocla?ao Comunltana de vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so-

Comunl~açao .e CUltur~1 de Otacl.1l0 Costa, com s~de mente produzirá efeitos após a deliberação do Con-
na Avenida Ollnkraft, n 3039, Bairro Centro, na clda- gresso Nacional
de de Otacílio Costa, Estado de Santa Catarina, a .
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo .Cu.mpre-nos, P?rtanto, o?~nar sobre. os aspec-
prazo de três anos, sem direito de exclusividade. tos tecnlcos e f?r~als da matena su~m~tlda ao ?xa-

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n° me desta Comlssao, nos termos do InCISO 11, almea
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, "h", do art. 32 do Regimento Interno.
seus regulamentos e normas complementares. 11- Voto do Relator

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o . _ , . _
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo- A .autonzaç~o ?O ~oder Pu~h~~ p~ra a execuçao
gráficas com latitude em 27°30'23"S e longitude em de serviço de radlodifusao comunltana e regulada pela
500 06'47"W utilizando a freqüência de 105,9 MHz. Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais em questão, a Associação Comunitária de Comunica-
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos ção e Cultura de Otacílio Costa atendeu aos requisitos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade da legislação específica e foi autorizada para execução
iniciar a execução do s~rvíç_o no prazo de s~is me~es a do serviço de radiodifusão comunitária na localidade de
contar da data de publlcaçao do ato de dellberaçao. Otacílio Costa Estado de Santa Catarina.

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de ,. '
sua publicação. - Pimenta da Veiga. A.anallse deste processo deve .ba~ear-s~. no Ato

Normativo n° 01 , de 1999, desta Comlssao. Venflcada a
Aviso n° 1.610- C. Civil. documentação, constatamos que foram atendidos to-

Em 22 de setembro de 2000. dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela ho
mologação do ato do Poder Executivo, na forma do Pro
jeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, em 06 de dezembro de 2000.
- Deputado Hermes Parcianello, Relator.



Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Rádio Educativa
Alvorada FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de
Nova Alvorada do Sul, Estado do Mato
Grosso do Sul.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a

Portaria n° 329, de 5 de julho de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária Rádio Educativa Alvorada
FM a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
na localidade de Nova Alvorada do Sul, Estado do
Mato Grosso do Sul.

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

Sala da Comissão, em 28 de março de 2001. 
Deputado César bandeira, Presidente.

111 - Parecer da Comissão

Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura de Otacílio Costa a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Otacílio Costa, Estado de
Santa Catarina.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 111- Parecer da Comissão

N° DE 2000 A Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, em reunião ordinária realizada
hoje, opinou, unanimemente pela aprovação da
Mensagem n° 1.414/2000, do Poder Executivo, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta, acatando o parecer do relator, Deputado
Antônio Carlos Pannunzio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Hélio Costa -Presidente, Jorge Wilson, Neiva
Moreira, Haroldo Lima - Vice-Presidentes, Antônio
Carlos Pannunzio, Arnon Bezerra, Elias Murad,
Itamar Serpa, Luiz Carlos Hauly, Paulo Kobayashi,
Paulo Mourão, Alberto Goldman, Antônio Feijão, Dr.
Heleno, Manoel Salviano, Cláudio Cajado, Francisco
Rodrigues, Heráclito Fortes, Joaquim Francisco, José
Thomaz Nonô, Mário de Oliveira, Werner Wanderer,
Abelardo Lupion, Aracely de Paula, Alberto Fraga,
Elcione Barbalho, José Lourenço, Leur Lomanto,
Maria Lúcia, Synval Guazzelli, Édison Andrino,
Eunicio Oliveira, Aloízio Mercadante, Fernando
Gabeira, Mílton Temer, Paulo Delgado, Waldir Pires,
Fernando Diniz, Lincoln Portela, Wagner Salustiano,
Celso Russomano, Pedro Valadares, Wanderley Mar
tins, João Herrmann Neto, Rubens Furlan.

Sala da Comissão, em 28 de março de 2001. 
Deputado Hélio Costa, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 885, DE 2001

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

MENSAGEM N° 1.354/00

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Por
taria n° 327 de 5 de julho de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Otacílio Costa a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de 3 (três) anos, sem direito
de exclusividade, na localidade de Otacílio Costa,
Estado de Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, em 06 de dezembro de
2000. - Deputado Hermes Parcianello, Relator.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado Hermes Parcinello à TVR n°
276/00, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram, presentes os seguintes Deputa
dos: César Bandeira, Presidente; Francistônio Pin
to e Júlio Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto
Goldman, Iris Simões, João Almeida, Luiz Piauhy
lino, Magno Malta, Nárcio Rodrigues, Pedro Cane
do, Suas Câmara, Átila Lira, Josué Bengston, Már
cio Fortes, Salvador Zimbaldi, Arolde de Oliveira,
Corauci Sobrinho, José Rocha, Luiz Moreira, Má
rio Assad Júnior, Santos Filho, Neuton Lima, Fran
cisco Coelho, Benito Gama, Hermes Parcianello,
Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nélson Pro
ença, Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Gustavo Fru
et, Jonival Lucas Júnior, Leur Lomanto, Ana Maria
Corso, Babá, Gilmar Machado, Jorge Bittar, Mar
cos Afonso, Francisco Silva, Márcio Reinaldo Mo
reira, Pedro Irujo, Vic Pires Franco, Ary Kara, Aldo
Arantes, Luiza Erundina, Valdeci Paiva, Agnaldo
Muniz, Dr. Hélio, Vivaldo Barbosa, Bispo Wander
vai e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, em 28 de março de 2001. 
Deputado César bandeira, Presidente.
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Brasília, 14 de setembro de 2000

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

outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade denominada Associação
Comunitária Rádio Educativa Alvorada FM, com sede
na cidade de Nova Alvorada do Sul, Estado de Mato
Grosso do Sul, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.

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

3. Como se depreende da importância da
iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no

TVR N° 278, DE 2000 9 - Portaria n° 321. de 5 de julho de 2000 --
(Do Poder Executivo) Beneficência Institucional Básica Integrada - "BIBI".

MENSAGEM N° 1.354/00 na cidade de Sanharó-PF:
10 - Portaria n° 322. de 5 de julho de 2000 

Associação Porto Real, na cidade de Porto
Nacional-TO.

11 - Portaria n° 323. de 5 de julho de 2000 
Associação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural e Artístico de Anahy, na cidade de
Anahy-PR.

12 - Portaria n° 327, de 5 de julho de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura de Otacílio Costa, na cidade de Otacílio
Costa-SC;

13 - Portaria n° 328. de 5 de julho de 2000 
Associação Cultural do Município de Indiara - Goiás
(RÁDIO EDUCATIVA EM), na cidade de Indiara-GO;

14 - Portaria n° 329, de 5 de julho de 2000 -,
Associação Comunitária Rádio Educativa AlvO! adé.
EM. na cidade de Nova Alvorada do Sul-MS:

15 - Portaria n° 330. de 5 de julho de 20GO .,
Associação de Moradores de Nova Hidrolândia
AMNOHJ. na cidade de Hidrolândia-CE: e

16 - Portaria n° 331. de 5 de julho de 2000 
Ocamisão - Associação Brasileira de Prevenção à
Doença Infecto-contagiosa e Cidadania, na cidade de
Jaboatão dos Guararapes-PE.

Brasília, 2 de setembro de 2000. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.

EM n° 363/MC

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 329, de 5 de julho de 2000, que autori
za a Associação Comunitária Rádio Edu
cativa Alvorada FM a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitá
ria, na cidade de Nova Alvorada do Sul,
Estado de Mato Grosso do Sul.

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

Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do artigo 49. inciso MI. combinado

com o § 32 do artigo 223. da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhada de Exposições de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações. autorizações
para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 311. de 5 de julho de 2000 
Associação Cultural Comunitária Seriema, na cidade
de Água Boa-MT.

2 - Portaria n° 312. de 5 de julho de 2000 
Associação Cultural e Educativa de São José das
Palmeiras. na cidade de São José das
Palmeiras-PR:

3 - Portaria n° 313. de 5 de julho de 2000 
"Associação Comunitária Cajueiro". na cidade de
Cajueiro-AL

4 - Portaria n° 314, de 5 de julho de 2000 
Associação Cultural Comunitária Simonense. na
cidade de São Simão-SP:

5 - Portaria n° 316. de 5 de julho de 2000 
Associação Comunitária Rádio Nova FM de
Bernardino de Campos - ACRNBC/FM. na cidade de
Bernardino de Campos-SP;

6 - Portaria n° 318. de 5 de julho de 2000 
Associação Comunitária Cultural de Comunicação
Esperança e Vida, na cidade de São João da Boa
Vista-SP;

7 - Portaria n° 319, de 5 de julho de 2000 
Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Cabeceiras, na cidade de Cabeceiras-PI;

8 - Portaria n° 320, de 5 de julho de 2000 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cul
tural e Artístico de Braganev. na cidade de
Braganey-PR:



A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete a apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução para explorar. pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, constantes das
Portarias nOs 311 a 314, 316, 318 a 323 e 327 a 331,
de 5 de julho de 2000.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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processo educacional, social e cultural, mas, também, Aviso n° 1.610 - C.Civil
servem de elo à integração de informações benéficas
em todos os segmentos, e a todos esses núcleos
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada,
constatando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de
origem, consubstanciada nos autos do Processo
Administrativo n° 53700.001211/98, que ora faço
acompanhar, com a finalidade de subsidiar os
trabalhos finais.

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

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

Março de 2001

Em de Setembro de 2000.

PORTARIA N° 329, DE 5 DE JULHO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto
nos artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de ju
nho de 1998, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso Administrativo n° 53700.001211/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Rá
dio Educativa Alvorada FM, com sede na Rua Ma
noel Antunes Lopes, n° 725, Bairro Centro, na cida
de de Nova Alvorada do Sul, Estado de Mato Gros
so do Sul, a executar serviço de radiodifusão comu
nitária, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar
com o sistema irradiante localizado nas coorde
nadas geográficas com latitude em 21°27'24"S e
longitude em 54°22'58"W, utilizando a freqüência
de 87,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição, deven
do a entidade iniciar a execução do serviço no
prazo de seis meses a contar da data de publica
ção do ato de deliberação.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Comunitária Rádio Educativa
Alvorada FM a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Nova Alvorada do Sul, Estado
do Mato Grosso do Sul.

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

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo
em questão, a Associação ComunMria Rádio Educati-



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 886, DE 2001

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

Aprova o ato que outorga conces
são a Fundação Fernando Eduardo Lee,
para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamen
te educativos, na cidade de Guarujá,
Estado de São Paulo.

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

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 18 de setembro de 2000, que outorga
concessão à Fundação Fernando Eduar
do Lee, para executar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, com fins exclu
sivamente educativos, na cidade de Gua
rujá, Estado de São Paulo.

MENSAGEM W 1.359/00

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

de 18 de setembro de 2000, que outorga concessão à
Fundação Fernando Eduardo Lee, 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 Guarujá, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR. N° 297, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.359/00
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va Alvorada FM, atendeu aos requisitos da legislação Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho, Neuton
específica e foi autorizada para execução do serviço de Lima, Francisco Coelho, Benito Gama, Hermes
radiodifusão comunitária na localidade de Nova'Alvora- Parcianello, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima,
da do Sul Estado do Mato Grosso do Sul Nelson Proença, Pinheiro Landim, Ricardo Izar,

, , . . Gustavo Fruet, Jonival Lucas Júnior, Leur Lomanto,
A.anal~se deste processo deve.bc:sear-s~.no Ato Ana Maria Corso, Babá, Gilmar Machado, Jorge

Normativo n 1, de 1999, desta Comlssao. Verificada a Bittar Marcos Afonso Francisco Silva Márcio
documentação, constatamos que foram atendidos todos Rein~ldo Moreira, Pedr~ Irujo, Vic Pires Fr~nco, Ary
os critérios exigidos por esse diploma regulamentar. Kara, Aldo Arantes, Luiza Erundina, Valdeci Paiva,

O ato de outorga obedece aos princípios de Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Vivaldo Barbosa, Bispo
constitucionalidade, especialmente no que se refere Wanderval e Oliveira Filho.
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten- Sala da Comissão, 28 de março de 2001. -
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos Deputado César Bandeira, Presidente.
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2000. 
Deputado íris Simões, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2000

Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Rádio Educativa
Alvorada FM. a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de
Nova Alvorada do Sul, Estado do Mato
Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a

Portaria n° 329, de 5 de julho de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária Rádio Educativa Alvorada
FM a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
na localidade de Nova Alvorada do Sul, Estado do
Mato Grosso do Sul.

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

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2000. 
Deputado íris Simões, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovo unanilJlemente o parecer
favorável do Relator Deputado Iris Simões à TVR n°
278/00, nos termo do Projeto de Decreto Legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e
Júlio Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto
Goldman, íris Simões, João Almeida, Luiz
Piauhylino, Magno Malta; Nárcio Rodrigues, Pedro
Canedo, Silas Câmara, AtUa Lira, Josué Bengtson,
Márcio Fortes, Salvador Zimbaldi, Arolde de
Oliveira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Luiz



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

DECRETO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2000

O Presidente da República, no uso das
atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e
223, caput, da Constituição, e 34, § 1°, da Lei n° 4.117,
de 27 de agosto de 1962, etendo em vista o disposto no
art. 14, § 22, do Decreto-Lei n° 236, de 28 de fevereiro
de 1967, e no § 1° do art. 13 do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que
lhe foi dada pelo Decreto n° 2.1 08, de 24 de dezembro
de 1996, Decreta:

Art. 1° Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de 15
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos:

I. Fundação Rádio E Televisão Educativa de
Uberlândia, na cidade de Uberlândia, Estado de
Minas Gerais (Processo n° 53000.011496/97);

11. Fundação Sara Nossa Terra, na cidade de
Brasília, Distrito Federal (Processo n°
53000.000151/97);

111. Fundação Fernando Eduardo Lee, na cidade
de Guarujá, Estado de São Paulo (Processo n°
53000.004773199).

IV. Universidade Luterana do Brasil, na cidade
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nO 53000.005927/97);
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(ÀS Comissões de Ciência e Tecnolo- aprovado pelo Decreto n° 2.795, de 31 de outubro de
gia, Comunicação e Informática; e de Cons- 1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n°
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54)). 2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá

Senhores Membros do Congresso Nacional, d~ e~tal a out.orga para .execução de ser~iço de radio-
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado dlfusao com fins exclusivamente educativos..

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, 3. Cu,!,pre ress~ltar 9ue os pedidos se
submete à apreciação de Vossas Excelências, en~ontr~m dlv[.d~mente instruidos, de acord? com a
acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor leg~slaçao aphca~~I, ~emon?t~ando possUlrem as
Ministro de Estado das Comunicações, o ato entldad~s as quahflcaçoes eXigidas para a execução
constante do Decreto de 18 de setembro de 2000 do serviço.
que "outorga concessão às entidades que menciona: 4. Esclar~ç~ guem nos termos do § 3° dp art.
para executar serviço de radiodifusão de sons e 223 d~ ,Const.ltUlçao, o. ato d,e outo~ga s~mente
imagens, com fins exclusivamente educativos e dá prodUZira efeitos legais apos dehberaçao do
outras providências". As entidades mencionad~s são Congr~sso Nacional~ para onde solicito ser
as seguintes: encaminhado ~ .refer~do ato, acompanhados dos

1 - Fundação Rádio e Televisão Educativa de Processos Administrativos correspondentes.
Uberlândia, na cidade de Uberlândia - MG.; Respeitosa,mente,- Pimenta da Veiga, Minis-

2 - Fundação Sara Nossa Terra, na cidade de tro de Estado das XComunicações.
Brasília - DF.;

3 - Fundação Fernando Eduardo Lee, na cidade
de Guarujá-SP.;

4 - Universidade Luterana do Brasil, na cidade
de Porto Alegre-RS.; e

5 - Fundação Educativa de Radiodifusão
Futura, na cidade de São Gonçalo-RJ.

Brasília, 25 de setembro de 2000. - FERNAN
DO HENRIQUE CARDOSO.

EM. n° 309/MC.

Brasília, 24 de agosto de 2000

Excelenfíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às entidades abaixo relacionadas, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(TV), com fins exclusivamente educativos, nas locali
dades e Unidades da Federação indicadas:

• Fundação Rádio e Televisão Educativa de
Uberlândia, na cidade de Uberlândia, Estado de Mi
nas Gerais (Processo n° 53000.011496/97); .

• Fundação Sara Nossa Terra, na cidade de Bra
sília, Distrito Federal (Processo n° 53000.000151/97);

• Fundação Fernando Eduardo Lee, na cidade
de Guarujá, Estado de São Paulo (Processo nO
5000.004773/99).

• Universidade Luterana do Brasil, na cidade de
Porto Alegre, Estado de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nO 53000.005927/97);

• Fundação Educativa de Radiodifusão Futura,
na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro
(Processo n° 53000.003687/00).

2. Deacordo com o art. 14, § 2°, do Decreto-lei n°
236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o § 10, do art.
13, do Regulamento do Serviços de Radiodifusão,



COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Brasília, 25 de setembro de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fed
eral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que
outorga concessão à Fundação Fernando Eduardo
Lee, para executar, pelo prazo de quinze anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 18 de setembro de 2000,
que "Outorga concessão às entidades que menciona,
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências".

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

Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUlllta-feira 29 08211

V. Fundação Educativa de Radiodifusão Futura, e imagens, com fins exclusivamente educativos, na
na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro cidade de Guarujá, E~tado de São Paulo.
(Processo nO 53000.003687/00). ~t~n~endo ao dl~~osto ~o § ~o do art. 223 da

Parágrafo único. As concessões ora outorgadas Con.stlt~lçao, a mat~:ma fOI. er:vlada ao Poder
~ , . . . Legislativo para a devida apreclaçao, uma vez que o

reger-se-a~ _pelo. Codlg~ Brasileiro de ato somente produzirá efeitos após a deliberação do
Telec?mu~lcaçoes, 1~ls subsequentes, regulamentos Congresso Nacional.
e obngaçoes assumidas pelas outorgadas. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais aspectos técnicos e formais da matéria submetida ao
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos exame desta Comissão, nos termos do inciso 11,
do § 3° do art. 223 da Constituição. alínea h, do art. 3° do Regimento Interno.

Art. 3° Os contratos decorrentes destas 11- Voto do Relator
concessões deverão ser assinados dentro de A t d P d P 'bl' - d

d· d d d bl' ~ d ou orga o o er u ICO para a execuçao e
sessenta las, a contar a ata e pu Icaçao a serviço de radiodifusão com fins educativos é
deliberação de que trata o artigo a~t~rior, sob pena de regulada pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
tornarem-se nulos, de pleno direito, os atos de 1963, com a redação do Decreto n° 2.1 08, de 24 de
outorga. dezembro de 1996. De acordo com estes

Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de instrumentos jurídicos, a outorga de permissão para
sua publicação. execução de serviço de radiodifusão com fins

Brasília 18 de setembro de 2000' 179° da Inde- exclusivamente educativos independe de edital.
pendência ~ 112° da República. _' FERNANDO No processo em questão, a .F~ndação Fe!TIa~o

Eduardo Lee atendeu aos requisitos da leglslaçao
HENRIQUE CARDOSO específica, iJ'lclusive do Ato Normativo n° 1, oe 1999,
Aviso n° 1.614-C. Civil desta Comissão, e apresentou a declaração prevista na

Portaria Interministerial n° 651, de 15 de abril de 1999.
O ato de outorga obedece aos princípios de

constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos pela
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. 
Deputado João Almeida, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2000

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Fernando Eduardo Lee,
para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamen
te educativos, na cidade de Guarujá,
Estado de São Paulo.

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

de 18 de setembro de 2000, que outorga conces
são à Fundação Fernando Eduardo Lee, para exe
cutar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Guarujá, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. 
Deputado João Almeida, Relator.
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Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 18 de setembro de 2000, que outorga
concessão à Universidade Luterana do
Brasil, para executar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, com fins exclu
sivamente educativos, na cidade de Por
to Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

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

EM n° 309/MC

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações. o ato
constante do Decreto de 18 de setembro de 2000,
que "Outorga concessão às entidades que menciona,
para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, e dá
outras providências". As entidades mencionadas são
as seguintes:

1 - Fundação Rádio e Televisão Educativa de
Uberlândia, na cidade de Uberlândia - MG;

2 - Fundação Sara Nossa Terra, na cidade de
Brasília - DF;

3 - Fundação Fernando Eduardo Lee, na cidade
de Guarujá - SP;

4 - Universidade Luterana do Brasil, na cidade
de Porto Alegre - RS; e

5 - Fundação Educativa de Radiodifusão Futu
ra, na cidade de São Gonçalo - RJ.

Brasília, 25 de setembro de 2000. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO.

Brasília, 24 de agosto de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideraçâo de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às entidades abaixo relacionadas, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(TV), com fins exclusivamente educativos, nas
localidades e unidades da Federação indicadas:

• Fundação Rádio e Televisão Educativa de
Uberlândia, na cidade de Uberlândia, Estado de Mi
nas Gerais (Processo n° 53000.011496/97);

MENSAGEM N° 1.359/00

Aprova o ato que outorga conces
são à Universidade Luterana do Brasil
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamen
te educativos, na localidade de Porto Ale
gre, Estado do Rio Grande do Sul.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto de 18

de setembro de 2000, que outorga concessão à Universi
dade Luterana do Brasil, para explorar, pelo prazo de quin
ze anos, sem diretto de exclusividade, serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educa
tivos, na localidadede Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul.

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

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado César Bandeira, Presidente.

11I - Parecer da Comissão TVR N° 298, DE 2000

À Comissão de Ciência e Tecnologia, (Do Poder Executivo)
Comunicação e Informática, em reunião ordinária MENSAGEM W 1.359/00
realizada hoje, aprovou unanimemente o parecer
favorável do Relator Deputado João Almeida à TVR n°
297/00, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, Iris
Simões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Silas Câmara, Átila
Lira, Josué Bengtson, Márcio Fortes, SalvadorZimbaldi,
Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Luiz
Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho, Neuton
Lima, Francisco Coelho Benito Gama, Hermes
Parcianello, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nelson
Proença, Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Gustavo Fruet,
Jonival Lucas Júnior, Leur Lomanto, Ana Maria Corso,
Babá, Gilmar Machado, Jorge Bittar, Marcos Afonso,
Francisco Silva, Márcio Reinaldo Moreira, Pedro Irujo,
Vic Pires Franco, Ary Kara, Aldo Arantes, Luiza
Erundina, Valdeci Paiva, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio,
Vivaldo Barbosa, Bispo Wanderval e Oliveira Rlho.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 887, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
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• Fundação Sara Nossa Terra, na cidade de Bra- fusão de sons e imagens, com fins exclusivamente
sília, Distrito Federal (Processo n° 53000.000151/97); educativos:

• Fundação Fernando Eduardo Lee, na cidade I - Fundação Rádio e Televisão Educativa de
de Guarujá, Estado de São Paulo (Processo n° Uberlândia, na cidade de Uberlândia, Estado de
53000.004773/99). Minas Gerais (Processo n° 53000.011496/97);

• Universidade Luterana do Brasil, na cidade de 11 - Fundação Sara Nossa Terra, na cidade de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (Processo Brasília, Distrito Federal (Processos n°
n° 53000.005927/97); 53000.000151/97)

• Fundação Educativa de Radiodifusão Futura, . 111 - Fund~9ão Fernando_Eduardo Lee, na
na cidade de São Gonçalo Estado do Rio de Janeiro cidade de GuaruJa, Estado de Sao Paulo (Processo
(Processo nO 53000.003687/00). n° 53000.00~773/~9). "

2. De acordo com o art. 14 § 2° do Decreto-Lei IV - Universidade Luterana ~o Brasil, na cidade
° ." ° de Porto Alegre, Estado do RIO Grande do Sul

n 236, de 28 de fevereiro de 1~67, e com ~ §.1 ,:to (Processo n° 53000.005927/97);
art. 13, do Regulamento ~e Serviços de Radlodlfusao, V _ Fundação Educativa de Radiodifusão
aprovado pelo Dec~eto n 52.79~, de 31 de outubro d~ Futura, na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de
1963, com a redaçao que lhe fOI dada p:lo Decreto n, Janeiro (Processos n° 53000.003687/00).
2.108: de 24 de dezembro de _1996, na~ depend~ra Parágrafo único. As concessões ora outorgadas
de editai a outorga para execuçao de serviço de radlo- reger-se-ão pelo Código Brasileiro de
difusão com fins exclusivamente educativos. Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos

3. Cumpre ressaltar que os pedidos se e obrigações assumidas pelas outorgadas.
encontram devidamente instruídos, de acordo com a Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
legislação aplicável, demonstrando possuírem as após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
entidades as qualificações exigidas para a execução do § 3° do art. 223 da Constituição.
do serviço. Art. 3° Os contratos decorrentes destas conces-

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223 sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias a
da ~onstituiç~o, o 8:to de ~utorga_somente produzirá contar da data de publicação da deliberação, de que t;a-
efelt.os legaiS apos de.h~eraç8:0 do C~mgresso ta o artigo anterior sob pena de tornarem-se nulos de
NaCional, para onde soliCito seja encaminhado o . . ' ,
referido ato, acompanhados dos Processos pleno dlreit~, os atos de outorga. .
Administrativos correspondentes. Art: 4 ~ste decreto entra em vigor na data de

R · p. d V· M" sua pubhcaçao.
espeltosament~, - _Imenta a elga, Inlstro Brasília, 18 de setembro de 2000; 179° da

de Estado das Comumcaçoes. Independência e 112° da República. - FERNANDO
DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 2000 HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.

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

o Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, e 34 § 1°, da Lei n° 4.117, de 27
de agosto de 1962, tendo em vista o disposto no art.
14, § 2°, do Decreto-lei n° 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 1° do art. 13 do Regulamento dos Servi
ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que
lhe foi dada pelo Decreto n° 2.1 08, de 24 de dezembro
de 1996, decreta:

Art. 1° Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para executar pelo prazo de 15
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-

Aviso n° 1.614- C.Civil

Brasília, 25 de setembro de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 18 de setembro de 2000,
que "Outorga concessão às entidades que menciona,
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 10 do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que outorga con
cessão à Universidade Luterana do Brasil, para explo
rar, pelo prazo imagens, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul.

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

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto
n° 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a reda
ção dada pelo Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro
de 1996. No processo ora em exame, a Universida
de Luterana do Brasil, atendeu aos requisitos da le
gislação específica, habilitando-se a explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclu
sivamente educativos, na localidade de Porto Ale
gre, Estado do Rio Grande do Sul.

Verificada a documentação atinente ao proces
so, observamos que foram atendidos todos os crité
rios exigidos pelo Ato Normativo n° 1, de 1999, des
ta Comissão.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e
atende às formalidades legais, motivos pelos quais
somos pela homologação do ato do Poder Executi
vo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo que
ora apresentamos.

Sala da Comissão, em 06 de dezembro de 2000.
- Deputado Pinheiro Landim, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2000

Aprova o ato que outorga conces
são à Universidade Luterana do Brasil,
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamen
te educativos, na localidade de Porto Ale
gre, Estado do Rio Grande do Sul.

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

de 18 de setembro de 2000, que outorga concessão à
Universidade Luterana do Brasil, para explorar, pelo
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na localidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2000. 
Deputado Pinheiro Landim, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado Pinheiro Landim à TVR n° 298/00,
nos termos do Projeto de Decreto legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, íris
Simões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Silas Câmara, Átila
Lira, Josué Bengtson, Márcio Fortes, Salvador Zim
baldi, Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José Ro
cha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho,
Neuton Lima, Francisco Coelho, Benito Gama, Her
mes Parcianello, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima,
Nelson Proença, Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Gus
tavo Fruet, Jonival Lucas Júnior, Leur Lomanto, Ana
Maria Corso, Babá, Gilmar Machado, Jorge Bittar,
Marcos Afonso, Francisco Silva, Márcio Reinaldo Mo
reira, Pedro Irujo, Vic Pires Franco, Ary Kara, Aldo
Arantes, Luiza Erundina, Valdeci Paiva, Agnaldo Mu
niz, Dr. Hélio, Vivaldo Barbosa, Bispo Wanderval e
Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado César Bandeira, Presidente.



Brasília, 24 de agosto de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às entidades abaixo relacionadas, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(TV), com fins exclusivamente educativos, nas
localidades e Unidades da Federação indicadas:

• Fundação Rádio e Televisão Educativa de
Uberlândia, na cidade de Uberlândia, Estado de Mi
nas Gerais (Processo nO 53000.011496/97;

• Fundação Sara Nossa Terra, na cidade de Bra
sília, Distrito Federal (Processo n° 53000.000151/97);

• Fundação Fernando Eduardo Lee, na cidade
de Guarujá, Estado de São Paulo (Processo n°
53000.004773199).

• Universidade Luterana do Brasil, na cidade de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (Processo
n° 53000.005927/97);

• Fundação Educativa de Radiodifusão Futura,
na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro
(Processo n° 53000.003687/00).

2 - De acordo com o art. 14, § 2°, do Decreto-lei
n° 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o § 1°, do
art. 13, do Regulamento de Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n°
2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá
de edital a outorga para execução de serviço de radio
difusão com fins exclusivamente educativos.

3 - Cumpre ressa~ar que os pedidos se encontram
devidamente instruídos, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuírem as entidades as
qualificações exigidas para a execução do serviço.

4 - Esclareço que, nos termos do § 3° do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja
encaminhado o referido ato, acompanhados dos

. Processos Administrativos correspondentes.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis

tro de Estado das Comunicações.

MENSAGEM W 1.359/00

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Educativa de Radiodifu
são Futura para executar serviço de radi
odifusão de sons e imagens, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de
São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 1 - Fundação Rádio e Televisão Educativa de
N° 888, DE 2001 Uberlândia, na cidade de Uberlândia - MG;

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 2 - Fundação Sara Nossa Terra, na cidade de
Comunicação e Informática) Brasília-DF;

3 - Fundação Fernando Eduardo Lee, na cidade
de Guarujá-SP;

4 - Universidade Luterana do Brasil, na cidade
de Porto Alegre-RS; e

5 - Fundação Educativa de Radiodifusão
Futura, na cidade de São Gonçalo-RJ.

Brasília, 25 de setembro de 2000. - FERNAN
DO HENRIQUE CARDOSO.

EM nO 309/MC

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

de 18 de setembro de 2000, que outorga concessão à
Fundação Educativa de Radiodifusão Futura 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 São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.

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

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado Cesar Bandeira, Presidente.

TVR N° 299, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.359/00

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de
18 de setembro de 2000, que outorga con
cessão à Fundação Educativa de Radiodi
fusão Futura, para executar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de
São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.

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

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

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 18 de setembro de 2000, que "Outorga con
cessão às entidades que menciona, para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, e dá outras providênci
as". As entidades mencionadas são as seguintes:
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 2000 Aviso n° 1.614-C. Civil.

Março de 2001

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

O Presidente da República, no uso das
atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e
223, caput, da Constituição, e 34, § 1° da Lei n°
4.117, de 27 de agosto de 1962, tendo em vista o
disposto no art. 14, § 2°, do Decreto-lei n° 236, de 28
de fevereiro de 1967, e no § 1° do art. 13 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nO 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nO
2.108, de 24 de dezembro de 1996, decreta:

Art. 1° Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de 15
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão ae sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos:

I - Fundação Rádio e Televisão Educativa de
Uberlândia, na cidade de Uberlândia, Estado de
Minas Gerais (Processo n° 53000.011496/97),

11 - Fundação Sara Nossa Terra, na cidade de
Brasília. Distrito Federal (Processo n° 53000.000151197);

11- Fundação Fernando Eduardo Lee, na cidade
de Guarujá, Estado de São Paulo (Processo n°
53000.004773/99).

IV - Universidade Luterana Do Brasil, na cidade
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (Pro
cesso n° 53000.005927197);

V - Fundação Educativa De Radiodifusão Futu
ra, na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Jane
iro (Processo n° 53000.003687/00).

Parágrafo único. As concessões ora outorgadas
reger-se-ão pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos
e obrigações assumidas pelas outorgadas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 3° Os contratos decorrentes destas
concessões deverão ser assinados dentro de
sessenta dias, a contar da data de publicação da
deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
tomarem-se nulos, de pleno direito, os atos de
outorga.

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

Brasília, 13 de setembro de 2000; 179a da
Independência e 112a da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.

Brasília, 25 de setembro de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 18 de setembro de 2000,
que "Outorga concessão às entidades que menciona,
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga concessão à Fundação Educativa de Radiodifu
são Futura para executar, pelo prazo de 15 anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.

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

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art 3° do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão com fins educativos é regula
da pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação do Decreto n° 2.108, de 24 de dezem
bro de 1996. De acordo com estes instrumentos jurí
dicos, a outorga de permissão para execução de ser-



MENSAGEM N° 1.440/00

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 889, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação E Informatica)
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viço de radiodifusão com fins exclusivamente educati- mes Parcianello, Marçal Filho, Maulírio Ferreira Lima,
vos independe de edital. Nelson Proença, Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Gus-

No processo em questão, Fundação Educativa tavo. Fruet, Jonival ,Luc':ls Júnior, Leur Lomanto, .Ana
de Radiodifusão Futura atendeu aos requisitos da le- Mana Corso, Baba, ~llma~ Mach,ad?, J0.rge Blttar,
gislação específica, inclusive do Ato Normativo n° 01 , Marcos Afonso, FrancIsco Silva, Marclo Reinaldo Mo-
de 1999, desta Comissão, e apresentou a declaração reira, Pedr~ Irujo, Vi? Pires Frél:nco? Ary Kara, Aldo
prevista na Portaria interministerial n° 651 de 15 de Arantes, LUlza Erundlna, Valdecl Palva, Agnaldo Mu-
abril de 1999. 'niz, Dr. Hélio, Vivaldo Barbosa, Bispo Wanderval e

O ato de outorga obedece aos princípios de Oliveira Filho.
constitucionalidade, especialmente no que se refere Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De-
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e putado César Bandeira, Presidente.
atende às formalidades legais, motivos pelos quais
somos pela homologação do ato do Poder Executivo,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo que ora
apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de deembro de 2000. 
Deputado Luiz Piauhylino, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2000

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Educativa de Radiodifu
são Futura para executar serviço de radi
odifusão de sons e imagens, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de
São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.

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

de 18 de setembro de 2000, que outorga concessão à
Fundação Educativa de Radiodifusão Futura para
executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.

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

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2000. 
Deputado Luiz Piauhylino, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática, em reunião ordinária realizadÇi hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator
Deputado Luiz Piauhylino à TVR n° 299/00, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, Iris
Simões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Silas Câmara, Átila
Lira, Josué Bengston, Márcio Fortes, Salvador Zim
baldi, Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José Ro
cha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho,
Neuton Lima, Francisco Coelho, Benito Gama, Her-

Aprova o ato que autoriza a Associação
Cultural e Comunitária Prima a executar servi
ço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Monte Mor, Estado de São Paulo.

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

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Por
taria n° 412, de 31 de julho de 2000, que autoriza a
Associação Cultural e Comunitária Prima a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Monte Mor, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 373, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.440/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 412, de 31 de julho de 2000, que auto
riza a Associação Cultural e Comunitária
Prima a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Monte Mor, Estado da São Paulo.

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

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,



PORTARIA N° 412 DE 31 DE JULHO DE 2000.

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto na 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53830.000653/99, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Cultural e
Comunitária Prima, com sede na Rua Padre Civita, na
33, Bairro Centro, na cidade de Monte Mor, Estado de
São Paulo, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Cultural e
Comunitária Prima, com sede na cidade de Monte
Mor, Estado de São Paulo, explore o serviço de radio
difusão comunitária, em conformidade com o caput
do art. 223, da Constituição Federal e a Lei n° 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998.

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

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

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
na 53830.000653/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3 0 do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom- EM n° 428/MC
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi-
nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria na 342, de 17 de julho de 2000 
ADECON - Associação de Desenvolvimento Comu
nitário da Rua Nova - Belém-PB, na cidade de Be
lém-PB;

2 - Portaria na 343, de 17 de julho de 2000 
Associação Cultural Rádio Liberdade FM 
RADIOLlBER, na cidade de Itaqui-RS;

3 - Portaria na 344, de 17 de julho de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação de Ca
choeira Alta-GO (ACCCA), na cidade de Cachoeira
Alta-GO;

4 - Portaria na 345, de 17 de julho de 2000 
Associação de Comunicação e Cultura de Bonfinó
polis, na cidade de Bonfinápolis-GO;

5 - Portaria na 346, de 17 de julho de 2000 
Associação de Desenvolvimento Comunitário, Benefi
cente e Cultural de Olivença, na cidade de Oliven
ça-AL; .

6 - Portaria na 382, de 31 de julho de 2000 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural
e Artístico de Mamborê, na cidade de Mamborê-PR;

7 - Portaria na 389, de 31 de julho de 2000 
Associação Comunitária para o Progresso da Cida
dania de São Francisco do Conde, na cidade de
São Francisco do Conde-BA;

8 - Portaria na 390, de 31 de julho de 2000 
Associação Beneficente Social de Santo Estevão 
A.B.S., na cidade de Santo Estevão-BA;

9 - Portaria n° 396, de 31 de julho de 2000 - Asso
ciação Comunitária de Rádio Educação e Cultura de
Pádua FM, na cidade de Santo Antônio de Pádua-RJ;

10 - Portaria n° 410, de 31 de julho de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Junquei
rópolis, na cidade de Junqueirópolis-SP;

11 - Portaria na 412, de 31 de julho de 2000 
Associação Cultural e Comunitária Prima, na cidade
de Monte Mor-SP; e

12 - Portaria nO 431, de 3 de agosto de 2000 
Associação Comunitária de Buriti Alegre, na cidade
de Buriti Alegre-GO.

Brasília, 16 de outubro de 2000.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Presidente da
República.

Março de 2001

Brasília, 25 de setembro de 2000



11- Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Cultural e Comuni
tária Prima atendeu aos requisitos da legislação es
pecífica e foi autorizada para execução do serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de Monte Mor,
Estado de São Paulo.

A análise deste processo deve se basear no
Ato Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verifi
cada a documentação, constatamos que foram aten
didos todos os critérios exigidos por este diploma re
gulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios dl-'!

constitucionalidade, especialmente no que se reiere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2000.
Deputado Luiz Piauhylino, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2000

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural e Comunitária Prima a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Monte Mor, Estado de
São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 412,31 de julho de 2000, que autoriza a Associ
ação Cultural e Comunitária Prima a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Monte
Mor, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2000. 
Deputado Luiz Piauhylino, Relator.

Em 16 de outubro de 2000

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
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Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n° ato somente produzirá efeitos após a deliberação do
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, Congresso Nacional.
seus regulamentos e normas complementares. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec-

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa-
sistema irradiante localizado nas coordenadas me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
geográficas com latitude em 22°56'48"S e longitude do art. 32 do Regimento Interno.
em 47°18'57"W, utilizando a freqüência de 105,9
MHz.

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

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

Aviso n° 1.755 - C. Civil.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar,
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados.
Brasília-DF.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias nOs
342,343,344,345 e 346, de 17 de julho de 2000; 382,
389,390,396,410 e 412, de 31 de julho de 2000; e
431, de 3 de agosto de 2000.

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1° do art. 223 da Constituição Fed
eral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete à consideração do Congresso
Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato
que autoriza a Associação Cultural e Comunitária
Prima a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Monte Mor, Estado de São Paulo.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder
Legislativo para a devida apreciação, uma vez que o



TVR N° 388, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.447/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da portaria
n° 426, de 3 de agosto de 2000, que ou
torga permissão à Fundação Educativa e
Cultural de Coroatá, para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclu
sivamente educativos, na cidade de Co
roatá, Estado do Maranhão.

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

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhadas de Exposições de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
permissões para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, conforme os
seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 426, de 3 de agosto de 2000 
Fundação Educativa e Cultural de Coroatá, na
cidade de Coroatá - MA;

2 - Portaria n° 490, de 17 de agosto de 2000 
Fundação Cultural e Comunitária Missões de Vida
de Ourinhos, na cidade de Ourinhos - SP;

3 - Portaria nO 491, de 17 de agosto de 2000
Fundação Educacional, Cultural e Artística Queluz
de Minas, na cidade de Conselheiro Lafaiete - MG;

4 - Portaria n° 583, de 26 de setembro de 2000
- Fundação São Francisco, na cidade de Pedra
Branca-CE;

5 - Portaria n° 584, de 26 de setembro de 2000 
Fundação Nagib Haickel, na cidade de São Luis - MA;

6 - Portaria n° 585, de 26 de setembro de
2000 - Fundação "Vida", na cidade de Martins 
RN;e

7 - Portaria n° 586, de 26 de setembro de
2000 - Fundação Enivaldo dos Anjos, na cidade de
Barra de São Francisco - ES.
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111 - Parecer da Comissão Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De-
putado César Bandeira, Presidente.A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação

e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator
Deputado Luiz Piauhylino à TVR n° 373/00, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, íris
Simões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Silas Câmara, Átila
Lira, Josué Bengston, Márcio Fortes, SalvadorZimbaldi,
Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Luiz
Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho, Neuton
Lima, Francisco Coelho, Benito Gama, Hermes
Parcianello, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nelson
Proença, Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Gustavo Fruet,
Jonival Lucas Júnior, Leur Lomanto, Ana Maria Corso,
Babá, Gilmar Machado, Jorge Bitiar, Marcos Afonso,
Francisco Silva, Márcio Reinaldo Moreira, Pedro Irujo,
Vic Pires Franco, Ary Kara, Aldo Arantes, Luiza
Erundina, Valdeci Paiva, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio,
Vivaldo Barbosa, Bispo Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 890, DE 2001

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

MENSAGEM N° 1.447/00

Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Educativa e Cul
tural de Coroatá para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na
cidade de Coroatá, Estado do Maranhão.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a

Portaria n° 426, de 3 de agosto de 2000, que outorga
permissão à Fundação Educativa e Cultural de
Coroatá para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Coroatá,
Estado de Maranhão.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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PORTARIA N9 426, DE 3DE AGOSTO DE 2000

~ n'aOOO94)m. Outorga~ &f~riw cCullllril de Coroalí pa!I
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FJlIW 0Ii outorgada someote·pn:d1lZiri cf~iloS IcgW a~s dcli~ do Coogresso Nacional, 11m
termos do t3' do artigo 223 di Cooslituiçio.

(N9 6.593-1 - 24-8.2000 - RS 95,231
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Aviso n° 1. 762 - C. Civil.

Em 18 de outubro de 2000

À Sua Excelência, o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentissimo Senhor Presidente da República, na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que permitem a execução de serviços de radi
odifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educqtivos, constantes das Portarias
na 426, de 3 de agosto de 2000; 490 e 491, de 17 de
agosto de 2000; e 583 a 586, de 26 de setembro de
2000.

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

Brasília,20 de setembro de 2000

EM na 383/MC
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Brasília, 18 de outubro de 2000. Art. 20 A permissão ora outorgada reger-se-á
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Presidente da pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
República. subseqüentes, regulamentos e obrigações assumi

das pela outorgada.
Art. 30 Este ato somente produzirá efeitos legais

após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 30 art. 223 da Constituição.

Art. 40 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo na 53710.000943/99, de interesse da
Fundação Educativa e Cultural de Coroatá, objeto de
permissão para executar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Coroatá, Estado do
Maranhão.

2 - De acordo com o art. 13, § la, do Regulamen
to dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo De
creto na 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a re
dação que lhe foi dada pelo Decreto na 2.108, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou
torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi
cações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclu
sa Portaria.

4. Esclareço que, nos termos do § 30 do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente pro
duzirá efeitos legais após deliberação do Congres
so Nacional, para o qual solicito seja encaminhado
o referido ato, acompanhado do processo que lhe
deu origem.

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

PORTARIA N° 426 DE 3 DE AGOSTO DE 2000.

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 1o, do Regulamento dos Serviços de Radio
difusão, aprovado pelo Decreto na 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto na 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e ten
do em vista o que consta do Processo Administrativo
na 53710.000943/99, resolve:

Art. 110 Outorgar permissão à Fundação Educa
tiva e Cultural de Coroatá para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclL!sividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Coroa
tá, Estado do Maranhão.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Fundação Educativa e Cultural de
Coroatá para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Coroatá, Estado de
Maranhão.

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

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão sonora com fins educativos é
regulada pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação do Decreto n° 2.108, de 24 de
dezembro de 1996. De acordo com esses instrumen
tos jurídicos, a outorga de permissão para execução
de serviço de radiodifusão sonora com fins exclusiva
mente educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Educati
va e Cultural de Coroatá atendeu aos requisitos da le
gislação específica, inclusive do Ato Normativo n° 1,
de 1999, desta Comissão, e apresentou a declaração
prevista na Portaria Interministerial n° 651, de 15 de
abril de 1999.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2000. 
Deputado Hermes Parcianello, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2000

Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Educativa e Cul
tural de Coroatá para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na
cidade de Coroatã, Estado de Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° E aprovado o ato a que se refere a Portaria

n° 426, de 3 de agosto de 2000, que outorga
permissão à Fundação Educativa e Cultural de
Coroatá para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Coroatà,
Estado de Maranhão.

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

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2000. 
Deputado Hermes Parcianello, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou unanimemente o parecer
favorável do Relator Deputado Hermes Parcianello à
TVR n° 388/00, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, íris
Simões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Silas Câmara, Átila
Lira, Josué Bengston, Márcio Fortes, Salvador
Zimbaldi, Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José
Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho,
Neuton Lima, Francisco Coelho, Benito Gama, Her
mes Parcianello, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima,
Nelson Proença, Pinheiro Landim, Ricardo Izar,
Gustavo Fruet, Jonival Lucas Júnior, Leur Lomanto,
Ana Maria Corso, Babá, Gilmar Machado, Jorge Bitiar,
Marcos Afonso, Francisco Silva, Márcio Reinaldo
Moreira, Pedro Irujo, Vic Pires Franco, Ary Kara, Aldo
Arantes, Luiza Erundina, Valdeci Paiva, Agnaldo
Muniz, Dr. Hélio, Vivaldo Barbosa, Bispo Wanderval e
Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - Depu
tado César Bandeira, Presidente.



Brasília, 18 de outubro de 2000.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Presidente da
República.

EM n° 445/MC

TVR N° 389, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.447/00

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Cultural e Comunitária
Missões de Vida de Ourinhos para execu
tar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusi
vamente educativos, na cidade de Ouri
nhos, Estado de São Paulo.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
N° 891 , DE 2001 exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, freqüência modulada, com fins exclusivamente
Comunicação e Informática) educativos, conforme os seguintes atos e entidades:

MENSAGEM N° 1.447/00 1 - Portaria n° 426, de 3 de agosto de 2000 -
Fundação Educativa e Cultural de Coroatá, na
cidade de Coroatá - MA;

2 - Portaria n° 490, de 17 de agosto de 2000
- Fundação Cultural e Comunitária Missões de Vida
de Ourinhos, na cidade de Ourinhos - SP;

3 - Portaria n° 491, de 17 de agosto de 2000
- Fundação Educacional, Cultural e Artística Queluz
de Minas, na cidade de Conselheiro Lafaiete - MG;

4 - Portaria nO 583, de 26 de setembro de
2000 - Fundação São Francisco, na cidade de
Pedra Branca - CE;

5 - Portaria n° 584, de 26 de setembro de 2000 
Fundação Nagib Haickel, na cidade de São Luis - MA;

6 - Portaria n° 585, de 26 de setembro de
2000 - Fundação "Vida", na cidade de Martins 
RN;e

7 - Portaria n° 586, de 26 de setembro de
2000 - Fundação Enivaldo dos Anjos, na cidade de
Barra de São Francisco - ES.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a

Portaria n° 490, de 17 de agosto de 2000, que outorga
permissão à Fundação Cultural e Comunitária
Missões de Vida de Ourinhos para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, em 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, presidente.

Submete à apreciação do
Congresso Nacional o ato constante da
portaria n° 490, de 17 de agosto de 2000,
que outorga permissão à Fundação Cul
tural e Comunitária Missões de Vida de
Ourinhos, para executar,. pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de
Ourinhos, Estado de São Paulo.

(Às Comissoes de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54))

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, permissões

Brasilia, 2 de outubro de 2000.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca, Encaminho a Vossa Excelência o Processo Admi
nistrativo n° 53000.006715/99, de interesse da Fun
dação Cultural e Comunitária Missões de Vida de Ou
rinhos, objeto de permissão para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Ouri
nhos, Estado de São Paulo.

2 - De acordo com o art. 13, § 1°, do Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo
Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação que lhe foi dada pelo Decreto n° 2.1 08, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou
torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.

3 - Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi
cações exigidas para a execução do serviço, o que
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Em 18 de outubro de 2001

I - Relatório

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de Radiodifusão sonora com fins educativos é
regulada pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Fundação Cultural e Comunitária
Missões de Vida de Ourinhos para executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Ouri
nhos, Estado de São Paulo.

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

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que permitem a execução de serviços de radi
odifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, constantes das Portarias
n° 426, de 3 de agosto de 2000; 490 e 491, de 17 de
agosto de 2000; e 586, de 26 de setembro de 2000.

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

I
I

i
I
I
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PIMENTA DA VEIGA
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GABINETE DO MINISTRO

Ministério das Comunicações
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_~A/{IAN~.IDE 170EAOOSTODE 2000/

Processo n' 53~006712!29: Outorga pcnmssão aFundação Cultural eComUnllãna Mlssiies de Vllla
de Ounnhos p313 executar, ~Io prazo de dtlanos, sem dllello de exCIUSI~ldade, sel'ílÇQ de rillioddilsão
sonOfl em freqúCncla modulada, GlIIII fins ,WU5IVamcnte educa~ na Cidade de Ounnhol. Estado de
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NaCfunaI;nos lermos do ~ 31do IRlgll 123 da ConslllwçãD

melevouaoutorgarapermissão,nostermosdainclu- Aviso n° 1.762 -C.Civil.
sa Portaria.

4 - Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efei
tos legais após deliberação do Congresso Nacional, para
o qual solicito que seja encaminhado o referido ato,
acompanhado do processo que lhe deu origem.

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

PORTARIA N° 490 DE 17 DE AGOSTO DE 2000.
O Ministro de Estado das Comunicações, no

uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 1°, do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de
1996, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53000.006715/99, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Fundação Cu~ural e
Comunitária Missões de Vida de Ourinhos para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Ourinhos, Estado de São Paulo.

Art. 2° A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumi
das pela outorgada.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.



Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação São Francisco para exe
cutar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusi
vamente educativos, na cidade de Pedra
Branca, Estado do Ceará.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o ato a que se refere a Portaria

na 583, de 26 de setembro de 2000, que outorga per
missão à Fundação São Francisco para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Pedra
Branca, Estado do Ceará.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° , DE 2000

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Cultural e Comunitária
Missões de Vida de Ourinhos para execu
tar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusi
vamente educativos, na cidade de Ouri
nhos, Estado de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria na 490, de 17 de agosto de 2000, que outorga per
missão à Fundação Cultural e Comunitária Missões
de Vida de Ourinhos para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de Ourinhos,
Estado de São Paulo.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2001.
Deputado íris Simões, Relator.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e
atende às formalidades legais, motivos pelos quais
somos pela homológação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2000.
Deputado íris Simões, Relator.
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1963, com a redação do Decreto na 2.108, de 24 de 111 - Parecer da Comissão
dez~~b~ode 1996. De acordo c?m_esses instrume_n- A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
tos Jun~lcos, a o~to~ga ~e permlssao p~ra execu?ao ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
de serviço de !adl~dlfusao sonora c?m fms excluslva- aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator
mente educativos mdepende de editaI. Deputado íris Simões à TVR na 389/00, nos termos do

No processo em questão, a Fundação Cultural Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
e Comunitária Missões de Vida de Ourinhos Estiveram presentes os seguintes Deputados: Cé-
atendeu aos requisitos da legislação específica, in- sar Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio Se-
clusive do Ato Normativo na 1, de 1999, desta meghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, íris Si-
Comissão, e apresentou a declaração prevista na mões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno Malta,
Portaria Interministerial na 651, de 15 de abril de Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Silas Câmara, Átila
1999. Lira, Josué Bengston, Márcio Fortes, SalvadorZimbaldi,

Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Luiz
Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho, Neuton
Lirna, Francisco Coelho, Benito Gama, Hermes Parcia
nello, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nelson Pro
ença, Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Gustavo Fruet, Jo
nival Lucas Júnior, Leur Lomanto, Ana Maria Corso,
Babá, Gilmar Machado, Jorge Bittar, Marcos Afonso,
Francisco Silva, Márcio Reinaldo Moreira, Pedro Irujo,
Vic Pires Franco, Ary Kara, Aldo Arantes, Luiza Erundi
na, Valdeci Paiva, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Vivaldo
Barbosa, Bispo Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 892, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática)

MENSAGEM N° 1.447/00
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TVR N° 391, DE 2000 EM n° 450/MC
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.447/00

Março de 200 I

Brasília, 5 de outubro de 2000

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nO 583, de 26 de setembro de 2000, que
outorga permissão a Fundação São Fran
cisco, para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Pedra Branca, Esta
do do Ceará.

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; e de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54)).

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, permissões
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 426, de 3 de agosto de 2000 
Fundação Educativa e Cultural de Coroatá, na cida
de de Coroatá - MA;

2 - Portaria n° 490, de 17 de agosto de 2000 
Fundação Cultural e Comunitária Missões de Vida
de Ourinhos, na cidade de Ourinhos - SP;

3 - Portaria n° 491, de 17 de agosto de 2000 
Fundação Educacional, Cultural e Artística Queluz
de Minas, na cidade de Conselheiro Lafaiete - MG;

4 - Portaria n° 583, de 26 de setembro de
2000 - Fundação São Francisco, na cidade de Pe
dra Branca - CE;

5 - Portaria n° 584, de 26 de setembro de
2000 - Fundação Nagib Haickel, na cidade de São
Luís-MA;

6 - Portaria n° 585, de 26 de setembro de
2000 - Fundação "Vida", na cidade de Martins 
RN; e

7 - Portaria n° 586, de 26 de setembro de
2000 - Fundação Enivaldo dos Anjos, na cidade de
Barra de São Francisco - ES.

Brasília, 18 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo

Administratívo n° 53650.001586/99, de interesse da
Fundação São Francisco, objeto de permissão para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Pedra Branca, Estado do Ceará.

2. De acordo com o art. 13, § 1°, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que
lhe foi dada pelo Decreto n° 2.1 08, de 24 de dezembro de
1996, não dependerá de edital a outorga para execução
de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente edu
cativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as
qualificações exigidas para a execução do serviço, o
que me levou a outorgar a permissão, nos termos da
inclusa Portaria.

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223 da
Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional, para
onde solicito seja encaminhado o referido ato,
acompanhado do processo que lhe deu origem.

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

PORTARIA N° 583, DE 26 DE SETEMBRO
DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 1°, do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de
1996, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53650.001586/99, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Fundação São
Francisco para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Pedra
Branca, Estado do Ceará.

Art. 2° A permissão ora outorgada reger -se -á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub
seqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela
outorgada.
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Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.

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

Pimenta da Veiga,

Ministério das Comunicações

GABINETE DO MINISTRO

____ PORTARIAS DE 26 DE SETE~RO DE 2000

..~'t2.V'-
Processo n·....DMO 00] 586199 Outorga pemm:sJo a Fundação SJI1 Fnncl.5çO pll'1 C'xcçutur. pelo
pram de dez anos, sem direito de excluslVuiadc, sel'Vlço de rachodi1üilô sonora em~
m~com rUJ,S.....CXÇluslllamentc educanvos. na cHiade dep~. Estado dõ-CeBr.l A
pcmllssio ora OWO'!l'da !Omente produz". ooos legais após dehbemç!o do Con!l'es<õ"I'faC,onaL
nos termos do § 3' do artIgo 223 da COllSolUlçio

PIMENTA DA VEIGA
M1nia'trc

11(9 7.690-9 _ 26_9_2000 - R$ 95.231

J',. S84 - Pio""",, Q.' 53000 00423819\1 Oulorga pmru.sõo a FundaçJo Nagib 1la,c1cel para ""<"'"ar,
pelo prazo de dez mos, sem dlft,to de Ol<dIISlvidsd•• ICI'/IÇO de <&d>od,fusio "''''lia ... ~uê""l<
modulsd&, com fins "".I"".aro.... edu_.... na CIdade de 510 LnJs, Estado do Maranhicl Apcmu,são
ara mnorgada. somemo produma d"euos legal. apos de11be,aç!o do Congre:no Naao~ nos termos do §
3' do artigo 22J da ConstlOJIÇào

N' 585. Pn=ssa ,,' 53180 000199/98 Outorga pcmu,são à Fundaçio "Vida" para"_\lr. pelo l"""
d. dez &11"". em d1Ruo de =lusivid.de. semço de radlodofusio 50""'" em freqúênCla moduillda, com
fins exclusivamente educativos. Da cidade de Martin:i. Eitada do Rio Grande do Norte- A pemsn:sio Olll

OUtoI'gadl1 somente prcduma efetl0S leglllS apbs dehberar;io da Congresso Na.cronal, nos lermos do § 3
do ilIIao 22J da ComUllIiçlo

N" 586 - Pro=so n.' 53660 000142191 Outorga penrumo • Fundação Ealvaldo da. AnJos parA
C)l.ea.lW, pelo pram de de! anos. sem direito de acluslVldada. SetV1ÇO dt: radloebfu5w "'non. em
fteqú~ modw*'a, com fios exclu!lvamcnle educabVOS, na Cldadc de Barra de Slo FnncIS<:O. Estado
do EspintG Santo A pCffi\1isio ora outOrgada somente produzua efeitos leglts apos dehbm.çio do
Co"llJ""" Nlcioaal. 1lO.lctmoS do § 3· do lIl1Sl!0 2D da Coastinnçlo

PUlENTA DA VEIGA
1>lin1stro

1>19 7.69l-7 _ 26-9-2000 - R. 95.23)
IN;' 7.664-ll _ 27_9-2000 - R$ 95.231
IN<' 7.670-4 - 2s..9_2000 - R$ 95.231

Aviso n° 1.762-C. Civil

Em 18 de outubro de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional os
atos que permitem a execução de serviços de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, com fins exclusi
vamente educativos, constantes das Portarias nOs 426
de 3 de agosto de 2000; 490 e 491 , de 17 de agosto d~
2000; e 583 a 586, de 26 de setembro de 2000.

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § iOdo art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Fundação São Francisco para exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Pedra Branca, Estado do Ceará.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legis
lativo para a devida apreciação, uma vez que o ato
somente produzirá efeitos após a deliberação do
Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
h do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão sonora com fins educa
tivos é regulada pelo Decreto n° 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação do Decreto n°
2.108, de 24 de dezembro de 1996. De acordo
com esses instrumentos jurídicos, a outorga de
permissão para execução de serviço de radiodifu
são sonora com fins exclusivamente educativos
independe de edital.

No processo em questão, a Fundação São
Francisco atendeu aos requisitos da legislação es
pecífica, inclusive do Ato Normativo n° 1, de 1999,
desta Comissão, e apresentou a declaração prevista
na Portaria Interministerial n° 651, de 15 de abril de
1999.

o ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e
atende às formalidades legais, motivos pelos quais
somos pela homologação do ato do Poder Executi
vo, na forma do projeto de decreto legislativo que
ora apresentamos.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. 
Deputado Júlio Semeghini, Relator.



Concedo a palavra ao Sr. Deputado Jair Bolso
naro.

O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nobre companheiro
Mauro Benevides, é uma honra ocupar a tribuna tendo
V.Exa à frente dos trabalhos da Casa. O passado de
V.Exa me faz admirá-lo ainda mais, como companheiro,
aluno, Tenente R/2, do Núcleo Preparatório de Oficiais
da Reserva - APOR, de Fortaleza, unidade de muita
tradição. Cumprimento também o nobre Deputado Aldir
Cabral, que se encontra a seu lado, bravo companheiro,
ex-soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, do tempo de V.Exa até agora,
muita coisa mudou na área militar. Atualmente, o mili
tar é que recebe golpes. Hoje à tarde, um grupo de mi
litares virá, de paletó e gravata, fazer um lobby junto
aos companheiros da Casa, com o objetivo de mudar
a medida provisória que só trouxe transtornos à clas
se. Foram prejudicados, e muito, especialmente os
militares da ativa, por alguns fatos que passo a rela
tar: no caso do militar da reserva, o Governo masca
rou uma contribuição previdenciária com o nome de
pensão militar. Um Tenente, por exemplo, que pagava
44 reais de pensão militar passará a pagar 317 reais a
partir de 1° de abril- dia da verdade para os militares
-, o que equivale a um aumento de 620 reais. Se al
gum dia o militar da reserva tiver de pagar contribui
ção previdenciária, que o faça, mas, por meio de pro
posta de emenda constitucional votada nesta Casa, e
não por lei ordinária.

Quanto ao militar da ativa, perdemos o direito do
posto acima, mesmo aqueles que, até final de dezem
bro, completaram 29 anos, 11 meses e 29 dias. Ou
seja, perdemos o posto acima por um dia. Queremos
uma proposta de transição. O ideal seria que essa me
dida fosse revogada. No Exército, todos conhecem
seus compromissos e deveres. Não pode então o Go
verno, no último segundo, mudar as regras do jogo.

Além disso, acabaram com a gratificação por
tempo de serviço no momento em que o Supremo vol
ta a falar na fixação do teto em 12.720 reais, deixando
de fora os anuênios de 35%. Será que agora vamos
perder, através de medida provisória, a gratificação
por tempo de serviço? No meu entendimento, Sr. Pre
sidente, essa não é uma boa medida. Também, por
medida provisória, o Governo criou um subteto: o mili
tar não pode ganhar mais do que recebe um Coman
dante de Força, cujo soldo hoje é de 7.200 reais. Em
contrapartida, a Constituição determina que o valor
máximo do teto tem de ser o que percebe um Ministro

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação São Francisco para exe
cutar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusi
vamente educativos, na cidade de Pedra
Branca, Estado do Ceará.
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PROJETO DE DECRETO IV - BREVES COMUNICAÇÕES
LEGISLATIVO N°, DE 2000

O Congresso Nacional decreta:

Art. 10 É aprovado o ato a que se refere a Porta
ria na 583, 26 de setembro de 2000, que outorga per
missão à Fundação São Francisco para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Pedra Branca, Estado do Ceará.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. 
Deputado Júlio Semeghini.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do Re
lator Deputado Júlio Semeghini à TVR n° 391/00, nos ter
mos do projeto de decreto legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputa
dos: César Bandeira, Presidente; Francistônio Pin
to e Júlio Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto
GQldman, íris Simões, João Almeida, Luiz Piauhy
Iino, Magno Malta, Nárcio Rodrigues, Pedro Cane
do, Silas Câmara, Átila Lira, Josué Bengston, Már
cio Fortes, Salvador Zimbaldi, Arolde de Oliveira,
Corauci Sobrinho, José Rocha, Luiz Moreira, Má
rio Assad Júnior, Santos Filho, Neuton Lima, Fran
cisco Coelho, Benito Gama, Hermes Parcianello,
Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nelson Pro
ença, Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Gustavo Fru
et, Jonival Lucas Júnior, Leur Lomanto, Ana Maria
Corso, Babá, Gilmar Machado, Jorge Bittar, Mar
cos Afonso, Francisco Silva, Márcio Reinaldo Mo
reira, Pedro Irujo, Vic Pires Franco, Ary Kara, Aldo
Arantes, Luiza Erundina, Valdeci Paiva, Agnaldo
Muniz, Dr. Hélio, Vivaldo Barbosa, Bispo Wander
vai e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Fin
da a leitura do expediente, passa-se às



o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Carlos Santana.

O SR. CARLOS SANTANA (PT- RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
inicialmente, quero dizer que subscrevo todas as pa
lavras ditas pelo companheiro Jair Bolsonaro. Tenho
um irmão taifeiro e sei as dificuldades por que ele pas
sa hoje, tendo de fazer bicos. Sabemos que a lei pune
com prisão esse tipo de atividade, mas meu irmão,
como muitos militares, faz isso para sobreviver.

Sr. Presidente, o assunto que me traz à tribuna é
o anúncio feito ontem, em cadeia nacional, pelo Presi
dente da República de reajustar para 180 reais a apo
sentadoria dos trabalhadores, enquanto nesta Casa
estamos lutando por 100 dólares, que hoje dá mais de
210 reais por mês.

Constatamos isso com muita tristeza, porque
estamos vendo escândalos de roubo há todo momen
to, enquanto aposentados e pensionistas, aqueles
que, com sacrifício, contribuíram mais de trinta anos
com parte de seus salários, estão à míngua. Ontem,
vimos o Presidente da República, em cadeia nacio
nal, além de anunciar esse reajuste, dizer que está
tudo bem, que as coisas vão melhorar. Mas onde está
o dinheiro deste País? Por que não se paga um salá
rio decente para os aposentados? O que estamos
vendo são rios de dinheiro gastos com propagandas
na televisão para dizer que está tudo bem.

Sr. Presidente, conhecemos muito bem essa di
ficuldade que estão passando os aposentados. Não
têm dinheiro para comprar um remédio. Hoje, eles de
vem pegar alguma pessoa para aparecer na televisão
e dizer que está satisfeita com 180 reais. Eles se apro
veitam da ignorância popular e, aí, coitados, aquilo
fica no subconsciente daqueles que vão assistir a
essa programação.

Escolhem, como disse, dois, três aposentados
para dizer que estão bem, que vão conseguir comprar
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do Supremo Tribunal Federal. Se um dia formos obri- Desde já convido os companheiros que queiram
gados a aceitar um teto, por lei vamos aceitá-lo. Ago- participar do nosso lobby contra essa medida provi-
ra, esse teto tem que valer para todos, para os três sória para a reunião que se realizará hoje às 14h. Ten-
Poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. taremos nesse encontro acolher algumas emendas

O Dr. G~raldo Quintão, Sr. Presidente, por des- de ~i~h~ autoria e de outro~ ~arl~mentaresde mod?
conhecer as lides da carreira militar, procedeu a uma a minimizar as perdas e as injustIças que essa medl-
inversão hierárquica. Fez, por exemplo, com que ca- da provisória vem impor aos militares.

detes da Academia Militar das Agulhas Negras, em Durante o discurso do Sr. Jair 801so-
Resende, que têm precedência sobre os subtenen- naro, o Sr. Mauro Benevides, § 2° do artigo
tes, passassem a ganhar menos do que um soldado. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
O mesmo fez com os alunos de Escola de Formação presidência, que é ocupada pelo Sr. The-
de Sargentos que, apesar de terem precedência so- místocles Sampaio, § 2° do artigo 18 do Re-
bre os cabos, estão ganhando menos do que um sol- gimento Interno.
dado. Parece que isso é feito não por incompetência,
mas por maldade e com o interesse de mexer com a
disciplina militar.

Outro ponto que precisa ser revisto é o nosso
Fundo de Saúde, majorado em quase 200%, aproxi
mando-se dos planos de saúde particulares. É aceitá
vel que o militar da ativa seja obrigado a pagá-lo, mas
o da reserva deve ter o direito de optar. Não podemos
admitir um atendimento caro como esse. Incluindo o
pagamento de 20% de todas as despesas médicas
realizadas, o nosso plano de saúde fica mais caro do
que um privado. Queremos que ele seja opcional, não
só para o militar da reserva, como para as pensionistas.

Uma outra maldade explícita, Sr. Presidente: a
remuneração do recruta - caçado a laço - foi fixada
em 153 reais, no momento em que o valor do salário
mínimo aumentará para 180 reais. Quer dizer, acaba
ram com aquela vinculação em' que o garoto que
presta serviço militar obrigatório não podia receber
menos do que um salário mínimo. Isso é uma malda
de. Não podemos obrigar um jovem que geralmente é
de famma carente, às vezes até arrimo, a prestar serviço
militar e receber menos do que um salário mínimo.

Além disso, muitos militares tiveram seus salári
os reduzidos, em especial cabos, soldados e taifeiros.
O Governo criou a tal da vantagem pessoal para que
não venham ganhar, em valores brutos, o que recebiam
em dezembro. Esse mesmo artigo dispõe que essa van
tagem pessoal será absorvida por futuros reajustes.

Não é isso, entretanto, o que pensam os nossos
companheiros do Judiciário. Há jurisprudência no
sentido de que a vantagem pessoal deve ser absorvi
da de acordo com o comportamento da inflação.

Não queremos privilégio, nem mordomia; não
queremos levar qualquer vantagem em relação aos
demais servidores. Entretanto, não podemos admitir
a maldade imposta por essa medida provisória aos
militares, em especial aos da ativa.
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O seu remedinho. Mas é muito triste saber que esses bém para os Governos Estaduais -, ele pensa em pri-
aposentados, coitados, não têm direito a nada. Tira- vatizar, em obter alguns recursos com a privatização
ram todas as informações que poderiam ter. Quem desses serviços, sem atentar para as conseqüências
puder, hoje, assistir a alguns programas de televisão, nefastas que podem sofrer as populações, em parti-
ler alguns jornais, verá entrevistas com aposentados, cular a população nordestina.
dizendo que estão satisfeitos com os 180 reais, em- Em alguns Municípios o processo já foi privati-
bora saibamos que a maioria dos trabalhadores deste zado e a maioria das pessoas depende do abaste-
País não consegue sobreviver com esses 180 reais. cimento de água feito por intermédio de carros-pipas.

Sr. Presidente, lutamos nesta Casa em defesa Portanto, precisam pagar para receber água em casa.
dos aposentados e conhecemos suas dificuldades. E Caso o processo de privatização ocorra quando
mais: o aposentado, hoje, com esse mísero salário, ain- estiver em curso a política de transposição de águas
da tem que colocar dinheiro dentro de casa, para sus- do Rio São Francisco para aqueles Estados, é eviden-
tentar um filho que está desempregado. Se a economia te que será um grande negócio para a empresa que
vai bem neste País, o povo vai mal. Não adianta a eco- obtiver a concessão da distribuição das águas, por-
nomia ir bem, e o povo ir mal - como estamos vendo - que, na verdade, vai estar controlando as águas do
por todo lado, com o desemprego solapando a Nação. Rio São Francisco.

É por isso que digo, Sr. Presidente: é um ab- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esse de-
surdo ter de assistir o Presidente da República, em cada- bate não se pode restringir aos problemas do Nordes-
ia nacional, falar desse reajuste. Um reajuste desse para te. Hoje, mais do que nunca, precisamos discutir
os aposentados mexe com a sabedoria do nosso povo. como devem funcionar o Conselho Nacional de Re-

Sr. Presidente, sabemos que, em vários Esta- cursos Hídricos, os Conselhos Estaduais de Recur-
dos, aposentados vêm-se movimentando contra essa sos Hídricos e os comitês de bacia. Não podemos, em
medida. Temos também, nós, Parlamentares, de fazer hipótese alguma, coonestar com a política que trans-
a nossa parte apresentando projetos que venham dis- forma a água em simples insumo econômico, sem
tribuir de maneira mais equilibrada a renda neste atentar para o seu multiuso e para a necessidade que
País. Não é possível, para um País que tem a décima têm as pessoas de obter água de graça para seu sus-
economia do mundo, mas um dos piores índices de tento, para sua vida.
distribuição de renda, continuarda forma como está. Obviamente também não podemos estabelecer

Portanto, Sr. Presidente, faço este protesto con- esse debate encarando a transposição de águas do
tra o valor do novo salário mínimo, que é uma vergo- Rio São Francisco como a solução dos problemas da
nha nacional. seca no Nordeste, porque não é verdadeiro esse ar-

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem revi- gumento. Não se pode dizer que essa transposição
são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, resolverá os problemas da seca - ~liás, esse seria um
está havendo um debate neste momento sobre a bom argumento para o Governo. E preciso investir no
questão da água. O Governo pretende privatizar os desenvolvimento da região, onde a questão da água é
serviços de distribuição, fazendo com que todas as apenas um dos aspectos.
pessoas dependam, a partir do momento em que esses Preocupo-me com a concomitância desse de-
serviços sejam privatizados, de decisões de empresas bate. Por um lado, a transposição de águas e a seca
particulares, que visam - não podemos duvidar-ao lucro. do Nordeste; por outro, o processo de privatização em

Por outro lado nós dos Estados do Nordeste curso. Nem bem terminamos o primeiro debate e co-
especialmente da P~raíb~, do Rio Grande do Norte ~ meçamos o segundo - e parece-me que o segundo
do Ceará, disputamos principalmente a água do Rio será concluído primeiro, ou seja, o processo de priva-
São Francisco. tização será estabelecido primeiro para, aí sim, ga-

Essa é uma situação peculiar, porque percebe- ~ha: .forç? o processo de transposição, o que, então, o
mos que o Governo acelera o processo de privatiza- JustifIcara.
ção e ao mesmo tempo não coloca em prática as de- Era o que tinha a dizer.
terminações legais, especialmente no que diz respei- O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pro-
to à formação dos comitês de bacias, para que seja nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e
feito o correto gerenciamento das águas doces. Qu- Srs. Deputados, em pronunciamento através de cade-
ando o Governo não coloca em prática serviços que ia de rádio e televisão, o Presidente da República
garantam o fornecimento de água para a população - anunciou, ontem, o novo salário mínimo no valor de
e digo isso não só para o Governo Federal, mas tam- 180 reais, com vigência a partir de 10 de abril, conce-
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dido através de medida provisória, cuja publicação ta, para que surgissem as respectivas fontes de co-
espera-se para hoje no Diário Oficial da União. bertura, a fim de que não pudesse ser alegado pelo

Mesmo reconhecendo que o novo piso ainda é Poder Central insuficiência de dotação para possibili-
insuficiente para atender às necessidades do operá- tar o acréscimo, agora afinal efetivado.
rio, destacou o Chefe da Nação que não lhe era possí- Se o próprio Presidente Fernando Henrique
vel acenar com um quantitativo maior, levando em Cardoso testemunha que o novo índice não é bastan-
conta as atuais dificuldades de uma conjuntura finan- te para corresponder às expectativas de milhões de
ceira adversa. trabalhadores, deve haver um esforço dos órgãos ofi-

A hipótese - aqui tantas vezes alvitrada - de ciais e do empresariado nacional para suprir esse
que o piso ideal seria de 100 dólares não pôde con- descompasso, diminuindo-se, dessa forma, os índices
cretizar-se, uma vez que a moeda americana estava de carência e a exclusão social existentes entre nós.
sendo cotada ontem a 2 reais e 12 centavos, o que Os estudiosos da realidade brasileira, por seus
equivaleria a 212 reais, em conseqüência de motiva- segmentos mais conscientizados, entendem que o
ções variadas, entre as quais a crise argentina, no novo salário mínimo longe está de atender aos recla-
contexto da economia globalizada em que nos acha- mos dos que o percebem, cabendo ao Poder Público
mos situados, bem assim outras razões que tiveram buscar outras alternativas em condições de indireta-
impacto também nas Bolsas dos Estados Unidos, em mente subsidiar os 180 reais ora fixados na medida
alterações que passaram a ser divulgadas nos notici- provisória, prestes a ser divulgada e chancelada pelo
osos de televisão e da imprensa escrita. Congresso Nacional.

Ainda ontem, o De~uta~o Paulo Paim repo~a- Situando-se, ainda, abaixo do patamar dos 100
va-se ao tem~, ~om a habltuahda~e que o tem trazido dólares, alguma coisa foi feita para que dele nos apro-
quase que dlanamente a esta tnbuna, lembrando a ximássemos, posicionando o mínimo com uma eleva-
necessidade imperiosa de assegurar-se às classes tra- ção ainda inadequada para a manutenção condigna
balhadoras condições que lhes permitissem arcar com o de nossas classes obreiras.
ônus destinado à manutenção da respectiva fam~lia. . Que outros programas governamentais acudam

. P~etendend~ ~ferece~ u~ cunho d~ ~alor O~I- os nossos trabalhadores, para compensar as neces-
mlsm? a sua apançao, o Pnmelro Mandatano do Pais sidades que os atormentam na configuração de tan-
tambem reportou:se a outr~s vantag~ns que o Gover- tas exigências inerentes à globalização econômica
n~ Federal estana propor~lonando a n.?ssa popula- prevalecentes nos últimos tempos.
çao, como a bolsa-educaçao e a correçao.da de.f~s~- Segundo demonstrativos expostos na edição de
gem registrada nos.:'aldos do F~TS, anter~or ao .InICIO hoje do Correio Braziliense pelo jornalista Lauro
de suas duas gestoes, po~ r~z~es que nao qUIs co- Rutkowsti, o salário mínimo de 10 de abril de 2001 é

t
mdentar na sUd~ bre~etexPoslçao a massa de telespec- três vezes menor do que o criado em 1940 pelo então
a ores e ra 100UVln es. P 'd t G t '1' V

D ~'d 'f' . I resl en e e u 10 argas.e sua parte, nao se I entl Icava mais qua quer ....
referência à possibilidade de os Estados arbitrarem Cabe ao Executivo e ao L:glslatlvo ~edltarem
os seus respectivos tetos acima dos 180 reais, o que sobre. ~ssa chocant~ comparaçao, .co~~ehndo-?s a
significaria - como aqui ressaltamos tantas vezes na ree~U1hbrar quadro tao complex~, cUJo unlco sacnflca-
Sessão Legislativa passada _ autêntica ruptura no do e o trabalhador de nosso Pais.
princípio constitucional do salário mínimo nacional- Muito obrigado.
mente unificado, como prevê, de maneira explícita, o O SR. WANDERLEY MARTINS (Bloco/PSB -
art. 70 de nossa Carta Magna. RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Ressalte-se que tal inovação, flagrantemente in- Sr~ e Srs. Deputados, mais uma vez trago a esta tri-
constitucional, não chegou a ser assimilada, a não buna um tema sobre o qual tenho me debruçado ao
ser em duas Unidades da Federação, com o Supremo longo de muitos anos - 22 anos como Delegado de Polí-
Tribunal Federal proclamando, no caso, uma infrin- cia Federal a dois anos como Deputado Federal. Falo da
gência ao texto da Lei Fundamental vigorante. Segurança Pública e do Combate ao Narcotráfico.

Na elaboração do Orçamento do corrente exer- Dentro desse contexto, já ocupei esta tribuna
cício, é bom que se destaque a preocupação de ga- por diversas vezes, não só para denunciar fatos como
rantir-se os recursos indispensáveis à concessão de a intromissão dos Estados Unidos da América na for-
piso mais razoável do salário mínimo, sendo evidente ma como o Brasil deve conduzir o combate ao narco-
o esforço do Senador Amir Lando, Relator da propos- tráfico e ao crime organizado e a forma permissiva do
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Governo brasileiro, mas também para propor políticas Faço questão de lembrar aos nobres colegas e
públicas que julgo serem adequadas ao cenário caóti- aos milhares de brasileiros que nos assistem neste
co e desordenado que estamos todos vivendo. momento pela TV Câmara e que se identificam com

Hoje, porém, ocupo este espaço para fazer um esta luta, ou que se viram de alguma forma enreda-
registro do que considero um avanço, dentre tantos dos nas teias do narcotráfico, ou que se preocupam
equívocos na condução desse assunto. com a segurança e o futuro de seus filhos, que não

Refiro-me à lei aprovada nesta Casa, e que ago- est~mo~ sós, que ex~te um setor d~ sociedade que
ra espera sanção presidencial que autoriza a infiltra- dedl~a Imensa atenç~~, prepa~o e vlg,or n~ ~ombate
ção policial, a infiltração de agentes de inteligência e ao cancer do narcotraflco. Refiro-me a PoliCia Fede-
a escuta ambiental. ral; homens e mulheres que, mesmo com parcos re-

. . . . cursos, desempenham papel fundamental na preven-
. Vale lemb.rar ~u~ e~~ lei so po~e ~er utlllzad~ ção e repressão ao tráfico. A eles, Sr. Presidente Sras.

~edla~te autonz~çao JudiCial e que fOI feita para C?I- e Srs. Deputados, cabe o papel de conduzir, sob a ori-
blr o ~nme organlzad~. e reforçar a segurança naclo- entação do Ministério da Justiça, este processo em
nal, 000 deve~oser utlllz~d~ para controlar, de qualquer curso.
forma, os movimentos SOCiaiS e de classe, o que desca- .. .
racterizaria o sentido e a intenção de uma boa iniciativa. Aproveito a oportumdade para parabenizar os

E I· - B·I h' delegados de polícia federal do Brasil pela eleição da
. ssa el. poe o rasl em ~rmo~la c~m. o que nova Diretoria-Executiva da Federação Nacional de

eXiste de mais ava~çado e~ leg~slaçao ~nmtnal no Delegados de Polícia Federal e de seu Conselho Fis-
mundo. Tal procedimento e realizado ha bastante cal, bem como do Conselho Diretor, Fiscal e de Ética
tempo e com resultados comprovados nos Estados dA' - N . I d D I d d P I'· F
U

'd E a ssoclaçao aCiona e e ega os e o ICla e-
m os e uropa. .deral- ADPF, congratulando-me com esses novos dl-

Essa medida, Sr. Presidente, Sri!!! e Srs. Deputa- rigentes, que tomam posse no próximo dia 30. Tenho
dos, representa um aceno de.9ue o Poder Pú~lico co- certeza de que sabem da importância de estarem à fren-
meça a perceber que a ~ues.!ao fun?ame~tal e de~ec- te da entidade que representa categoria tão importante
tar as ~o~mas de c.omunlca2ao e artlcula~ao d? cnr~~ para o País e indispensável para que o nosso sonho de
e mUniCiar-se de Informaçoes que permitam ldentlfl- ver o Brasil livre das drogas torne-se realidade.
car onde está a raiz do problema, permitindo deses- E r h d'
truturar o crime organizado. Ou seja, demonstra que o ra o que In a a Izer.
Governo Federal começa a entender que o problema A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
do narcotráfico não está na favela, nos pequenos tra- - AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sri!!!
ficantes e distribuidores, mas nos empresários do trá- e Srs. Deputados, companheiras e companheiros, an-
fico que movimentam cifras astronômicas e ramificam tes de me pronunciar sobre o assunto que me traz à
tentáculos por toda a estrutura do Estado. tribuna, quero falar a respeito da audiência com o Mi-

Espero que, ao contrário do Plano Nacional de nistro d~ .Integração N~cional, Fernando Bezerr~, ~a
Segurança Pública, que trouxe o tema para a discus- qual partICiparam o .Pr:sldente, o Relator e os de~.als In-
são da sociedade, porém veio isolado de outras medidas tegrante: da Comlssa,o .Parlamenta~_ de Inq~e~ito de
complementares, essa lei simbolize apenas uma medida Ocupaçao de Terras Publicas na Reglao Amazomca.
emergencial e necessária, inserida num conjunto de me- Levamos ao nobre Ministro requerimento apro-
didas estruturais que a sociedade brasileira espera e nos vado pela Comissão solicitando o cancelamento de
cobra, para que o Estado recupere o espaço que perdeu dois empreendimentos financiados com recursos do
para o crime organizado na criação de oportunidades e FINAM. Duas empresas agroindustriais instaladas no
perspectivas de vida para milhares de pessoas, sobretu- Estado do Amazonas, em região muito próxima de
do jovens, que hoje estão à margem do processo produ- Manaus, receberam aproximadamente 25 milhões de
tivo, mas que encontram a possibilidade real e concreta reais para realizar os projetos, mas a área está com-
de ser alguém, vendendo, distribuindo ou simplesmente pletamente abandonada. O que agrava ainda mais a
vigiando uma boca de fumo. situação é o fato de os 24 mil hectares de terra, nos

Esse quadro só será revertido priorizando políti- quais se pr?te~de construir os empreendimentos, es-
cas sociais efetivas, em vez de depositarmos toda a tarem sub Judlce.
riqueza nacional produzida pelo suor do povo brasilei- A União, por intermédio do INCRA, ingressou
ro nas contas dos banqueiros e especuladores nacio- com ação judicial, reclamando a propriedade da terra.
nais e estrangeiros. Nem por isso, Sr. Presidente, a SUDAM deixou de Ii-
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berar os recursos. Pelo contrário, a partir da ação judi- corrupção. Como bem mostrou pesquisa publicada pelo
cial passou a liberar quantias maiores. jomal Folha de S.Paulo, a população brasileira está de

Veja V. Exa, Sr. Presidente, a gravidade do fato: olhos mais abertos e percebe que volume enorme de re-
nessa terra que está em lITígio, quase quinhentas famílias cursos públicos tem sumido no ralo da corrupção.
de agricultores produzem para o próprio sustento. Mesmo Esperamos conseguir, nos próximos dias, as
assim, a Sudam liberou aproximadamente 25 milhões de trinta assinaturas que faltam na Câmara dos Deputa-
reais para os referidos empreendimentos. dos e as outras duas, no Senado Federal, para que

Ontem, Sr. Presidente, tivemos a satisfação de essa CPI seja instalada. Ela, sim, colocará o País no
ouvir do Ministro Fernando Bezerra a promessa de caminho correto.
que vai dar prioridade para a solução do problema, Muito obrigado.
ab!i~do processo administrativ~, q~e poderá dur~r, no O SR. NELSON PELLEGR1NO (PT_ BA. Sem
maXlmo, duas semanas. DepOIS diSSO, o Supennten- . - d d) S P "d t S·5 S O
dente da Sudam terá todos os mecanismos legais revlsao o ~ra oro - r. resl en~, r- e .r~. e-
para promover o cancelamento dos projetos. É o que putado~, o Jornal A Tarde, da Bahla~ na edlçao d~
queremos, ou seja, que os 25 milhões de reais Iibera- ~erça-fel~a, 27 ?e março, trouxe a seguJnt: manchete.
dos para o enriquecimento de empresários voltem Execuçao de Jovens revolta Sussuarana .
aos cofres públicos. Infelizmente não é a primeira vez que o jornal

Estamos confiantes de que, com a boa vontade estampa man?hete .dess~ natureza. D~ra~te set~
demonstrada pelo Ministro da Integração Nacional, a~os consecutivos fUi Preslde~!e da C?om.lssao de 01-
esses empreendimentos serão cancelados breve- reltos Hu~anos da Assemblela_ Legislativa, quando
mente. Será um exemplo para tantos outros casos, emp~e~ndl uma.Iuta con~r~ a aç~o dos gr~pos de ex-
cujo objetivo é desviar recursos públicos. te!mmlo na Bahia, ~ue Vitima ate ~esmo Inocente~ e

Sr. Presidente, Sr!!!! e Srs. Deputados, também n~o sofre nenhum tlP~ d~ repressao por parte dos or-
quero falar a respeito da necessidade de instalação gaos de segurança publica do nosso Estado.
de CPI Mista para investigar denúncias de corrupção, Aliás, há, sim, uma repressão tímida, que geral-
que está tirando o sono do Presidente da República e mente acontece depois das nossas denúncias e co-
de seus Líderes no Congresso Nacional. Todos os dias branças, quando trazemos os casos para o Ministério
reúnem-se com um partido diferente e, usando de justi- da Justiça ou para o Conselho de Defesa dos Direitos
ficativas as mais esdrúxulas, tentam convencer a base da Pessoa Humana - CDDPH, como ocorreu depois
governista a não assinar o pedido de instalação da CPI. que os denunciamos às entidades internacionais e

Sr. Presidente, quais são as novas justificativas e~tregamos à ~ua santidade, o Papa J~ã? Paulo 11, .dos-
utilizadas pelos governistas? Duvidam S.Ex!!!! da in- sle sobre a açao dos grupos de extermmlo no BraSIl.
tenção sincera de investigar os escândalos que vêm Três jovens operários negros - Antônio Carlos
acontecendo e sendo divulgados Brasil afora. Ora, Sr. Conceição, Júlio César Barbosa e Daniel Santos SiI-
Presidente, quem disso duvida? Lembro-me do pedi- va - foram executados à luz do dia, no bairro de Sus-
do de instalação da CPI da Telemar, para investigar a suarana Velha, por justiceiros. Na verdade, não são
privatização da Tele Norte Leste, que tinha apenas justiceiros. A imprensa, equivocadamente, costuma
esse objetivo, mas o Governo montou uma "Operação assim designar esses bandidos, esses matadores de
Abafa" e não permitiu sua instalação. aluguel.

Essa é exatamente a atitude do Governo Fede- Vamos, mais uma vez, levar esse fato ao conhe-
ral hoje, mas o momento é diferente, porque pela pri- cimento do Conselho de Defesa dos Direitos da Pes-
meira vez a população brasileira associa a imagem do soa Humana, que investiga a ação dos grupos de ex-
Presidente Fernando Henrique à corrupção. S.Exa, termínio na Bahia. E vamos denunciar que há omis-
que se diz tão honesto, que afirma que seu Governo são, hoje, por parte do Governo do Estado, da Secre-
não tem envolvimento algum nesses escândalos de tária de Segurança Pública, Kátia Alves, que não
corrupção, deveria ser o primeiro a dizer, em cadeia combate a ação criminosa desses grupos de extermí-
de rádio e televisão: "Quero a instalação dessa CPI, nio, mas - como denunciei da tribuna do Congresso
porque é a oportunidade que tenho de mostrar à Na- Nacional ontem - persegue quem está querendo me-
ção que não tenho envolvimento algum com atos de Ihorar a situação da segurança pública, como o Presi-
corrupção ou irregularidades". dente do Sindicato dos Policiais Civis, Crispiniano

Seria a grande oportunidade, talvez a única, que Daltro, que fez greve de fome em protesto contra os
S.Exa teria de desvincular a imagem do seu Governo da baixos salários dos policiais. E a Secretária Kátia
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Alves instaurou processo administrativo para tentar ao grupo do Senador Antonio Carlos Magalhães,
demiti-lo, a bem do serviço público. mantendo uma linha de ação independente?

Amanhã, inclusive, estaremos com o Ministro da São fatos inaceitáveis, diante dos quais não po-
Justiça para denunciar essa perseguição contra a or- demos nos calar. É nosso dever denunciá-los.
ganização do trabalho empreendida pela Secretária Espero que o problema seja solucionado, que
Kátia Alves, que não cumpre seu papel de combater o a Bahia deixe de gastar essa fortuna com propaganda
crime organizado, de combater os crimes de extermí- para promover dirigentes políticos e que os grupos
nio e fica perseguindo quem realmente quer uma se- econômicos beneficiados politicamente sejam com-
gurança pública séria no Estado da Bahia. batidos em nosso Estado.

Falando no Estado da Bahia, não poderia deixar O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do
de registrar mais uma: o jornal A Tarde, na mesma orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, quero
edição, revela que a verba publicitária prevista para o manifestar desta tribuna minha preocupação como
ano de 1999 era de 13 milhões de reais. Mas o Gover- membro da Comissão Parlamentar de Inquérito da
no baiano gastou 39 milhões de reais com propagan- CBF/Nike, a qual tem avançado com bastante discri-
da. No ano passado, a previsão de gasto com publici- ção em suas investigações.
dade era também de 13 milhões de reais, mas o Go- Tivemos acesso a uma série de documentos
vemo do Estado da Bahia gastou 63 milhões e 400 que comprovam a existência de irregularidades nas
mil reais. federações de futebol e na CBF. Há desvios ou sone-

É uma vergonha, Deputado Paulo Magalhães, gação fiscal já comprovados, além de irregularidades
um Governo gastar 63 milhões de reais com propa- na contabilidade de algumas delas.
ganda e apenas 900 mil reais na erradicação do anal- Tenho notado, com o avanço das investigações,
fabetismo. Não podemos aceitar isso. uma articulação em âmbito nacional do Sr. Ricardo

E o mais grave, o mais preocupante é que a mai- Teixeira, do Sr. Edson Arantes do Nascimento, do Sr.
oria dessa verba publicitária está sendo direcionada. Hélio Viana e do Sr. J. Ávila, dono da empresa Traffic,
Estudos revelam que em 1999, por exemplo, 89% da para impedir as investigações da CPI.
verba publicitária foi dirigida ao Correio da Bahia, jor- Nesta, como em qualquer outra CPI, há um gru-
nal de propriedade da família do Senador Antonio po de Parlamentares que, independentemente dos
Carlos Magalhães; em 2000 o percentual foi de 73%. partidos a que pertencem, têm muito interesse em

Queremos explicações. Por que o Governo do que as investigações tenham curso e que os envolvi-
Estado da Bahia gasta 63 milhões de reais com. pro- dos sejam punidos.
paganda? É inadmissível que um Estado que se en- Mas se há Parlamentares interessados, tam-
contra na vigésima posição em indicadores sociais, bém há os que pouco interesse têm nos trabalhos da
campeão em desnutrição infantil crônica, em analfa- Comissão. Infelizmente, há Parlamentares para quem
betismo, em ocorrência de leishmaniose e dengue, o melhor seria a CPI terminar em pizza, como se cos-
que possui 4 milhões e 300 mil analfabetos e 4 mi- tuma dizer. O esquema montado pelo Sr. Ricardo Tei-
Ihões de famintos gaste 63 milhões de reais com pro- xeira e demais cidadãos que citei, infelizmente, envol-
paganda. E o mais grave é que esses recursos são di- ve membros da CPI. Não consigo compreender por
recionados para empresas majoritariamente de Anto- que Parlamentares eleitos para trabalhar com honestida-
nio Carlos Magalhães. de e moralidade tentam impediras investigações de urna

Muitas vezes as campanhas publicitárias são fe- Comissão Parlamentar de Inquérito. Como reagirão se
itas de forma ilegal, veiculando imagens de personali- um dia forem acusados de impedir uma investigação que
dades, prática proibida pela Constituição do Estado e tinham pôr dever realizar? Infelizmente, há esse tipo de
pela Constituição Federal. Infelizmente, são muitas as comportamento na CPI da CF/Nice.
irregularidades que acontecem na Bahia. Ontem à noite, no Restaurante Convento, o Sr.

Há, inclusive, um movimento para apurar as ra- Ricardo Teixeira reuniu-se com jornalistas. No jargão
zões do direcionamento das verbas de propaganda jornalístico, ele jogou o "laço" para ver o que poderia
ao jornal Correio do Povo, discriminando flagrante- laçar entre eles. Sabe-se que com o "laço" vai uma
mente o jornal A Tarde, que é o maior do Norte e do quantia em dinheiro. Obviamente, lá não havia ne-
Nordeste, com grande circulação, mas não recebe um nhum santo, como não é santo o Presidente da CF.
só real de propaganda do Governo do Estado da Ba- Sabemos que ele, antes de se encaminhar a esse
hia. Será que é porque o jornal A Tarde faz oposição restaurante, reuniu-se com um grupo de Parlamenta-
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res membros da CPI, para os quais, provavelmente, vinte anos, importantes eixos rodoviários, como a
jogou o "laço". BR-01 O, con~e~ida como ~elém-Brasília, e a BR-230,

Muito obrigado, Sr. Presidente. a Transamazonlca, foram Implantados.
O SR. SILAS CÂMARA (Bloco/PTB - AM. Pro- . Some~-se a essas a BR-174 e a BR-?19. A pri-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e melra, prevista para estender-se desde Caceres, no
Srs. Deputados, o Estado do Amazonas, como de res- Estado do Mato Grosso, até a fr~>ntejra com ayenezu-
to toda a Região Norte do Brasil, já passou, ao longo da ~Ia, passando por Manau.s, esta ap.enas parcialmente
nossa história, por períodos de grande desenvolvimento, Implantada. A segunda liga a cap~a~ amazonense a
intercalados com fases de isolamento e estagnação. Porto Velho, no Est~do de Rondonla, onde .c~nec-

Pertencente à Espanha até meados do século ta-se a outras rodovias para alcançar as Capitais do
XVIII, quase toda a Amazônia brasileira só é transferi- Centro-Oeste e do Sudeste.
da ao domínio português em 1750, pelo Tratado de As dificuldades econômicas que assolaram o
Madri. Até então, a região permanece praticamente País a partir dos anos 80, aliadas à extinção das vin-
desconhecida e as madeiras, resinas e ervas consti- culações de receita para o setor rodoviário, promovi-
tuem os principais produtos de exploração. da pela Constituição de 1988, fizeram diminuir sensi-

Após a Independência, o Governo Imperial deci- velmente o ritmo dos investimentos. O resultado tem
de criar, em 1850, a Província do Amazonas, com ca- sido lastimável: de um lado, importantes trechos pro-
pital em Manaus, destacando-a da Província do Pará. jetados têm sua implantação adiada; de outro, rodovi-
Pouco tempo depois, a economia local passa por um as já abertas ao tráfego não têm recebido a manuten-
surto de grande expansão, com a exploração da bor- ção adequada.
racha. Milhares de migrantes são atraídos para lá, fa- A BR-174, por exemplo, apresenta vários tre-
zendo a população aumentar quase 25 vezes entre chos com buracos e sinalização deficiente. Em outros
1872 e 1920. locais, precárias pontes de madeira e desvios dificul-

A borracha atrai também o interesse de grandes tam o tráfego. A situação repete-se na BR-230, que
companhias internacionais, cuja presença transforma apresenta também vários pontos com atoleiros, onde
a cidade de Manaus em uma metrópole de grande de- a passagem de veículos fica praticamente impossibili-
senvolvimento. Basta dizer, senhoras e senhores, que tada. A BR-319, por seu turno, apresenta tráfego pre-
a capital amazonense foi a segunda cidade brasileira cário em quase toda sua extensão, com muitos bura-
a ter iluminação elétrica. No Teatro Amazonas, óperas cos, atoleiros, ausência de acostamento, e a sinaliza-
e concertos dão brilho à vida social local. ção, quando existe, é deficiente.

Co.m o d~clínio da ~orracha, na década de 20, a Senhoras e senhores, a situação está perto do
econor~lIa regional decai, le,:and~ a~ma fase de es- insustentável. Não podemos deixar de lembrar que,
tagnaçao que se prolonga ate a cnaçao da Zona Fran- devido às peculiaridades regionais, a população ama-
ca de Manaus, nos anos 60. O Estado do Amazonas zonense tem poucas alternativas de transporte ter-
volta a crescer, impulsionado pela i.nd~strialização restre, o que aumenta ainda mais a importância das
que gera empregos e novamente atrai mlgrantes. rodovias mencionadas.

Hoje, o ecot~rismo representa o principal se9- Faz-se necessário, portanto, que o Governo Fe-
m~n~o da ~nomJa. amazonense, com uma expan~o deral, por meio do Ministério dos Transportes e do
med!~ de 6}1o ao c:no, ~onforme dad?s da Fundaçao DNER, execute o mais rapidamente possível a recu-
Get~lIo Vargas. Sao milhares de tunstas que a cad~ peração das rodovias mencionadas. Lamentavelmen-
ano.lnvadem o Amaz9n~s, em busca ,9as beleza.s na- te, dos 4 bilhões de reais autorizados para investi-
turals d~ sel~a amaZOnIca e de atraçoes culturaiS. . mentos no âmbito do Ministério dos Transportes no

. Alem diSSO, ? ~stad? do Amazonas pOSSUI a Orçamento de 2000, apenas cerca de 10% foram ef~tiva-
maior reserva ~e blodlv~rslda~~ ?O mu~do, o.que re- mente aplicados até o início do segundo semestre. Emu-
prese~ta uma nqueza a1nd':l dl!lcll <:te dimensIonar..? ito pouco diante das enormes demandas do setor.
ma~eJo suste_ntado dessa blodlverslda~e tem.f?er~mtl- Por outro lado, cabe a nós, Parlamentares, prin-
do ~ populaçao 100al - e certame~t~ vai ~ermltlr aInda cipalmente aqueles oriundos da Amazônia, zelar para
~al;:> -. obter r~ndlmentos d~ matenas-pnmas ~':lra as que sejam previstas no orçamento do próximo ano as
Industn~s de alimentos, medIcamentos e c?smetlco~. verbas necessárias para a continuidade dos traba-

Nao .obstante esse enorme potencial, o ma.l,?r lhos de recuperação e manutenção.
desenvolvimentodo Estado do Amazonas - eda Reglao .
Norte como um todo - tem esbarrado sempre na falta de . Estou ce~o de que, do. nosso esfor90 conjunto,
infra-estrutura adequada no setor de transportes. vai r~sultar maior dese~volv.!.mento e mais qualIdade

Já na década de 50 esse problema foi detectado. de Vida para a populaçao nao aEenas do Estado do
Data dessa época o início da construção de rodovias Amazonas, com~ de toda a ~egla? Norte.
cujo objetivo era a integração da Região Norte ao res- Era o que tmhamos hOJe a dizer.
tante do território nacional. Desde então, ao longo de Muito obrigado.
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O SR. ELIAS MURAD (Bloco/PSDB - MG. Sem to, o Governo nunca aceitou nossas ponderações,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas Deputadas principalmente da área médica.
e Deputados, durante vários anos, o Ministério de Mi- Agora, a mídia divulga por todo o País que o
nas e Energia empurrou-nos pela garganta abaixo o simples apagar das luzes nos prédios públicos trará
malfadado horário de verão. O argumento principal do uma economia de 2,8% da energia consumida no
Ministério era que essa mudança de horário, durante País, portanto, o dobro daquilo que se economiza
cerca de quatro meses, trazia uma economia de 1% a com o malfadado horário de verão e sem mexer em
2% da energia consumida no País, o que daria para nosso ciclo circadiano.
iluminar uma cidade como Brasília por um ano. Portanto, Sr. Presidente, quero relembrar aos

No entanto, desde aquela época, chamávamos nobres Parlamentares como há uma atitude parado-
a atenção das autoridades governamentais sobre os xal. Quando aparece a crise de energia, fala-se em
malefícios do horário de verão. Chegamos até a apre- apagar principalmente os prédios públicos, que se
sentar projeto de lei modificando os fusos horários do apresentam fartamente iluminados durante quase to-
País, cuja regulamentação foi feita há várias décadas. das as noites, inclusive em Brasília. Em Belo Horizon-
Contudo, não conseguimos aprovação do projeto que te, por exemplo, no último Natal, tivemos um festival
acabava com esse horário. de luzes em pleno horário de verão!

E, assim, vem se repetindo a mudança, por de- .. Deixamos aqui nosso protesto, mais uma vez, e
creto, do nosso ciclo circadiano, que é o ritmo de vigí- solicitamos que, para outubro deste ano, o Governo
lia e sono, controlado, como sabemos, por determina- estude com mais empenho os malefícios que o horá-
das substâncias químicas produzidas no encéfalo. No rio de verão pod~ trazer ~ população brasileira.
encéfalo, de modo geral, é produzido um neurotrans- Erél: o qu~ tinha a dizer.
missor chamado quimicamente de melatonina. Quan- MUito obngado.
do começa a escurecer, a melatonina começa a ser O SR. EULER MORAIS (PMDB - GO. Pronun-
produzida na chamada glândula pineal, e vai aumen- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrE e Srs.
tando sua produção, atingindo o pico em torno de Deputados, os acidentes de trânsito no País reduzi-
23h, meia-noite, quando aparece, então, uma maior ram após a implantação do Código de Trânsito Brasi-
sonolência nos indivíduos. Depois, pela manhã, ao leiro, mas as estatísticas ainda apresentam números
clarear do dia, há uma diminuição na produção da muito altos em relação a outros países. O número de
melatonina, de modo que o indivíduo acorda e perma- vítimas ainda é assustador e as punições, como a
nece em vigília. suspensão das habilitações, ainda demoram muito

Esse ciclo circadiano é milenar. Desde o apare- para serem aplicadas.
cimento do homem na face da terra esse ritmo tem As campanhas educativas ainda são embrioná-
sido sucessivamente produzido. Mas o Governo, ao rias e não consolidaram a consciência da necessida-
estabelecer o horário de verão por decreto, muda de do respeito às regras de trânsito. O Código de
nosso rit~o biol~gico. Sél:be~os, até p.el~s ~xperiênci- Trânsito tornou mais rigorosos os testes para a con-
as das viagens InternaCionais, da eXlstencla do cha- cessão da carteira de motorista.
mado jet lag, que ~ig~if~caexatamente os ~ranstornos Muitas das mudanças contribuíram para coibir a
q~e aparecem no Jn?~vlduo quando faz viagens com prática de habilitação de pessoas despreparadas
diferentes fusos horanos, como, por exemplo, do Bra- . - . '
sil para o Japão, do Brasil para a França, e assim por sem ca~acldade ~e enfrentar o transito.urbano, cada
diante. Com essa mudança de horário, os transtornos v~~ ~als congestlona~o nas gra~des Cidades, ou de
sofridos pelo indivíduo, durante certo período, por ca- dtrlglr ~m estradas pengosas, mUitas delas sem con-
usa dessa mudança brusca, entre outras coisas, são servaçao.
os seguintes: nervosismo, inquietação, insônia, irrita- A complexidade do trânsito brasileiro, com alta
~i1idade, dim.in~iç~oda imu~idad~do.~rganism?e vá- relação per capita de veículos por habitante e defi-
nos outr?s dlsturblos que sao mais mtldos nos Idosos ciências no sistemas de tráfego e sinalização, exige,
e nas cnan~as. ., assim, mecanismos mais rigorosos e contínuos para

Pesquisadores franceses fizeram, .ha pouco avaliar a capacidade e habilidade dos motoristas.
tempo, um trabalho mostrando que, nas cnanças, du- , . -' -
rante o horário de verão _ o qual também havia na O atual Codlgo .de_Tran~lto ~r~ve, pO! exe~plo,
França -, há o aumento do cortisol, medido na saliva, que o exame de avalla~ao pSlcolo~lcasera re.~lIza~o
que é exatamente a substância que caracteriza o apenas p~r~ a obtençao da ~artelr? de Habllttaç~o.
stress. Há o aumento dessa cortisona quando o indi- C_om o ~bJetlvo d.~ tornar mais continua essa aV~I~a-
víduo está sob stress. Então, o aumento dessa subs- çao, assim como Ja acontece com o exame de aptldao
tância nas crianças leva ao aparecimento de períodos física que ocorre obrigatoriamente a cada cinco anos
de ansiedade, de inquietação e de nervosismo. Isso é e de três em três anos para condutores com mais de
particularmente nítido também nos idosos. No entan- 65 anos, apresentei Projeto de Lei n° 4.071, de 2001,



O Sr. Divaldo Suruagy - Deputado Luiz Eduar
do Greenhalgh, permite-me V.Exa um aparte?

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Per
feitamente.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
O aparte não é permitido, nobre Deputado.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - La
mento.

O Sr. Divaldo Suruagy - Gostaria de dar meu
depoimento sobre a honradez do Governador Cristo
vam Buarque.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Sr.
Presidente, sei que não é permitido dar apartes, mas
o Regimento Interno já foi desobedecido muitas ve
zes nesta Casa, algumas inclusive para prestar soli
dariedade, e seria o caso, neste momento.

Quero dizer pérolas dessa sentença. Veja, Sr.
Presidente. e juiz reconhece a primariedade do Go
vernador em casos da Justiça Federal, mas fixa pena
acima do mínimo legal, que é de três meses. Fixou em
cinco meses. O juiz diz que a análise da conduta soci
al do Governador fica prejudicada pela ausência de
melhores elementos de informação nos autos.

Ora, colegas Deputados, nada mais público do
que a conduta social de um Parlamentar, de um ho
mem público ou de um Governador. Aqui labora em
evidente, maiúsculo e gigantesco erro. Tanta foi a an
siedade, a miopia e a vontade de condenar politica
mente o Governador Cristovam Buarque neste pro
cesso, que o juiz diz que aplicará multa no triplo do va
lor de 151 reais, o que corresponde, como resultado
aritmético, a 755 reais!

Sr~ e Srs. Parlamentares, precisamos corrigir
essa sentença. Espero que o Governador Cristovam
Buarque, homem honrado, de ilibada reputação, que
deixou a marca de progresso nesta cidade, efetiva
mente não se submeta a uma sentença injusta e es
púria como esta.
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tornando obrigatória a avaliação psíquica para moto- nho aqui prestar uma homenagem ao Governador
ristas profissionais a cada cinco anos. Cristovam Buarque, dar-lhe o meu apoio e o da ban-

Eu acredito que um único exame psicológico cada do Partido dos Trabalhadores e mostrar nossa
para condutores amadores é suficiente, mas os moto- irresignabilidade contra esse tipo de condenação.A
ristas que dirigem profissionalmente precisam de condenação do Governador Cristovam Buarque pelo
avaliação permanente. e grau de responsabilidade Juiz Alfeu Gonzaga Machado, da 14a Zona Eleitoral
desses motoristas é muito elevado, pois trabalham do Distrito Federal, choca, aturde, dá raiva, faz com
com transporte de passageiros e de cargas, muitas que fiquemos descrentes na situação dos processos
delas perigosas. judiciais, eleitorais, mas não retira de nós a esperança

A carga horária intensiva e as condições adver- e a confiança na Justiça.
sas das estradas acabam tornando as condições de Sr. Presidente, colegas Deputados, a senten-
trabalho estressantes. Exames freqüentes, portanto, ça...
são indispensáveis para avaliar a capacidade de
atenção e habilidades motoras, ambas comprovada
mente vulneráveis ao stress.

e projeto de lei de minha autoria modifica o art.
147 do Código de Trânsito que trata dos exames de
aptidão física e mental. Eu proponho a inclusão de in
ciso no § 3° que dispõe sobre a avaliação psicológica,
tornando assim obrigatório o exame para motoristas
profissionais não apenas para a concessão da cartei
ra, mas toda vez que o documento for renovado. Peço
então o apoio dos nobres colegas para a proposta,
pois sei da consciência dos membros desta Casa
para a necessidade de medidas para garantir a segu
rança no trânsito urbano e nas estradas.

Sr. Presidente, peço também a divulgação deste
pronunciamento nos órgãos de comunicação da
Casa.

Muito obrigado.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, assomo à tribuna na manhã de hoje
para prestar homenagem ao Governador Cristovam
Buarque, que foi injustamente condenado pela Justi
ça Eleitoral de Brasília a uma pena absolutamente
despropositada, pelo fato, segundo a sentença con
denatória, de não ter obedecido a uma ordem judicial
que mandava riscar o slogan "Governo Democrático
Popular" de diversas propagandas institucionais do
Governo, durante o período da campanha eleitoral.

No Brasil, acostumou-se a dizer que sentença
judicial não se discute, cumpre-se. Esta é uma posi
ção subserviente, que não reflete o direito da cidada
nia de criticar e debater as sentenças judiciais. Sen
tença judicial se cumpre quando já é transitada em
julgado e definitiva e não quando existem recursos,
apelação, agravos, embargos, quando as sentenças
ainda não são definitivas.

Portanto, como essa sentença não é definitiva e
como eu também não concordo com seus termos, ve-
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Sr. Presidente, vimos a esta tribuna demonstrar levaram ao impeachment do Presidente Collor ou
nosso desagravo, nossa simpatia ao Governador quando investigou desvios no Orçamento e cassou
Cristovam Buarque e nossa irresignabilidade com re- Deputados envolvidos naquele .escândalo. Ao que
lação a essa sentença absolutamente iníqua. consta, .nenhuma d?~sas CP! fOI desastr?sa para a

. . economia. Ao contrano, depoIs de conclUldos os tra-
MUito obngado. . balhos, a sensação geral foi de alívio com a limpeza,
A SRA. IARA BERNARDI (PT - SP. Pronuncia o com evidentes ganhos para o Erário. Por que não re-

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu- petir a dose? Por que não fazer mais uma faxina nos
tados, o jornal Folha de S.Paulo divulgou, no último dutos do poder?
domingo, dia 25 de março, uma pesquisa <:!,o Inst~~uto A oposição do Governo à criação da CPI sob a
Datafolha que aponta que 84% da populaçao apolam tese de prejuízo à economia não tem sentido, não se
a ~riação de uma CPI para_ ap~rar a ?orrupção no sustenta logicamente e a percepção popular já reco-
Pais. Quando esses dados vem a tona, e porque a to- nhece esse fato. O povo já percebeu, aliás, que a ne-
lerância da sociedade já chegou a um,ponto de~sgo- gativa sistemática, raivosa e agressiva do Governo à
tamento. Para 71 % das pessoas, ha corrupçao no CPI só pode ser estratégia de quem tem culpa, de
atual Governo brasileiro e ela precisa ser apurada. O quem realmente tem algo a esconder.
Presidente Fernando Henrique e seus ~uxiliares de~- Muito obrigada.
tro e fora do Planalto tentam desacreditar e desestl- . _
mular a iniciativa de se criar a CPI, com o argumento O SR. EDINHO ~EZ (PMD~ - SC. Sem revlsao
de que uma ampla investigação poderia atrapalhar os do orador.) - S~. Presidente, Sr- e Srs. ~eput~_do~,
rumos da economia do País. Ora, desde que o Presi- trago ao conhecimento de todos que havera audlenCI-
dente e seu grupo assumiram o comando do Governo as públicas todas as quintas-feiras, às 10h, na Comis-
Federal, em janeiro de 1995, a cada novo escândalo é são que trata da reforma do Sistema Financeiro Nacio-
invocada a mesma cantilena: uma CPI irá trazer con- nal, da qual tenho a honra de ser o Relator-Geral. Arna-
seqüências danosas para a nossa economia. nhã teremos a primeira delas, destinada a ouvir os juris-

Sob esse argumento, os escândalos foram se tas experts, que falarão sobre sistema financeiro.
s~cedendo sem que houvesse qualquer inv~sti~aç~o: Solicito a divulgação desses importantes even-
Slvam, Pasta. Rosa, gra~p~ do .!3NDES, pnvatlza9ao tos para os quais convido a participar os Deputados e
da Vale do RIo Doce, pnvatlzaçao das telecomumca-' ., ,
ções, compra de votos para a reeleição, Eduardo Jor- os segmentos qu~ ~Iv~rem Interesse. Nossa meta?
ge, Dossiê Cayman etc. etc. etc. apres~ntar o relato~lo fInal, ;J~ndo u~ novo centro fi-

O resultado da tanta sujeira debaixo do tapete nancelro para o PaiS, no proxlmo mes de outubro.
não demorou a incomodar e a se transformar, por si Muito obrigado, Sr. Presidente.
só, em um escândalo. Do ponto de vista do atual Go- O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
vern~, não somo~ mai~ o País da impunidade. Somos Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!!!! e Srs.
o Pais que nem Investiga:.. _ Deputados, o assunto que me traz à tribuna hoje é a

Contudo, a populaçao demonstra que nao quer saúde em nosso País. O economista José Serra assu-
que seja assi.m. 9 povo quer inv~stigação e punição. miu a Pasta da Saúde no Governo Fernando Henri-
~ fato de a cnaç.ao de CPI ter apoIo po~ular diZ respe- que Cardoso e tem feito uma série de propostas ino-
ItO a esse desejO de ver corruptos atras das grades, _. , . '
mas também tem a ver com o quadro histórico de in- vaçoe_s e cnado programas que, e precIso reconhe-
competência das instituições para punir, cultivada in- cer, tem dado resultado a)~umas vezes, como, por
teligentemente por este Governo. Tanto é que o diri- exemplo, no caso dos genencos.
gente do Ministério Público Federal recebeu o "título Entretanto, é importante lembrar outras ques-
popular" de Engavetador-Geral da República. tões. O Ministro, na verdade, administra mais os fatos

No mesmo sentido juntam-se fatos relativos ao do que a saúde. S.Exa é habilidoso no seu relaciona-
Judiciário que, para o cidadão médio, exemplificam a mento com a imprensa, na criação de novos progra-
dificuldade dos juízes em serem rigorosos com ricos mas na elaboração de novas propostas interessan-
ou detentores de poder. Há poucos dias soltaram Luiz tes ~o serem lançadas.
Estevão, que saiu sorridente num carro de luxo. Na . ,'_ .
semana passada, Pimenta Neves também foi solto. Com I~S.O, na verd~de: ~ saude no Pais n~~ esta
Cacciola está na Europa, para onde fugiu depois de sendo admlnls!rada. ~ao e a toa que uma sene de
também ser libertado por ordem judicial. probl~~as estao surgIndo. Doe~ças como a dengue:

Todos esse fatores fazem com que a população a malana e a febre amarela estao voltand~ porque ha
deposite no Parlamento a única esperança. Eo Legis- uma falha enorme nos programas de saude do Go-
lativo já deu mostras de competência em matéria de verno, que desativou programas como o do ma-
CPI, quando, por exemplo, apurou as denúncias que ta-mosquitos.
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Quero referir-me especificamente a um progra- Ministro da Saúde, José Serra, à Presidência da Repúbli-
ma que está sendo desenvolvido no País neste ins- ca. Esperamos, sinceramente, poder derrotá-lo nas elei-
tante, que é realmente importante, mas está longe de ções de 2002 com um candidato da esquerda, que tenha
atingir a eficácia que deveria. Trata-se do diagnóstico realmente visão social para administrar as graves ques-
precoce do diabetes melito, que é uma doença grave, tões sociais do País, não apenas os fatos.
crônica, que incide em uma parcela importante da po- Obrigado.
pulação, chegando até a 5% em algumas estatísticas. O SR. DA. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Sem revi-
Esse programa tinha por finalidade fazer a detecção são do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputa-
precoce dos casos ainda não diagnosticados, já que dos, tem-se afirmado em plenário que a CPI da Cor-
no diabetes tipo 2 a doença é assintomática, preci- rupção é movimento político apenas das Oposições.
sa-se fazer exame para ter o diagnóstico e começar o Está certo ou errado? Errado. A CPI é uma aspiração
tratamento precocemente. de 84% dos brasileiros.

Mas o que aconteceu? Foi lançado um progra- As Oposições só estão reafirmando sua crença
ma e postos de saúde do Brasil inteiro começaram a na ética política, único mecanismo capaz de dar so-
fazer testes no dedo, o hemoglicoteste. O exame é brevida a milhares de brasileiros que, por conta da
destinado fundamentalmente àquele que ainda não corrupção, não têm assistência médica de qualidade,
tem a doença, que faz um teste no dedo, tem um exa- não têm moradia popular decente, não têm ensino
me alterado e, então, vai a um outro médico ou um es- adequado, entre tantos outros bens indispensáveis, e
pecialista e solicita exames laboratoriais mais aperfei- encontram-se inseguros nas ruas, submetidos a toda
çoados, mais complexos e que ~ervem para o diag- sorte de violência. É a garal1tia de sobrevida, inclusi-
nóstico. O teste é apenas uma triagem. ve, da própria política e de nós, políticos.

Entretanto, aconteceram vários problemas. Pri- Dizem que a CPI determinaria uma paralisação
meiro, as pessoas que estão fazendo o teste no Brasil do Congresso e do País. Certo ou errado? Errado. Uma
estão absolutamente despreparadas. Não é simples Ii- CPI tem participação limitada de Deputados e Senado-
dar com o equipamento, que tem inúmeras falhas. Uma res, permanecendo os demais no plenário e nas outras
série de pessoas está recebendo o diagnóstico de dia- Comissões. A economia brasileira, apesar de inicial-
betes por pessoal não qualificado. O diagnóstico de dia- mente ter inspirado desconfiança, paradoxalmente terá
betes é claro: tem que ter dois exames acima de 126, seu equilíbrio mantido em função dos interesses exter-
em jejum, ou acima de 200 após duas horas. Hoje, há nos, criados e sustentados pela globalização. Se existe
uma definição da Organização Mundial de Saúde, da risco de abalo econômico, ele é maior em face da onda
Associação Americana de Diabetes, enfim, há critérios de corrupção que assola o País neste instante, que põe
claros. O atendente não pode fazer esse diagnóstico. em cheque o Executivo, estrutura de apoio da democra··

Sr. Presidente, o segundo fato é que estão fa- cia, assim como fez com o Judiciário, em passado re-
zendo o exame os já diabéticos, muitas vezes após se ali- cente, e hoje envolve inclusive o Congresso Nacional.
mentarem, a qualquer hora do dia, o que acusa uma atta Por fim, dizem que a CPI é marketing eleitoral
taxa de glicose. Por isso, os resuttados não servem nem que, se der certo, vai colocar as Oposições no poder.
para o diagnóstico nem para o controle da doença. Certo ou errado? Errado. No máximo, o que se pode

Além disso, não há especialistas no Sistema obt~r c~m e?se instrume~to de fiscalizaçã<;> do Poder
Único de Saúde para propiciar o tratamento. O cida- LegislatiVO e o reconheCimento, pel~ SOCiedade, de
dão que procura remédios não os encontra pois o que ~epu~ados e Se~adores cumpriram seu dever.

• - • A '_ • Se nao eXiste corrupçao, nada se deve temer. A CPI
~Iste~a na? .esta preparad~ ~ara at.e~de:I? Nao ~a estará cumprindo seu papel de vigilância do patrimô-
ms~lJna s~flcl~nte, nem r~medlos antldlabetlc~s orais. nio público, criando, ao final, mecanismos de preven-
ASSim, ~':o ha pro~s~gUlme_nto do exa~e dlvul~8:do ção à corrupção em todos os níveis.
na televlsao pelo tecnlCO Leao, da Seleçao Brasileira, Portanto, faço um apelo aos colegas que ainda
pelo Ministro José Serra e por várias personalidades, o não assinaram o pedido de instituição da CPI para
que se toma fato criado apenas para chamara atenção. que reafirmem os compromissos assumidos no pri-

Isso é importante. Não podemos administrar meiro dia desta 51 a Legislatura, pois, d~ ?utra forma,
apenas os fatos, mas a saúde. Isso o Ministro está de- estare~os consagrando o atestado de oblto da repre-
vendo. Não é à toa que a dengue, a malária e a febre sentaçao pop.ular. o. .
amarela estão aumentando: isso significa que a saú- . S~. Presi.?ente, .Sr- e Sr~. Deputados, nos ~orna-

• • . 18 de clrculaçao naCional estao sendo ressuscitados
de esta mal-administrada. dois símbolos da antiética: o "é dando que se recebe",

Na corrida presidencial, lançou-se a idéia de com promessas de cargos e benefícios pessoais, in-
que é preciso investir no social e montou-se toda uma es- dividuais ou por bloco, e a chamada Lei do Gerson, de
tratégia de marketing para alavancar a candidatura do levar vantagem em tudo.
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. Neste ~ome~t~;.. negocia-se o .que existe d? romper um processo que neste momento está salvan-
~als sagrado. a opInlao do Congr~~slsta em benefl- do famílias do desemprego, da miséria, e trazendo re-
CIO do povo. Est.~ merece ~m.a polltlca transpar~nte, novadas expectativas para toda uma geração?
um Governo legitimo e autentico e um Poder Leglsla- . . . ..
tivo que cumpra seu papel de fiscalizar o patrimônio Estamos ~s~l~tIndo. ~ um proces~o, nada ongl-
público. nal.na ~ossa hlston~ polltlca, de conluIo de forças ir-

. . raCionaiS e oportunistas, que poderá custar muito
Era o que tInha a dizer. caro ao povo brasileiro. A tentativa de desestabiliza-

Durante o discurso do Sr. Dr. Hélio, o ção do Governo, desencadeada por um provinciano
Sr. Themístocles Sampaio, § 2° do artigo 18 emba~e de person~lidades,. visa tirar-lhe a ef~ácia e a
do Regimento Interno, deixa a cadeira da ?~pacidade ~e contln.uar a h.derar a recuperaçao que se
presidência, que é ocupada pelo Sr. Edison IniCIOU no ~~IS. Para I~SO, há duas forças convergindo..
Andrino, § 2° do artigo 18 do Regimento OS CI n1COS pr~clsam de um G?~~r~o enf~aquecl-
Interno do, para ~ele extrair seu naco de pnvlleglos. Ja os fun-

. damentallstas, na ignorância da história e arvoran-
O SR. PRESIDENTE (Edison Andrino) - Conce- do-se em portadores únicos da verdade, aprovei-

do a palavra ao Deputado Custódio Mattos. tam-se dos seus opostos para tentar impedir o suces-
O SR. CUSTÓDIO MATTOS (Bloco/PSDB _ so da recuperação do País.

MG. Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Esses monopolistas da virtude não suportam a
Sras. e Srs. Deputados, depois de longo período de idéia de ver seus preconceitos derrotados pela per-
dificuldade, em grande parte resultante de crises ex- sistência do crescimento da economia, pelo decrésci-
ternas, nosso País, a partir de meados do ano passa- mo do desemprego, pelo aumento dos investimentos
do, começou a dar sinais efetivos de ingresso em em programas de diminuição das desigualdades,
novo período de crescimento econômico sustentado. além da visível melhoria nos padrões da educação e

Quando todos prevêem um crescimento contí- da saúde.
nuo, na casa de 4% a 5%, capaz, como já está acon- Até há algum tempo, os mesmos que hoje pro-
tecendo, de absorver grandes contingentes de de- pagandeiam uma CPI sem base legal ou material,
sempregados e de jovens no mercado de trabalho, eis mesmo à custa de paralisar o País, possu íam e pro-
que nuvens negras voltam a ameaçar nossa ansiada palavam uma verdade, para eles, definitiva e incon-
recuperação. testável: segundo eles, a política neoliberal do Gover-

O risco de recessão nos Estados Unidos e o no levara o País à recessão, ao desemprego e ao au-
agravamento da crise argentina são variáveis negati- mento da pobreza. A derrocada do Governo era fato
vas, formando um quadro preocupante na frente ex- consumado. Alguns meses bastaram para mostrar
terna. Tal situação provoca queda do investimento ex- que essa leitura esquemática e superficial da realida-
t~rno, tendências declinantes dos preços e das quan- de, que, em outras ocasiões, vitimou nossa esquerda,
tldades dos nossos bens exportados. Ainda assim, era um equívoco.
podemos dar conta, mesmo com boa dose de preocu- A austeridade e o compromisso com os verda-
pação, desses fatores adversos, em decorrência de deiros interesses nacionais mostraram-se mais for-
uma estrutura econômica sólida, calcada no equilí- teso O crescimento econômico voltou, o desemprego
brio das contas públicas, num setor privado eficiente cai rapidamente, o Tesouro Nacional recupera sua ca-
e num mercado interno confiante, dinâmico e ávido pacidade e programas sociais de enorme impacto
pelo crescimento do consumo. distributivista são fortalecidos.

Na frente interna, porém, o Brasil é um país que Muitos na oposição parecem não suportar a
pode ser bastante surpreendente - infelizmente às idéia de que estavam errados. Ao invés de
vezes, tragicamente surpreendente. Depois de e~or- comemorar a recuperação, que não é do Governo,
m~s sacrifícios nacionais para sanear as finanças pú- mas do País, conspiram. O "quanto pior melhor" volta
bllcas e aumentar a produtividade da economia priva- a ser a única estratégia e o único programa daqueles
da - e, exatamente, quando se avizinham graves difi-
culdades externas _, o mais temível dos nossos pro- que se recusam a aprender com a história e, por isso,
blemas volta à cena para nos enfraquecer, no mo- "podem estar se condenando a repeti-Ia".
mento mais impróprio. Tendo em vista a gravidade da ameaça, te-

Trata-se do nosso frágil e superado sistema po- mos todos a obrigação de mostrar ao País que o
1'1' C b que está em jogo, nessa bem orquestrada campa-
I ICO. a e aqui a pergunta: em que sistema político nha publicitária da Oposição, não é o combate à

civilizado o choque, estritamente individual, de duas corrupção. Isso é apenas uma cortina de fumaça.
pessoas pode gerar uma crise capaz de anular anos Nenhum Governo da República avançou tanto
de luta e de sacrifícios? Que Nação somos, incapaz quanto o atual em mecanismos institucionais e refor-
de neutralizar essa sandice trágica, que pode inter- mas para deter esse mal endêmico que é a corrupção.



Antes da mencionada transferência, aquela
Secretaria tinha preocupações meramente políticas,
sem que se ocupasse, institucionalmente, com o de
senvolvimento da Baixada Fluminense. A adequa
ção do nome às novas responsabilidades do órgão
bem dimensiona a importância que a referida Secre
taria assume no contexto da administração pública
estadual.

Confirma este entendimento o fato de o Gover
nador confiar a chefia da mencionada Secretaria às
mãos do Secretário Ernani Boldrin, homem público
de vasta folha de serviços prestados à Baixada Flumi-

o SR. ALDIR CABRAL (Bloco/PFL - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, o Governo do Estado do Rio de Ja
neiro transferiu para o Município de Nova Iguaçu a
sede da Secretaria do Desenvolvimento da Baixada
Fluminense, que antes funcionava na cidade do Rio
de Janeiro - fora, portanto, do ambiente de sua atua
ção política, social, administrativa e econômica. Como
Deputado Federal dos mais votados na Baixada, em
especial no Município de Nova Iguaçu, registro minha
satisfação por esta iniciativa do Governador Anthony
Garotinho, a quem rendo minhas homenagens pela
medida adotada, o que faço de conformidade com o
interesse público e acima de qualquer coloração parti
dária.
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Basta mencionar a Lei de Responsabilidade Fiscal e nense, com uma carreira política construída na região
a lei que autoriza a utilização dos dados de movimen- onde é Deputado Estadual.
tação da CPMF, que terão impacto histórico no com- Quero juntar-me ao Secretário Ernani Boldrin
bate a essa chaga nacional. Acrescente-se que as nas suas preocupações para com a Baixada Flumi-
instituições competentes para apurar as denúncias nense, região de grande poderio econômico, mas que se
estão em plenas condições de fazê-lo e o fazem com encontra envotta em graves problemas sociais, especial-
total liberdade e rigor. mente no que se refere à segurançapública, aos transpor-

O movimento orquestrado pela tal CPI, inega- tes, às vias de trânsito absolutamente congestionadas, à
velmente, com grande competência, quer paralisar e falta de um maior número de hospitais públicos, à ausên-
desmoralizar o Governo com propósitos exclusiva- cia do ensino público profissionalizante e de outros itens
mente eleitorais. Essa é uma espúria aliança entre o reclamados pelas comunidades, entre os quais o sanea-
coronelismo reacionário e setores da oposição, que mento básico e moradias populares.
ainda tem muito a aprender com a história e sobre Um assunto, prioritariamente, quero encami-
convivência democrática. nhar à consideração do Secretário Ernani Boldrin.

Por tudo isso, quem faz política com serieda- Trata-se da construção da Rodovia RJ-1 09, planejada
de, com os olhos postos no bem comum, está na há mais de trinta anos e que até agora se encontra
obrigação de impedir essa infantil idade política, de apenas traçada nos projetos de obras, sem qualquer
alguns, e farisaica cruzada, de outros. O Brasil pre- iniciativa quanto à sua implantação. Essa rodovia,
cisa de paz; o Brasil precisa de estabilidade; o Brasil quando construída, beneficiará grandemente os Mu-
precisa de confiança nas instituições. O interesse nicípios da Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Seropédi-
público exige que sejamos prudentes para proteger ca e Itaguaí, desafogando outras rodovias em face de
a Nação e, principalmente, para proteger o interes- congestionamento e diminuindo distâncias dentro
se das famílias mais pobres que precisam muito, dos limites da própria Baixada Fluminense.
muitíssimo que o nosso País dê certo - e dê certo Somente em Nova Iguaçu a RJ-109 beneficiará
agora. diretamente 77 bairros, entrecortando cerca de 650

Muito obrigado. ruas ou vias secundárias. No seu traçado, interligará
a Rodovia Rio-Petrópolis com a Rodovia Rio-São Pa
ulo, na altura de Seropédica, alcançando Itaguaí. A
partir do Município de Itaguaí, através da antiga Ro
dovia Rio-São Paulo, facilitará significativamente a
comunicação e o trânsito entre a Baixada Fluminense
e a região oeste do Município do Rio de Janeiro, espe
cialmente os antigos bairros de Santa Cruz e Campo
Grande, hoje verdadeiras cidades, permitindo um
mais rápido acesso à Barra de Guaratiba, a Jacarepa
guá, ao Recreio dos Bandeirantes e à Barra da Tijuca,
integrando importantes setores da vida econômica da
região metropolitana do Grande Rio.

Estou-me propondo a trabalhar com o Secretá
rio Ernani Boldrin a construção da RJ-109, viabilizan
do a obtenção de recursos federais para a menciona
da obra, que também deverá ter a participação finan
ceira do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sei
que o Governador Anthony Garotinho assumiu o com
promisso político de despachar, a cada quinze dias,
diretamente de Nova Iguaçu, da sede da Secretaria
do Desenvolvimento da Baixada. Isto revela a grande
importância que o Governo do Estado está dando à
Baixada Fluminense.

Isto me anima a requerer o início dessa obra
que mudará o perfil socioeconômico e político da Bai
xada como um todo e de seus principais Municípios,
que passarão a ter uma ligação rodoviária internaliza
da, oispensando idas e vindas mais longas, em vias
apertadas e de capacidade esgotadas.

Registro, pois, Sr. Presidente, esta proposta que
faço ao Governo do Estado do Rio de Janeiro no sen-



O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma Comunicação de Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra, para uma Comunicação de Liderança
pelo PT.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Como Lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero,
na manhã de hoje, fazer o registro lamentável do fale
cimento da mãe do nosso companheiro, Deputado
Jair Meneguelli, D. YoIanda Jaketto Meneguelli. Acho
importante a solidariedade dos companheiros em
momento de dor. Neste exato momento, o Deputado
se dirige para a cidade de São Paulo.

E difícil o momento da perda de ente querido.
Quem já passou por essa situação, quem perdeu seu
genitor, sua genitora ou um parente próximo sabe que
é mais do que necessário nos solidarizarmos, mesmo
entendendo que a vida tem limites. Portanto, é funda
mentai que procuremos confortar nosso companheiro
Jair Meneguelli.

Sr. Presidente, essa é a razão da ausência de S.
Exa na sessão de hoje. Não gostaríamos que fosse
esse o motivo.

Deixo aqui um chamamento a todos aqueles
que nesta Casa convivem e se relacionam com nosso
companheiro Jair Meneguelli, com quem mantemos
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tido de priorizar a construção da Rodovia RJ-1 09, pla- ra-mar, não querem ver a pobreza ao longo da
nejada há mais de trinta anos e até o momento não Rio-Santos, não querem que se evidencie diante de-
transformada em realidade. Trata-se de uma obra que não les a contradição a que assistimos na sociedade bra-
mais pode serpostergada eque no momento se toma abso- sileira entre os que têm tudo e aqueles que nada têm.
lutamente necessária e plenamente indispensável. Isso não quer dizer que eu defenda a ocupação de-

Era o que tinha a dizer. sordenada, mas que é preciso estabelecer regras claras
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT _ RJ. Sem revisão do para a ocupação e criar a infra-estrutura necessária.

Ocorre que, na maioria dos locais onde se verifi-
orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, o Mu- cam esses gravíssimos problemas, a situação insta-
nicípio de Angra dos Reis foi área de segurança lou-se com o apoio, com o incentivo de muitos dos que
nacional durante muitos anos. Só conseguiu autonomia hoje estão em Prefeituras e que, quando Vereadores, fazi-
política em 1986. Em 1988, dois anos depois, o Partido am reuniões e cadastramento de pessoas nos seus gabi-
dos Trabalhadores chegou ao poder naquele Município e netes, prometendo-Ihes terras. Ou seja, fizeram escola
participou de três administrações consecutivas. aqui em Brasília com o Sr. Roriz e foram reproduzir o

Esse é um Município complexo. Tem 819 quilô- aprendizado em Angra dos Reis. E quando a opinião pú-
metros quadrados, dos quais 83,5% são área de pre- blica começa a questionar esses loteamentos, dizem que
servação ambiental, 10,5% são área rural e apenas a culpa foi das administrações passadas.
6% são área urbana. Isso mostra claramente que Não se trata disso. Na realidade, eles colhem
qualquer pressão para crescimento urbano sobre o hoje os frutos daquilo que plantaram com sua política
Município vai pressionar áreas ambientais, vai pressi- de incentivo às ocupações, ao desmatamento, pro-
onar áreas rurais, e com isso teremos indiscutivel- metendo dar às pessoas lotes com luz, água e sanea-
mente o conflito, conforme se verifica hoje na maioria mento. Diante da dura realidade que ora se verifica,
das cidades brasileiras. partem para as acusações, uma vez que fazê-lo é mu-

A ONG Ser Consciente, organização séria, res- ito mais fácil do que resolver o problema criado.
peitável, fez um levantamento e constatou claramente Durante o discurso do Sr. Luiz Sérgio,
a existência de pressão urbana por loteamentos e o Sr. Edison Andrino, § 2° do artigo 18 do
desmatamentos em Angra dos Reis. O atual Prefeito,
em vez de encarar com seriedade a questão chaman- Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
do setores da sociedade para discutir o problema, dência, que é ocupada pelo Sr. Aécio Ne-
pratica o mais fácil: age como se ainda estivesse num ves, Presidente.
palanque eleitoral e acusa as administrações passa
das. Diz que não proibimos nada durante nossa ges
tão no Município de Angra dos Reis.

Srs. Deputados, proibimos, e muito. Proibimos
que praias continuassem a ser privatizadas, mas o
atual Prefeito permite que praias abertas pela admi
nistração do PT voltem a ser fechadas, para proveito
de poucos. Proibimos o aterramento dos mangues,
mas hoje já se vêem vários mangues voltarem a ser
aterrados, como no passado.

Com os detentores de poder econômico ele é
complacente; no entanto, os mais pobres ele ameaça com
demolições, ameaça com prisões, ameaça com o poder da
Polícia. Contudo, o que ele não disse ao jomaI OGlobo é que,
no processo em que se deu a construção da sua candidatura,
muitas e muitas vezes ele reuniu-se com aqueles que organ~

zavam invasões e loteamentos clandestinos, dizendo que, se
fosse Prefetto, legalizaria e urbanizaria essas áreas. Foi ele, in
clusive, por intennédio de seus cabos eleitorais e de seus can
didatos a Vereacbr, que mais incentivou o processode ocupa
ção desordenada, principalmente em áreas rurais e em áreas
próximas à rodovia Rio-Santos.

Na realidade, estamos assistindo à vitória do
poder econômico nas eleições. Aqueles que financia
ram a campanha do atual Prefeito Fernando Jordão
estão pressionando-o porque, como vão no final de
semana para as suas paradisíacas mansões à bei-
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relação de amizade, pessoa de traços aguerridos, for- luções encontradas neste País para as graves crises
tes, que acaba de perder sua mama. Neste momento sociais que vivemos.
de dor, hipotequemos ao colega Deputado toda nos- Por isso, estamos fazendo um apelo ao Secretá-
sa solidariedade e apoio. rio da Receita Federal, Everardo Maciel, para que

Deus conforte o companheiro Jair Meneguelli e seja feito o reajuste das tabe;l,:\s de deduções do
sua família neste terrível momento. Imposto de Renda da pessoa flslca.

, . No Senado, projeto de autoria do Senador Paulo? S~. PRESIDENTE (Aeclo Neves) - A M~sa Hartung já foi aprovado na Comissão de Assuntos
se solldanza com V. Exa Em nome dos companheiros Econômicos. Façamos o mesmo aqui nesta Casa. Va-
da Câmara dos Deputados, acabei de levar minha pa- mos debater este assunto e cobrar do Governo Fede-
lavra pessoalmente ao Deputado Jair Meneguelli. ral uma atitude que diminua as perdas do contribuinte

Portanto, deixo registrada a solidariedade da Mesa brasileiro - por uma questão de Justiça.
Diretora da Câmara ao Deputado Jair Meneguelli e a toda Muito obrigado.
sua família que passam por rnomentos difíceis. O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronuncia

, , . o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e Srs.
O SR. PRESIDENTE (Aeclo ~eves) - Concedo Deputados, no dia 20 de julho do ano passado

a palavra ao Deputado Ibere Ferreira. . agentes da Polícia Federal invadiram uma rádio co-
.SR. ~BERE FERREIRA. (PPB - RN. Pronuncia o munitária no Município de Valente, na Bahia. Eles ar-

seguinte dlscurso.~ -: Sr. Preslde~te, ~~s e Sr~.l?epu- rombaram a porta da emissora, algemaram o locutor Tony
tad?s, a classe ~e~la ~este Pais vai ser prejudicada Sampaio e agrediram-no fisicamente. Foi um ato covarde
~als uma v~z. Ha SinaiS claros por parte da Secreta- dos agentes da Polícia Federal, que, abusando do poder
na da Receita Federal de q~e as ~abela~ '!lensal e que a sociedade lhes outorga, praticaram violência.
anual do Imposto de R~n~a nao serao ~<?rngldas esye Indagamos neste plenário: é para isso que ser-
ano. O fato se repete ha cinco anos. A ultima correçao ve a Polícia Federal para intimidar cidadãos de bem?
acontece.u em janeiro de 199~. E.sta será a se~a vez Para prender gente' pacata? Para bater naqueles que
consecutiva que as tabelas vao ficar como estao. exercem o legítimo direito da comunicação, conforme es-

Com isso, o contribuinte brasileiro vem pagando tabelece o art. 5° da Constituição Federal? Para constran-
mais impostos a cada ano. O excesso de zelo da Se- ger pessoas, homens, mulheres e crianças, nessas ações
cretaria da Receita Federal está pesando no bolso de em que utilizam um aparato fabuloso de metralhadoras,
milhares de pessoas que já pagam bastante imposto. revólveres e fuzis, corno se estivessem realizando uma

Se a correção das tabelas do Imposto de Renda blitz contra uma gangue de bandidos perigosos?
de pessoa física fosse feita este ano, o reajuste seria Pois bem, a Rádio Valente foi fechada dessa for-
de 35,28%, referentes à variação do IPCNIBGE de ma. Na época, fizemos o registro da arbitrariedade
1996 a 2000. nesta Casa e solicitamos uma explicação da PF. A

O congelamento das tabelas está fazendo com resposta chegou-nos no Parecer n° 15, da
que muitos brasileiros gue antes eram isentos pas- CGCP/DPF. E então ficamos sabendo, pelo testemu-
sem agora a contribuir. E o caso daqueles que recebi- nho dos policiais, que tudo ocorreu dentro da normaIi-
am salários menores a 900 reais por mês e que tive- dade, isto é, que "a porta e o portão do prédio onde
ram aumento e passaram a pagar imposto, isto é, saí- funcionava a rádio foram forçados". Como se trata de
ram da condição de isentos para a de pagantes. um parecer de policiais sobre seus parceiros, eles

O Governo Federal dizque não precisa mudar as ta- n~ão ~izem que a P?rta foi ~~rombada na bas~ d~ vi0-
belas porque o País não tem mais correção monetária. lencla, ~as qu~ f~1 10rçada . O p~recer ~a!:l1b~~ infor-
Mas temos inflação' menor claro que nos tempos passa- ma que ISSO fOI feito em face_da recalcltranCla (o re-

, " . . dator gosta dessas expressoes obtusas) do respon-
do~, mas ternos aument~ de preço~. O p~~no Governo sável. Mas por que a "recalcitrância", a teimosia do 10-
r~Justa o. pr~o ~ gasolina, das ta~as publicas. ~or que cutor Tony Sampaio em não abrir a porta? Isso o pa-
so o cont.r~b~lnte n~o ~e ser atendido no seu pleito? Por recer não diz, mas nós informamos a todos: porque o
que sacrifica-lo mais ainda? E apenas ele? locutor solicitou a identificação dos policiais - afinal,

Segundo informações da própria Receita Fede- estavam à paisana, vestidos como qualquer um de
ral, se fosse mudar o valor das tabelas do Imposto de nós - e eles negaram-se a apresentá-Ia. Isso o pare-
Renda, com a correção da inflação integral, o Gover- cer não relata. Isso o parecer oculta. Oculta porque
no perderia uma receita de 3 bilhões e meio de reais sabe que é uma ilegalidade, um abuso de autoridade.
por ano, valor este que está ajudando a pagar o salá- Mais adiante, o mesmo parecer informa que, se-
rio mínimo de 180 reais. gundo os policiais que agiram na rádio, não ocorreu

A justificativa do Governo pode ser importante, violência física. Ora, é claro que ocorreu. Violência fí-
mas é preciso olhar também a posição do contribuin- sica e psicológica. Os dois agentes invadiram a rádio
te, que sempre é chamado para pagar a conta das so- e bateram no locutor como profissionais da ilegalida-
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de, isso é, sem deixar marcas. Depois de algemarem é ouvir o lado que faz a denúncia e o outro lado, os
Tony ?ampaio.. puxara~ a máqu~na de es~r~ver e - acusados. Por que a PF não foi ouvir aquele que, pre-
acreditem - ali mesmo fizeram o lnterro~atono. o' sumivelmente, teria sido agredido? É o mínimo que

Senho~a.s le senhores, temos aqUi o ~xerclclo se espera de uma investigação, de uma apuração de
puro do a~~t:I? P~ra e~es age~t~s, eles sao.o Po- fatos. Se é assim que a PF age na apuração de de-
der. O Judlclano nao eXiste. A PoliCia Federal dlspen- o' _ _

sa a presença do advogado e, à base da coação, nunclas sobre me~bros. da ?orpo.raç~o, entao o que
toma o depoimento de um cidadão. UI)1 depoimento temos a e~perar sao mais cnme~ Igual~ a esse, sem-
como esse não tem validade jurídica. E ilegal, e eles pre co~etldos sob o manto da Impunidade e sob a
sabem disso. Mas agem assim porque se trata de gente proteçao dos seus comandantes.
comum, sem recursos. Não fazem isso quando encon- O que nos perguntamos aqui é: por que acober-
tram alguém de rec~rsos, mesmo que seja um .bandido. tar essa gente? Por que manchar a corporação na de-
Como se acham aCima do bem e do mal, acreditam que fesa do arbítrio cometido por duas pessoas?
podem dar lições de comportamento ao povo. .. _o.

Outro fato que esse parecer mentiroso ocu~a diz AquI, val~ !nsar que nao e. pnmelra ve~ ~~e
respeito ao mandado judicial para apreensão dos equipa- agentes da PolicIa F~eral.fazem ISSO. No .M~nlclplo
mentos. Conforme testemunhas, o tal mandato j~icial de Santa Luz, na BahIa, agiram de modo similar.
não foi apresentado. Onde está esse documento? E pos- Uma vez que a Polícia Federal, ao que parece,
sível que exista, mas deveria, de acordo com a lei, ter sido pretende continuar acobertando tais ações, solicita-
apresentado ao responsável pela rádio, e não o foi. mos ao Ministério Público quetome providências. Solicita-

Finalmente, uma pergunta fundamental não foi res- mos em especial à Promotoria da região, à qual foi apr&
pondida: quem foram os policiais responsáveis pela ação sentada a queixa contra os agentes, que adote as medi-
na rádio comunitária de Valente? Até hoje a sociedade das cabíveis. É preciso que a Justiça se faça presente,
não sabe. O parecer inútil que nos foi encaminhado não abrindo inquéritocontra os dois agentes da Polícia Federal
cita os nomes deles, embora reproduza suas afirmações. e, como cúmplices, os fiscais da Anatel, que deixaram
Temos, portanto, uma peça rara da administração públi- seus nomes nos autos de apreensão: Isabel Cristina
ca: o depoimento de dois fantasmas! Ou seriam agentes (132.5) e Cartos Domingos L. Coelho (270.6).
secretos em atividad~? Para fechar uma ~?io que todo o Finalmente, queremosdeixarbem claro que estamos
~undo conhec~ na c~dade,. sabe que~ dirige, ond: fun- ao lado do povo de Valente em defesa da sua rádio comu-
Clona, o que_velcul~: e preciso uma açao s~reta, tao se- nitária. Aqui prestamos solidariedade aos que fazem a rádio
creta que sao omitidos. os nomes dos dOIS element~s eà comunidade que, nessa luta contm inimigos tão podero-
que, usando de credenciai do Estado, agem de forma tao 50S como esses faz valer o nome do Município.
. I ? '

VIO enta. . . Muito obrigado.
. .~o~o e que duas pessoas, dizendo-se agentes O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Passa-se à

poliCiaiS, Invade~ uma sala, bate~ numa pessoa, to- (Art. 73 § 20 11 da Constitui ão Federal)
mam seu depOimento e nem assim sabemos quem " , ç..
são? Fomos verificar os laudos de apreensão, mas O SR. PRESIDENTE (A:clo Ne~es) - ~rs e ~~s.
não conseguimos desvendar o mistério. Lá deixaram Deputados, a pres~n~e sessao .destma-se a elelçao
assinaturas ilegíveis e os números 6493 e 6934. Quem pa~~ o cargo de Ministro do Tnbunal od~ C.ontas da
são esses agentes? Quem são esses funcionários pú- UnJao~ ~e_acordo com o a~. 73, § 2 , InCISO li, da
blicos que abusaram da autoridade, protegendo-se, c.onS!ltUlç~O Federal, combmado com o Decreto. Le-
em seus atos, atrás do Estado? Quem são esses que ~Islat~vo n 6, de 1993, alterado pelo Decreto Leglsla-
estão sendo acobertados pela Polícia Federal? tlVO n 18, de 1994.

Senhoras e senhores, é uma vergonha para a Como é do conhecimento de todos, o Diário
Polícia Federal encaminhar documento desse gênero Oficial da União, no dia 17 de janeiro de 2001, deu
a um Parlamentar. Será que eles acham que acredita- notícia da aposentadoria do Sr. Ministro Adhemar Pa-
mos em Papai Noel e portanto acreditaremos tam- ladini Ghisi, do Tribunal de Contas da União.
bém num parecer que se limita a transcrever a opinião Todos os procedimentos previstos no Decreto Le-
dos dois agentes envolvidos? gislativo n° 6, de 1993, alterado pelo Decreto Legislativo

Queremos deixar bem claro que não aceitamos nO 18, de 1994, foram segUidos pela Mesa Diretora.
isso. Nem nós, nem a população de Valente, nem, en- A Mesa recebeu das Lideranças da Casa a indi-
fim, qualquer pessoa que tenha um mínimo de bom cação dos nomes dos ilustres Deputados Renato Vi-
senso. O que caberia, no caso - ensinemos aos que anna, Ubiratan Aguiar e Átila Lins para o preenchi-
fizeram o parecer, para que não o repitam no futuro - mento desta vaga.
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Senhor Presidente

Com os meus respeitosos cumprimentos, dirljo-me a Vossa

Excelência para. nos termos do § 1° do art. 2° do Decreto LegislatIvo nO 6, de 1993, indicar o nome

do Deputado Renato Vianna com vistas ao preenchimento da vaga de MINISTRO aberta na

composIção do Tribunal de Contas da União

Por oportuno declaro a Vossa Excelência expressões do meu

apreçc e admiração

Deputado GEDDEL VIEIR LIMA
Líder do Bloco PMDrPTN

A Sua ExcelêncIa o Senhor
MICHEL TEMER
MD Pres/aente da Câmara dos Deputados

DEPUTADO RENATO VIANNA

Reoertório Biográfico
.Vome:

IRENATO DE MELLO VIANNA
Nasclmemo:

118-07-1944
Filiação:
IABELARDO VIANNA EELV PEREIRA VIANNA
Cônjuge:
ICARMEN LUCIA ROSA VIANNA
Filhos:

!DANIELA VIANNA BOTELHO - FERNANDA VIANNA KUHN - CAROLINA VIANNA COELHO
Profissão:
IADVOGADO EPROFESSOR

.HalldalOS E1ellms:

I MDB-Se: 1977 à 19831

I PMDB-SC: 1999 à 20031

I PMDB-SC I 1983 à 19871
I PMDB-SC 1 1987 à 1991 I
I PMOB-SC i 1991 à 1992
I PMDB-SC I 1993 ã 19971Prefeito de Blumenau - se

Deputado Federal - Congresso Revisor
Deputado Federal - Constituinte

I Deputado Federal

:Deputado Federal

IPrefeito de Blumenau - se
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FiliaçiJes Partidárim':
Moa - Movimento Democrático Brasileiro
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro

1970 à 1981 I
19811

.-1til'll!atie.\- Partulánas:
1Coordenador da Bancada Federal - PMDB-SC
! Coordenador da Bancada Federal - PMDB-SC
IVice-Líder do PMOB na Câmara dos Deputados

1983 à 19841
1986 à 19871
1988 à 19891
1988 à 19891

IDelegado da Convenção Nacional do PMDB
19891
19881

( 'arfl,os Púhlicos:
'-

!Assessor Jurídico - Prefeitura Municipal de Blumenau 1970 à 1972 J

,Chefe da Assessoria Jurídica - Prefeitura Munici ai de Blumenau
Vice-Reitor da FURB - Fundacão Universidade de Blumenau

1973 à 19761
1974 à 1976

ESllIdos (!jliversllál"fos:

!letras - UFSC - Universidade Federal de se - florianópolis-SC
1963 à 19671
1965 à 19671

Alivjdades L~portjl'a.'):

: Palmeiras futebol Clube - Blumenau - SC - Atleta Profissional de futebol
!Avai Futebol Clube - Florianópolis - se - Atleta Profissional de Futebol

: 1961 à 19621
I 1962 à 19611

ATnnDADESPARLAMENTARES

CONGRESSO NACIONAL

Assembléia NaCIOnal (OnSrillli11le:
19871

1987 à 19881tComissão de Sistematização - Titular
IComissão da Ordem Social - Suplente

(·omis...,"ôes .\.fislas Permanemes:
IComissão Mista de Planos Orçamentos Públicos· Suplente
Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos - Suplente
Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos - Titular
Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos - Titular

I 19861
I 19891
I 1980 à 1990 I
I 1999 à 2000 I

Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos - TIbJlar I 2000 à 2001 I

! 1988 à 19891
. 1999 à 2000 I

! 1987 à 19881Comissão Mista Projeto de lei Orçamentária - Suplente
IComissão Mista Projeto de leí Orçamentária - Titular
: Relator Geral PPA - ztTtlo 12003
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1989 à 19921,

1991 à 1992:

I 1985 à 19871

I 1989 à 1990 I
I 1999 à 20011

i 1983 à 1987.1
i 1983 à 19871
i 1999 à 2000!

: 1984 à 1985 i
: 1989 à 1990 I

( ·oml....:w)es Permanemes

I Comissão de Serviço Público - Presidente

.Comissão de Trabalho. Adm. e SelViço Público - Suolente

iComissão de Constituição e Justiça e de Redação. Titular
;Comissão de Constituição e Justiça e de Redação - Titular
iComissão de Constituição e Justiça e de Redação - Titular

:Comissão de Serviço Público - Titular

; Comissão de Serviço Público - Suplente

IComissão de Desenvolvimento Urbano e interior - Suplente
IComissão de Defesa Nacional· Titular

iComissão do Interior - Suplente

('omissiJes Especiais:
i PEC nO 39/89 • Altera Arts. 14 e 82 • Presidente
IPEC n° 45/91 - Altera a legislação Eleitoral· Suplente

1992/
19921
19921

i PEC nll 96-Al96 - Reforma Poder Judiciário· Relator Setorial
: Pl nll 634/96- Institui o Código Civil· Titular
:Comissão Especial. Pesca Predatória e Trabalho Escravo .. Relator
!Comissão Especial - Reforma do Regimento Interno da CO • Titular

19991
19991
19991

.J

19991,

Comissões Mistas:
íMedida Provisória 1.774-23 de 11/03/99 • Titular
Medida Provisória 1.798-02 de 11/03/99- Suplente
Medida Provisória 1.914-07 de 22110/99· Suplente

19991
1999
1999

19921

I 1988 à 19891
! 1989 à 1990 I

Comissão Parlamentar de Inquérito:

i Privatização da VASP .. Suplente

IAplicação dos Rec. Provenientes da Emenda Calmon· SuplenteICPI Mista - Sistema Globo de Rádio e Televisão - Titular

Alividades Sindicais. RI! 1resel1laril'as de Clas.....e t:! ...b:WJclam'isras:
,Secretário .. Subseção da OAB - Blumenau se '··-1970 à 1972 I

Conselhos:

Membro .. Conselho Curador FURB - Fundação Universidade de Blumenau
Membro· Conselho Curador Fundação Hospitalar Blumenau

/1972 à 1974
i 1972 à 1974
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Troféu Preseo a- Santa Catarina 1978
,Troféu Radar- Santa Catarina 1979
:Medalha Marechal Cordeiro de Farias 1980
.Colaborador Emérito do Exército .. Ministério do Exército 1981
I Troféu Barriga Verde .. Santa Catarina 1981
Destaque Reve'ação Administrativa 1982
iMedalha do Mérito Tamandaré - Ministério da Marinha 1983

lJ!!.ploma liderança .. Trib. do Servo Público .. Rio de Janeiro 19841
iAmi oda Im rensa .. Ass. Im re.nsa do Rio de Janeiro 19.841

iOrdem do Rio Branco - Grande Oficial- Min. ReI. Exteriores 1984

Honra ao Mérito .. Preto de São José dos Cam os - SP 19841
~o do Município de Luis Alves - Câmara Municip_a~1 1_9_85_1
iMunicipalista do Brasil· Ass. Brasileira dos Municípios Bras. 19871
!Cidadão Honorário de Itapema .. Câmara Municipal 1989 !
iDiploma de Agradecimento .. Justiça do Trabalho - RJ 1989 I
I Diploma de Honra ao Mérito dos 25 anos da FURB - Blumenau 19891
! Comenda do Mérito Desportivo - Conselho Estadual de Desp_o_rto_s_-_SC -:.""'::19:-:-99-:-:
Ordem do Mérito Judiciário Militar· Grau de Alta Distincão - STM 2000 :

c

Ordem do Mérito Aeronáutico - Grande Oficial- Ministério da Aeronáutica 2000 :

.\1issões ()fieias:
~. Democrática da Alemanha' Rep. Federal da Alemanha 1989 j
:Austria/Rep. Democrática da Alemanha/França/EUA 1984 !
!Tchecoslováq~ui,a-------_- ----~_+_--1~9_:_84~1
.Tchecoslová uia 1990 i
i Missão Chica olWashin tonlNew York - Bolsa de Valores 2000 I
IMissão Rússia· Exportação de Carne Suína 2000 I
:ONU • 551 Assembléia Geral- Observador Parlamentar 2000 I

o I fiutras II ormaçoes:
Membro da Comissão Municipal de Defesa Civil de Blumenau-SC 1977 à 1982
Vice-Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Municipal 1981 à 1983
Membro Titular do Foro de Des. da Região do Vale do ltajaí 1996 à 1997
Presidente da AMMVI· Associação dos Munic. 00 Médio Vale do itajai 1996 à19971
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Esta Comissão tem a hompsa incumbênCia de exammar c

pronunciar-se sobre a Indicação de Autondade n" l. de 2001. de autoria da

Liderança do Bloco Parlamentar PMDB/PTN, designando l) nome do Senhor

RENATO VIANNA. Deputado Federal. para preencher a vaga aberta na

composlçào do rnbunal dc Contas da Unlào. destinada ao preenchimento por

escolha do Congresso NacIOnal. nos lermos do art. 73. ~ 2°. mciso 11. da

Constituição Federal. do art 105. ínCíso 'fi, da Lc....n,o 8 443. de 16 de julho de 1992.

e do Decreto Legislativo nO 6. de 22 de abril de 1993. alterado pelo Decreto

LegislatIVO n° 18, de 28 de abnl de 1994.

Com a mdicação do Senador Guilhenne Gracmdo Soares

Palmeira. o Senado Federal preencheu a ultima vaga antenonnente aberta na

composIção da Corte de Contas. para preenchimento pelo Congresso NaCIOnal.

Agora.. com a recente aposentadoria do Mimstro Dr. Adhemar Paladini Ghisi,

concedida por Decreto do PreSidente da República. datado de 16 de janeiro de 200 I.
abriu-se nova vaga na composição do Tribunal de Contas da União, a ser provida

mediante escolha da Camara dos Deputados. nos tennos das normas supracitadas.

Regulamentando o processo legislativo aplicado a essa especial

modalidade de mdicação de autoridade, o citado Decreto Legislativo nO 6, de ~91fJ,
.:om .l r~àacà() ~ada [leio Decrcro l.l:glsl:m\ o nO I S. Je 1')9<1. .:srabelece 4uc a

presente \ J.gll u': \ hmstro Jo rCLJ :-,~ra prcencnlda medIante lmCluuva desta

ComIssão. 4UC submetera as tndtcucôcs aprovadas a \ ntaçàll do Pknarlo da Câmara

dos Depurados

:'>lo ~xerCICIO da competência que lhe c atrlbulda. portanto. esta

Coml:,são de Fmanças .: rnbutação deve ~xamtno.r e pronunctar-sc sobre a

Indicação de AutOridade n° \. de 200 I. para deSIgnar o nome do nosso Colega neste

Parlamento. o nobre Deputado RENATO VIANNA. Ilustre representante do Estado

de Santa Catanna para o cargo de Mimstro do Tribunal de Contas da União.

Bacharel em Direito e em Letras pela Umversldade Federal de

Santa Catanna. advogado e protessor. Renato Vianna tOI eleito Pretelto de Blumenau

- Se. peio MOR pm-a o penado 1977-1983. c Deputado Federal para as legIslaturas

de 1983-1987. 1987-1991. quando exerceu a missão de Constituinte, e de 1991 1992,

quando fOI. novamente. eleito Pretelto de Blumenau. para () periodo de 1993 a 1997.

retomando a esta Casa eleito Deputado Federal para o presente mandato.

Exerceu atividades em seu pamdo. () PMDB. como Coordenador

da Bancada Federal de Santa Catanna de 1983 a 1987, Vice-Lider, de 1988 a 1989,

Membro Suplente da Comissão ExecutIva NaCIonal e Delegado da Convenção

NaCIOnaL em 1988.

FOI Chetc da Assessona Juridlca da Preteitura MUnlcipal de

Blumenau c Vice-Reitor da Fundação Universidade de Blumenau.
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Na Assembléia Nacíonal Constltuínte, foi t[tuiar da Comissão de
Sistematização e suplente da Comissão de Ordem Social. Tem atuado intensamente na

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. como suplente em
1986 e 1989, e como titular em vários outros períodos. tendo sldo Relator Geral da

Lei do Plano Plurianual 2000/2003.

Membro titular da Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação em vários períodos. da Cornlssao de Oetesa NacionaL da Comissão de

Trabalho. de Administração e Serviço Público, e suplente da Comissão do
Desenvohojmento t 'rbano e Interior- atuou. aínd::L em Comissões Especiais de

diversas PEC"s e do Projeto do novo Código Civil (PL n° 634/96), e toi Relatár da

Comissão Especial da Pesca Predatória e do Trabalho Escravo e titular da Comis~ãp

Especl:J.i da Reforma do RegImento Interno da Câmara. hem assim de diversas CPl's.

PartlclpoU de diversas missões oticlals. representando a Câmara
dos Deputados na Akmanha. Austna. Republica Checa.. Rússia c. como Observador
Parlamemar. partiCIpOU da 55'1 :\ssembletu (ieral da ONU

lI-VOTO

o curricuium vitae que acabamos de resumIdamente descrever, e
que instrui as Indicações em apreço. demonstra. de modo cabal, a sólida formação
acadêmica e a significativa experiência protissional de homem público., apresentadas
pelo emmente Depurado RENATO VIANNA.

Entendemos, assim, ter ticado sobejamente demonstrado que o
Candidato vem oferecendo. ao longo de sua vida, inestimável colaboração ao

serviço público, de modo geraL e, muito especialmente.. à Atividade Parlamentar,

que sempre enalteceu com sua destacada atuação.

Somado ao exame desse dignificante curricuJum, o conhecimento

de todos sobre a destacada atividade do Deputado RENATO VIANNA no labor

diário desta Casa. formam nossa plena convicção quanto à sua profunda afinidade
com as questões atetas a nobre mIssão para a qual tbi indicado pela Liderança do

Bloco Parlamentar PMOBfPTN, bem assim sua elevada qualificação para exerce"

com máxima proticiência, o cargo de Minisn-o do TCU o
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Somos~ portanto~ de parecer favotável à condução do nome do

Senhor Deputado RENATO VIANNA por esta Comissão de Finanças e Tributação

ao Plenáno da Casa, para que delibere sobre sua indicação para preencher a vaga de

Ministro do TribunaL de Contas da União.

Sala da Comissão, em .z.l-de~e 2001.

~\
Deputado PEDRO NOVAIS

Relator

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária realizada hoje,

apreciando indicação de Lideranças da Casa, aprovou, em escrutínio secreto, por 18

votos sim, o parecer do Relator, Deputado Pedro Novais, considerando o Deputado

Renato Vianna habilitado para o exercício do cargo de Ministro do Tribunal de Contas

da União.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Michel Temer, Presidente; José

Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Presidentes; Félix Mendonça, José Militão,

Rodrigo Maia, Rommel Feijó, Sebastião Madeira, Silvio Torres, Veda Crusius, Chico

SardeJli, Jorge Khoury, Mussa Demes, Pauderney Avelino, Armando Monteiro,

Germano Rigotto, João Eduardo Dado, Milton Monti, Pedro Novais, Carlito Merss,

Ricardo Berzoini, Edinho Bez, Felter Júnior, Olímpio Pires, Pedro Eugênio, Roberto

Argenta, Anivaldo Vale, Luiz Carlos Hauly, Aloizio Mercadante e Eni Voltolíni.

Sala da Comissão, em 22 de março de 2001.
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N~ 2-A, DE 2001
(DE LÍDERES DE PARTIDOS)

Senhor PresIdente MIchel Temer,

Março de 2001

Nos termos do ~ 1n do art. 2° do Decreto Legislativo .,u 6. de 1993.
~~!C:"' ..\10S : \'.E:,:~. ~ :;~~? ~.:: D-;~I.!!~!"!0 UBTRATL\.N .4.GT7T,\R nara. -
preenchimento da vaga de :\'IINISTRü aberta no TRlBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO.

Brasília. de outubro de 2000.

f .:

/ 1'-
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JICurriculum Vitae ll

Dep. UBIRATAN AGUIAR

Qumta-felra 29 08253

o Deputado I)o~ratan .-\gUlar nasceu no municipio de Cedro. Ceará. no
(lia 7 de setembro àe 194 i. Filho ae Araken Sedrm de A.gUIar e ~ana Dimz ae
";.gUIar. E casado com Tcrezmna ae Jesus Bezerra àe AgUIar. de CUlO consórcIO
tem quatro filhas (Neyrm Kelmíl. \reyria .'vlaria. ::-Jeyara Keina ~e Neiryane
Maria) e quatro netas (Neysia. Ubiratan Neto. Patricia e Camille).

Fonnado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Ceará, colou grau em 1967. Na atividade universitária,
exerceu a Vice-Presidência e PresidêncIa do Centro Acaáêmico Clóvis
Bevilacqua da Faculdade de Direito da UFC.

Sua relação com o ensino começou através de experiências como
professor de português em colégios de Fonaieza como 7 de Setembro e o
Batista. Mais tarde, foi professor de Direito Consutucionai nos cursos para
delegadas da Academia de Polícia Civil.

Eleito Vereador para a legislatura de 1967-1971~ integrou como membro
titular a Comissão de Legislação e Urbanismo da Câmara Municipal de
Fortaleza. Foi Presidente da Associação dos Vereadores do Ceará eSecretário
Geral da Associação Brasileira de Municípios. Secção do Ceará.

Exerceu o mandato de Deputado Estadual, no Ceará, nas legislaturas de
1979-1983 e 1983-1987, presidindo a Comissão do Serviço Público.

Na Assembléia Nacional Constituinte. no desempenho do mandato de
Deputado Federal, foi membro da Subcomissão dos Municípios e Regiões, da
Comissão da Organização do Estado; Subcomissão da Educação, Cultura e
Esportes, da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência
e Tecnologia e da Comunicação: titular. Na Câmara dos Deputados., no período
de 1989-1990, presidiu a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.
Integro~ como titular as Comissões de Economia, Indústria e Comércio; e de
Trabalfiõ, Administração e Serviço Público. Comissão especial PEC n..o 182194,

'Admissão de Professores Estrangeiros e Concessão de Autonomia às
Instituições de Pesquisa: Titular; Comissão Especial PEC n.O 233/95, Educação:
Titular, PSDB, 1996, e Segundo-Vice-Presidente., PSDB; Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática; Comissão Especial da PEC 0.° 370/96,
Autonomia das Universidades: Titular; CPI Mista Crise da Universidade
Brasileira: Suplente; Comissão Mista MP n° 932, Fixação das Mensalidades
Escolares: Titular. Integrou, também,a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, compondo, igualmente, a Comissão Especial que examinou a Proposta
de Emenda Constituci.onal, dispondo sobl"e attel"ações ao artigo 29, da. Lei Ma\{}l".
Membro titular da Comissão Especial sobre Crimes de Responsabilidades do
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Presidente da República e da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI referente
a Pistolagem das Regiões Centro-Oeste e Norte. Em 1994, foi suplente da
Comissão de Relações Exteriores e da CPI Mista sobre a Crise da Universidade
Braslieira. Foi relator do Projeto de Lei? do Fundo Constitucional de Apoio ao
Ensino Fundamental e Valorização do Magistério.•~ .

::-To Cungresso NaCIOnal. ;:or rres \-ezes. Quas como nn.üar e :.lma como
3~-lDlenle, integrou i: ComIssão \1isra de Planos. Orcamentos Públicos e
,-::iscaiízação.

Ao longo de sua vida pública. ocupou os cargos de Oficiai de Gabinete
do Secretário de Administração do Estado do Ceará: Presidente do Instituto de
Previdência Social de Fortaleza: Chefe de Gabinete do Pre:feito de Fortaleza. De
1970 a 1973. foi Secretário ::Vlunicipal de Adminisrracão de Fortaleza e no
triênio 1983-198~ desempenhou as funções de Secretário da Educação do
Estado do Ceará. E. ainda, membro da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará.

Além de cidadão honorário de várias cidades do interior cearense, é
derentor de inúmeras condecorações. dentre elas. Sócio Benemento, Clube do
Advogado? Fortaleza. CE 1982: Diploma de Benemérito. Junta de Serviço
Militar de Fortaleza. CE; Medalha do Mérito Legislativo, Câmara Municipal de
Fortaleza, CE, 1973; Medalha do Mérito Legislativo, Câmara Municipal de
Fortaleza. CE. 1973: Medalha do Mérito do Juiz Classista da Justiça do
Trabalho~ ~edalha do Mérito Judiciário do Trabaiho. Tribunal Regional
doTrabalho - 7:1 Região: Diploma de Reconhecimento pela Aprovação da Lei
sobre as Eleições. CONFIES, 1995; Medalha do Pacificador, Ministério do
Exército~ Medalha do Mérito Santos DumolJ.t. Ministério da Aeronáutica:
Meáalha do Mérito Aeronáutico no grau de Grande Oficial, Ministério da
Aeronáutica? 2000; Medalha do Mérito Naval, no grau de Grande Oficial?
Ministério da Marinha, 1993; Medalha do Educador Edilson Brasil Soares,
Sinàicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino, Fortaleza, CE, 1984
1985; Medalha do Mérito de Assistência ao Educando, FAE, Brasília, 1984;
Ordem Nacional do Mérito Educativo, Ministério da Educação? 1994; Medalha
do Mérito Educacional lustÍniano de Serpa, Governo do Ceará; Medalha do
Educador Edilson Brasil Soares, Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de
Ensino? . Fortaleza. CE, 1984-1985~ Medalha Ordem do Mérito Cultural,
Ministério da Cultura, 1997; Medalha da Ordem do Rio Branco, Grande Oficial,
MRE; Comenda Ministro Seabra Fagundes, Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil, 1999; Medalha Boticário Ferreira, Câmara
Municipal de Fortaleza, 1999. Foi agraciado, pelo Comitê de Imprensa da
Assembléia Legislativa - CIAL, com o Título de o Melhor Deputado Federal,
nos anos de 1988/89/92J94; Diploma de Deputado Estadual do Ano de 1979/80
/82; Amigo da Educação, Secretaria de Educação, Porto Velho, RO, 1985. Foi
apontado, no período de 1994 a 2000, pelo Departamento Intersindical de
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I!,

Assessoria Parlamentar - DIAP - como um dos mais influentes deputados
federais, na publicação "As 100 Melhores Cabeças do Congresso".

Com efetiva militância nas atividades da educação nacional, é de sua
autoria o livro "Educação Direito de Todos", com nótula do Professor Cláudio
Martins, Editora Gráfica do Senado Federal; "Educação, Uma Decisão Política,\
prefaciado pelo Professor Florestan Fernandes, Editora Brasília Jurídica, no ano
de 1993; "História de Um Compromisso", prefaciado pelo Professor Edgar
Linhares Lima, Centro de Documentação e Informação CD, 1998; "Modelo
Político "para o Novo Milênio". prefaciado pelo Senador Artur daTá~Qla, com
:lpresentaçào de FranCISCO "YVefforr. .'vfinisITo da Cultura e ae Franco Ivfonroro.
ex-Presidente de Homa do PSDB e ex-Governador do Estado de São Paulo.
Editora Premius, forraleza-CE. 1999: IfLDB Comentadall

- co-autoria com
Ricardo Martins. prefaciado pelo Professor Octávio Elísio. Premius Editora.
Editora Livraria Livros TécnÍcos. Fortaleza-CE. 2000.

Convidado por múmeras mstítuicães educacionais, nroferiu paiestras. . --
sobre o ensino brasileiro em vánas unidades da Feder-aciio. Presidiu o Fórum de
Secrewries de Educação ao BrasIl.

No exercício do n1andato de Deputado Federal. exerceu por diversas
vezes a Vice-Liderança do Governo. do PMDB e do PSDB. Eleito PrimeÍro
Secretário da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e do Congresso
Nacional. para o pe~odo de 1997-1998, foi reeleito para o mesmo cargo para o
biênio 1999-2001. E, também, por Ato do Presidente da Câmara, Presidente da
Comissão que elabora, no âmbito do Poder Legislativo. a programação alusiva
às comemorações dos 500 anos do descobrimento~rasil.

·--r _ I
, ....,

_--. __ !J,lIV ~ ..... ri"" .
I
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INDICAÇÃO DE l\UTORIDADE N° 3. DE 2001
(DO L1DER DO PSDB)

Senhor Presidente,

Mmço de 2001

o Indico, nos termos do §1° do art. 2°, do Decreto Legislativo
n. 6, de 1~~3. o Deputado UBIRATAN AGUIAR (PSOB-CE) para a
cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União_

Cordialmente,

~;::;;;;;~~R
Líder do PSDB

A Sua Excelência o Deputado
AÉCIO NEVES
Presidente da Câmara dos Deputados

INDICAÇÃO DE AUTORIDADE N° 5. DE 2001
(DO LioER DO PSL)

Senhor Presidente.

Com os cordiais cumprimentos. venho por intermédío deste.. em

respOSTa ao qficio SGJWP n° 130/01. de :!2 de fevereiro de 2001 indicar o

Dep. Federal UBIRATAN AGUIAR - PSDB-CE - L"OmO candidaw li eleição

para Cf vaga que cabe à Câmara dos Deputados no Tribunal de Contas da

União.

Sem mais para o momento. agradeço desde já a atenção.

colocando ainda esta Liderança a sua inteira disposição no que se fizer

necessário.

Cordialmente.

~~
Deputado Lint::óln Portela

Líder do PSL

Excelenrissinzo Senhor
Deputado AÉCIO NEVES

. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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COMISS.~O DE FIX-\XÇ.\.S E TRIBUTAÇ,\O

I - RELATÓRIO

Qumta-feira 29 08257

Esta ComIssão tem a honrosa Incumbência de examinar e

pronunciar-se sobre as Indicações de Autoridade nos 2, 3 e 5. de 2001, assmadas.

respectivamente. pelas Lideranças do PTB, PL,PST c PPB. pela Liderança do PSDB

e pela Liderança do PSL. desIgnando o nome do Senhor L!BIRATAN AGUIAR.

Deputado Federal, para preencher a vaga aberta na composição do Tribunal de

Contas da Umão, destmada ao preenchimento por escolha do Congresso Nacional,

nos termos do art. 73, *20
, inciso 11, da Constituição Federal. do art. 105, incIso Il,

da Lei na 8443. de 16 de Julho de 1992. e do Decreto Legislativo na 6, de 22 de abnl

de 1993. alterado pelo Decreto Legislativo n'" 18, de 28 de abnl de 1994

Com a indicação do Senador Guilherme Gracmdo Soares

Palmeira, o Senado Federal preencheu a última vaga antenonnente aberta na

composição da Corte de Contas. para preenchimento pelo Congresso NaclOnal.

Agora. com a recente aposentadoria do Ministro Dr. Adhemar Paladini Ghisi,

concedida por Decreto do Presidente da República. datado de 16 de janeiro de 2001.
abnu-se nova vaga na composição do Tribunal de Contas da União, a ser provida

mediante escolha da Câmara dos Deputados, nos termos da supracitada Lei n° 8.443.
. "

de 1992.

Regulamemando o processo legislativo aphcado a essa espeCial

modalidade de mdicação de autondade. o Decreto Legislativo n" 6. de 1993.

alterado pelo Decreto Leglslatl\'o nU 18. de 1994. estabelece que a presente \'aga de

\tIimstro do rcu será preenchIda mediante iniciativa desta ComIssão. que

submeterá as indIcações aprO\adas a votação do Plenário da Câmam dos Deputados.

No exerCIClO da competência que lhe é atnbuídu. portanto, esta

ComIssão de Finanças e Tributação deve exammar e pronunciar-se sobre as

Indicações de Autondade nos :2. 3 e 5. de 2001, para deSIgnar o .nome do nosso

Colega de Parlamento. o nobre Deputado UBlRATAN AGUIAR. Ilustre

representante do Estado do Ceará. para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas

da União.

o Deputado UBIRATAN AGUIAR bacharelou-se em Ciências

Juridicas e SOCiais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará.

onde colou grau em 1967. Na atividade umversltária. exerceu a Vice-Presidência e a

PreSidênCia do Centro Acadêmico Clóvis BeVilácqua, da Faculdade de Direito da

UFC.

Sua relação com o ensino iniciou-se como professor do idioma

pátrio em estabelecimentos de ensino de Fortaleza, como o Sete de Setembro e o

Batista. Mais tarde, foi professor de Direito Constitucional nos cursos para

delegados da AcademIa de Polícia Civil.

Eleito Vereador em Fortaleza, para a legislatura de 1967-1971.

Integrou como membro titular a Comissão de Legislação e Urbanismo da Câmara
MUnlciDal da cl\oital do O>~'mí
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Foi Presidente da Associação dos Vereadores do Ceará e
Secretário-Geral da Associação Brasileira de Municípios, Seção do Ceará.

Exerceu o mandato de Deputado Estadua\, no Ceará, nas

legIslaturas de 1979-1983 e de 1983-1987, tendo presidido a Comissão do ServIço
Público.

No desempenho do mandato de Deputado Federal, integrou a

Assembléia Nacional Constituinte~ onde foi membro titular da Subcomissão dos

Municípios e Regiões; da Comissão da Organização do Estado; da Subcomissão da
Educação, Cultura e Esportes: e das Comissões da Familia~ de Educação. Cultura_e
Espones, de Ciência e Tecnologia e de Comunicação.

Na Câmara dos Deputados. no penodo de 1989-1990. presidiu a
ComIssào d.e Educação. Cultura. Esporte e Tunsmo e Integrou. como titular. a

ComIssão de Economia. Indústna e Comercio: de Trabalho. Administração e

Serviço PúblICO: a Comissão Especial da PEC na 182/94. relativa à Admissão de

Protessores Estrangeiros e Concessão de AutonomIa às InstItUições de PesqUIsa: a

Comissão Especial PEC 11. o 233/95. da Educação.

No seu partido () PSDB. em 1996. exerceu o cargo de

Segundo-Vice-Presidente: e integrou. ainda: a Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática: a Comissão Especial da PEC n.O 370/96, Autonomia

das Universidades, como titular; a CPf Mista da Crise da Universidade Brasileira,

como Suplente: a Comissão da Medida Provisória nO 932, da Fixação das

Mensalidades Escolares. como titular.

Integrou. também, a Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação_ e a Comissão Especial que examinou a Proposta de Emenda à

Constituição, dispondo sobre alterações do artigo 29. da Lei Maior.

Membro titular da Comissão Especial sobre Crimes de
Responsabilidade do Presidente da República e da CPI que investigou a Pistolagem

das Regiões Centro-Oeste e Norte.

Da Comissão de Relações Exteriores e da CPI Mista sobre a

Crise da Universidade Brasileira toi suplente. em 1994, e exerceu a relatoria do

Projeto do Fundo Constitucional de Apoio ao Ensino Fundamental e Valorização do

Magistério.
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o curricu/um vitae que acabamos de resumIdamente descrever, e

que instrui as Indicações em apreço, demonstra. de modo cabaL a sólida formação

acadêmica e a significativa experiência protíssional de homem público, apresentadas

pelo eminente Deputado UBIRATAN AGUIAR.

Entendemos, assim, ter ticado sobejamente demonstrado que o

Candidato vem oferecendo. ao longo de sua vida, inestimável colaboração ao

serviço públ ico, de modo geral, e, muito especialmente, à Atividade Parlamentax..

que sempre enalteceu com sua destacada atuação.

Somado ao exame desse dignificante cllrriculum. o conheCImento

de todos sobre :l destacad~ atividade do Deputado UBIRATAN AGUIAR no labor

diário desta Casa. formam nossa plena convicção quanto à sua profunda afinidade

com as questões atetas à nobre missão para a qual toi indicado por diversas

Lideranças Parudánas c sua elevada qualiticação para exercer. com máxima
proficiência. o cargo de Ministro do TeU.

Somos. portanto. de parecer favorável à condução do nome do
Senhor Deputado eBIRATAN AGUIAR por esta Comissão de Finanças e

Tributação ao Plenário da Casa para que delibere sobre sua indicação para preencher
a vaga de Ministro do Tribunal de Contas da União.

Sala da Comissão. em~de v~e 200 I.

~
Deputado PEDRO NOVAIS

Relator
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PARECER DA COMISSÃO
Março de 200 I

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária realizada hoje,

apreciando indicação de Lideranças da Casa, aprovou, em escrutínio secreto, por 20

votos sim, o parecer do Relator, Deputado Pedro Novais, considerando o Deputado

Ubiratan Aguiar habilitado para o exercício do cargo de Ministro do Tribunal de

Contas da União.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Michel Temer, Presidente; José

Carlos Fonseca Jr. eJosé Pimentel, Vice-Presidentes; Félix Mendonça, José Militão J

Rodrigo Maia, Rommel Feijó, Sebastião Madeira, Silvio Torres, Veda Crusius, Chico

Sardelli, Jorge Khoury, Mussa Demas, Pauderney Avelino, Armando Monteiro,

Germano Rigotto, João Eduardo Dado, Milton Monti, Pedro Novais, Car'ito Merss,

Ricardo Berzoini, Edinho Bez, Fetter Júnior, Olímpio Pires, Pedro Eugênio, Roberto

Argenta J Anivaldo Vale, Luiz Carlos Hauly, Aloizio Mercadante eEni Voltolini.

Sala da Comissão, em 22 de março de 2001.

i
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INDICAÇÃO DE AUTORIDADE
N~ 4-A, DE 2001

(DO LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR PFLIP8T)

Senhor Presidente,

Quinta-feira 29 08261

Indico a Vossa Excelência, para os devidos fins, o Deputa:do Átila

Lins, para, na qualidade de membro do Partido da Frente Liberal, integrar rol de candidatos

à cadeira do Tribunal de Contas da União, de acordo com os critérios adotados para a

espécie.
Por oportuno, encaminho em anexo, para gentileza do exame de

Vossa Ex.celência, o currículo do referido parlamentar.

Atenciosamente, / /'

\~.-=-_- CL
'-./

Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA

Líder do Bloco Parlamentar PFL-PST

Excelentíssimo Senhor
Deputado AÉCIO NEVES
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

CURRICULUM VITAE

ÁTILA SIDNEY LINS ALBUQUERQUE
Deputado ÁTILA LINS

Brasileiro, Casado, Amazonense
Advogado e EcoDonusta
Data do Nascimento: 22.11.50

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
CARGOS, FUNÇÕES E ATIVIDADESDESEMPENHADAS

I. AUDITOR. nomeado por concurso público, classificado em 10 lugar, no ano de 1977;
2. Conselheiro Substituto do TribUIllÚ, no ano de 1977;
3. Diretor da Divisão de Fiscalização Municipal, 1971 a 1976;
4. Chefe da Seção de Despesa, em 1970;
5. Chefe da Seção de Receita, em 1969;
6. Escriturário, nomeado em caráter efetivo, por bav~r prestado concw-so público, em 1968;
7. Inspecionou vários órgãos públicos e prefeituras no interior do Estado do Amazonas, nos anos

de 1968 a 1978;
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8. Curso de Atualização em Direito Público, na Faculdade de Direito do Amazo~em 1976;
9. Seminário Nacional de Orçamento Público, em Fortaleza-CE. e Salvador-BA, nos anos de 1975

e 1976, respectivamente;
10. Curso de Auditoria no IBAM, Rio de Janeiro, em 1972;
11. Curso de Contabilidade Pública Municipal., no IBAM, Rio de Janeiro, em L972~

12. XI Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, em Florianópolis - SC;
13. x:m Congresso dos Tribunais de Contas do Brasi.l. em Salvador - BA, 1985.

ASSEMBLÉIA LEGISLA TIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
CARGOS E FUNÇÕES OCUPADAS

Deputado Estadual de 1979-1983 (ARENA); 1983-1987 (PDS); 1987-1991 (PFL).

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas. eleito e reeleito no periodo de
1987-199L
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Serviço Público no periodo de 1979-1980;
Membro de várias Comissões Técnicas.
10 Secretário da ALE. em 1985/1987.
Exerceu interinamente o Governo do Estado do Amazonas, em várias oportunidades, no período
de 1987 1 1991.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CARGOS E FUNÇÕES OCUPADAS

Deputado Federal de 1991 - 1995 (PFL) Congresso Revisor; 1995 - 1999 (PFL); 1999 - 2003
(PFL).

"- Membro titular das Comissões: Relações Exteriores~ titular 1991. 1994. 1995-1997, primeiro vice
presidente. 1995-1996 e Presidente, 1996-1997: Defesa Nacional. titular 1992-1993 e 1996-]997,
suplente 1994; Relações Exteriores e de Defesa Nacional. titular 1997 e 1999; Amazônia e de
Desenvolvimento Regional. titular 1998 e 1999, suplente 1997-1998; Constituição e Justiça e de
Redação. titular 1991-1992, e 1994, suplente 1993, 1995·<e 1999; Presidente da Comissão Especial
dos Municípios, destinada a proferir parecer à PEC nO 627/98. em 1999; Presidente da CPI dos
Aeroportos Clandestinos, Missões Religiosas Estrangeiras, Garimpos de Roraima,
Internacionalização da Amazônia em 1991; etc.

CONGRESSO NACIONAL
Vice Presidente da Comissão Mista Especial Projeto Calha Norte, 1994; Membro Suplente da
Comissão Mista Especial - Maloca Haxímu. 1994; Membro Titular da Comissão Mista Especial
Projeto Calha Norte, Política de Ocupação Racional da Região Amazônica, 1995; Membro Titular
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 1998 e 2000.

ATIVIDADES PARTIDÁRIAS NA ALE E CÂMARA DOS DEPUTADOS
Vice Líder PDS, 1980-1981; Vice Líder do Bloco PFL. PRN, PSC, PMN, PST de 1991 a 1993;
Vice Presidente, 1991-1993, e Presidente, 1993-1996. do Diretório do PFLlAM.

CONDECORAÇÕES NACIONAIS E ESTRANGEIRAS
1- Medalha da Inconfidência Governo de Minas Gerais, 1977;
2- Medalha do Pacificador. Ministério do Exército. 1989;
3- Medalha Tiradentes, Polícia Militar do Estado do Amazonas. 1990;
4- Medalha do Mérito Militar. Ministério do E.'<ército. 1990;
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5- Medalha do Mérito Aeronáutico, Ministério da Aeronáutica, 1992;
6- Medalha do Mérito da Ordem de Rio Branco, Ministério das Relações Exteriores. Grau Grande

Oficial, 1995;
7- Promovido a Grã-Cruz, da Ordem de Rio Branco, Ministério das Relações Exteriores, 1996;
8- Medalha Francisco Miranda Grã-Cruz do Governo da Venezuela, 1997;
9- Medalha Bernardo O'Higgins - GTã-Cruz do Governo do Chile~ 1998;
10- Medalha Almirante Tamandaré, outorgada pelo Ministro da Marinha, 1998.

MISSÕES OFICWS NO EXTERIOR

- Participou da Assembléia do Parlamento Amazõnico, Caracas - Venezuela em 1992, e na cidade
de Lima - Peru em 1999; Observador Parlamentar na Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque
J:UA em 1994, 1997 e 1999; Integrante da Delegação Brasileira na Conferência Interparlamentar,
realizada nas cidades de: Istambul - Turquia em abril de 1996; Berlim - Alemanha, outubro de

, 1999; Am8Il - Jordânia, em abril de 2000, etc.

, %-~J.
f~ \ :>
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Março de 200 I

INDICAÇÃO DE AUTORIDADE ~ 4, de 2001

I - RELATÓRIO

Esta Comissão tem a honrosa incumbência de examinar e
pronunciar-se sobre a Indicação de Autoridade nO 4, de 2001, de autoria da

Liderança do Bloco Parlamentar PFL-PST, designando o nome do Senhor ÁTILA
LINS, Deputado Federal, para preencher a vaga aberta na composição do Tribunal

de Contas da União, destinada ao preenchimento por escolha do Congresso
Nacional, nos termos do art. 73, § 2°,-inciso 11, da Constituição Federal, do art. 105,

inciso lI, da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 129.~, e do Decreto Legislativo nO 6, de

22 de abril de 1993, alterado pelo Decreto Legislativo nO 18, de 28 de abril de 1994.

Com a indicação do Senador Guilherme Gracindo Soares

Palmeira, o Senado Federal preencheu a última vaga anteriormente aberta na
composição da Corte de Contas, para preenchimento pelo Congresso Nacional.

Agora, com a recente aposentadoria do Ministro Di. Adhemar Paladini Ghisi,

concedida por Decreto do Presidente da República, datado de 16 de janeiro de 2001,

abriu-se nova vaga na composição do Tribunal de Contas da União, a ser provida

mediante escolha da Câmara dos Deputados, nos tennos das normas supracitadas.

Regulamentando o processo legislativo aplicado a essa especial

modalidade de indicação de autoridade, o citado Decreto Legislativo nO 6, de 1993,
com a redação dada pelo Decreto Legislativo nO 18" de 1994" estabelece que :(
presente vaga de Ministro do TeU será preenchida mediante iniciativa desta

Comissão? que submeterá as indicações aprovadas à votação do Plenário da Câmara

dos Deputados.

No exercício da competência que lhe é atribuída, portanto, esta

Comissão de Finanças e Tributação deve ",examinar e pronunciar-se sobre a
Indicação de Autoridade nO 4, de 200 I, para designar o nome do n,osso Colega neste

Parlamento, o nobre Deputado ÁTILA LINS? ilustre representante do Estado do

Amazonas, para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União.
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Advogado e economista, nomeado Auditor do Tribunal de Contas

do Estado do Amazonas, após aprovação em concurso público, onde foi classificado

em 10 lugar, no ano de 1977, desempenhou diversos cargos e funções naquela Corte

de Con~, inclusive de Conselheiro Substituto, tendo inspecionado vários órgãos

públicos e Prefeituras, nos anos de 1968 a 1978.

Realizou Curso de Atualização em Direito Público, na Faculdade

de Direito do Amazonas, em 1976, Seminário Nacional de Orçamento Público, em
Fortaleza-CE e em Salvador-BA, Curso de Auditoria no IBAM, Rio de Janeiro, em

1972, Curso de Contabilidade Pública Municipal, no IBAM, Rio de Janeiro, em 1972.

Participou, ainda, do XI Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, em

Florianópolis - SC e do XIII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil em

Salvador - BA, 1985.

Eleito Deputado Estadual para o mandato de 1979-1983, toi

reeleito para os mandatos de 1983-1987 e de 1987-1991, pelo PFL.

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas,

eleito e reeleito no período de 1987-1991, exerceu interinamente o Governo do Estado

do Amazonas, em várias oportunidades, nesse período.

Ocupou no Parlamento estadual a Presidência da Comissão de

Constituição, Justiça e Serviço Público no período de 1979-1980 e toi Membro de

várias Comissões Técnicas.

Foi eleito Deputado Federal para o mandato 1991-1995, tendo sido

reeleito para os mandatos de 1995-1999 e de 1999-2003, sempre pelo PFL.

Nesta Casa Congressual, foi Membro das seguintes Comissões:

Relações Exteriores: titular em 1991, 1994, 1995-1997, 10 Vice-Presidente,

1995-1996 e Presidente, '1996-1997; Defesa Nacional: titular em 1992-1993 e
1996-1997, e suplente em 1994; Relações Exteriores: titular em 1997 e 19~

-Amazônia e de Desenvolvimento Regional: titular em 1998 e 1999, e suplente em

1997-1998; Constituição e .hIstiça e de Redação: titular em 1991-1992 e 1994, e
suplente em 1993, 1995 e 1999.

Foi Presidente da Comissão Especial dos Municípios, destinada a
proferir parecer à PEC nO 627/98, em 1999; Presidente da CPI dos Aeroportos

Clandestinos, Missões Religiosas Estrangeiras, Garimpos de Roraima, e

lntemacionalização da Amazônia, em 1991.
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No âmbito do Congresso Nacional, foi Vice-Presidente da
Comissão Mista Especial Projeto Calha Norte, 1994; Membro Suplente da Comissão
Mista Especial - Maloca Haximu, 1994; e Membro Titular da Comissão Mista
Especial Projeto Calha Norte, Política de Ocupação Racional da Região Amazônica

1995.

Foi Membro Titular da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, em 1998 e 2000.

No âmbito partidário, foi Vice-Líder do PDS, 1980-1981; Vice
Líder do Bloco PFL, PRN, PSC, PMN, PST, de 1991 a 1993; Vice-Presidente, de
1991-1993, e Presidente, de 1993-1996, do Diretório do PFLIAM.

Participou de vanas missões oficiais no exterior,. inclusive da
Assembléia do Parlamento Amazônico, em C~as - Venezuela, em 1992,. e na
cidade de Lima - Peru,. em 1999, e foi Observador Parlamentar nas Assembléias
Gerais da ONU, em 1994, 1997 e 1999. Integrou a Delegação Brasileira na
Conferência Interparlamentar,. realizada nas cidades de: Istambul - Turquia, em abril
de 1996; Berlim - Alemanha,. outubro de 1999,. e Aman - Jordânia,. em abril de 2000.

li-VOTO

o curriculum vitae que acabamos de resumidamente descrever, e
que instrui as Indicações em apreço,. demonstra,. de modo cabal,. a sólida fonnação
acadêmica e a significativa experiência profissional de homem público, apresentadas

, "d" I'
pelo eminente Deputado ATILA LINS.

Entendemos, assim,. ter ficado sobejamente demonstrado que o
Candidato vem oferecendo,. ao longo de sua vida, inestimável colaboração ao

serviço público, de modo geral, e, muito especialmente, à Atividade Parlamentar,
que sempre enalteceu com sua destacada atuação.

Spmado ao exame desse dignifícante curriculum, o conhecimento
de todos sobre a destacada atividade do Deputado ÁTILA LINS no labor diário
desta Casa,. formam nossa plena convicção quanto à sua profunda afinidade com as
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questões afetas à nobre missão para a qual foi indicado pela Liderança do Bloco
Parlamentar PFLIPST1 bem assim sua elevada qualificação para exercer, com
máx;ima proficiência, o cargo de Ministro do TeU.

Somos, portanto, de parecer favorável à condução do nome do
Senhor Deputado ÁTILA LINS por esta Comissão de Finanças e Tributação ao
Plenário da Casa, para que delibere sobre sua indicação para preencher a vaga de
Ministro do Tribunal de Contas da União. /'

.'_ Sala da Comissão, emVde fIIV de 2001.

iNJJj)JJ\
Deputado PEDRO NOVAIS

Relator

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária realizada hoje,

apreciando indicação de Lideranças da Casa, aprovou, em escrutínio secreto, por 18

votos sim, o parecer do Relator, Deputado Pedro Novais, considerando o Deputado

Átila Lins habilitado para o exercício do cargo de Ministro do Tribunal de Contas da

União.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Michel Temer, Presidente; José

Carlos Fonseca Jr. e José Pil'!lentel, Vice-Presidentes; Félix Mendonça, José Militão,

Rodrigo Maia, Rommel Feijó, Sebastião Madeira, Silvio Torres, Veda Crusius, Chico

Sardelli, Jorge Khoury, Mussa Demes, Paudemey Avelino, Armando Monteiro,

Germano Rigotto, João Eduardo Dado, Milton Monti, Pedro Novais, Carlito Merss,

Ricardo Berzoini, Edinho Bez, Fetter Júnior, Olímpio Pires. Pedro Eugênio. Roberto

Argenta, Anivaldo Vale. Luiz Carlos Hauly, Aloizio Mercadante e Eni Voltolini.

Sala da Comissão, em 22 de março de 2001.

() 'A>

P~PIMEN
Presidente em exercíc'
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Foi inde- Nas folhas desse processo legislativo não estão
ferida a Indicação de Autoridade n° 6/2001, por não mecanicamente justapostos números, folhas, rubri-
atender ao disposto no § 1° do art. 2° do Decreto Le- cas, carimbos; está muito mais: a vida inteira do can-
gislativo n° 06, de 1993, combinado com o § 4° do art. didato, com seus erros, defeitos e virtudes, com todos
9° do Regimento Interno desta Casa. os aspectos que vão denunciar, principalmente no

O parecer da Comissão de Finanças e Tributa- seu curri~ul~~ vit:'l~' a sua coe.rência, a sua leald~-
ção, considerando habilitados os Deputados indica- de aos pnncl~l?s etlcos e mora~s: os seus conhecI-
dos para o preenchimento da vaga, está publicado e ~entos especlflcoS pa~a o exerclclo d.o car~o preten-
distribuído em avulsos. dldo, o preparo e os atnbutos que, enfim, forjam o seu

C It' h d'd t I caráter e demonstram a justa ambição de vencer não

d
°dns.u ar~l_ os sen obres cdan I. a os, peda simplesmente pelo prazer de vencer, mas sobretudo

or em e Inscnçao, para sa er se esejam usar a I d .
palavra pelo prazo de cinco minutos. Esta pe o praz~r _e servir. ,., .. .
Presidência, primeiramente, obedecerá à ordem de A~blçao nobre, contrana a ~oblça, Ir:conform!s-
inscrição e, a partir daí, os Deputados usarão a mo mUitas vez~s ~~r sermos aqUilo ,que, n~o deven.a-
palavra segundo ordem estabelecida através de ~o.s s~r,.q~e SI~n1~ICa bem quer~r.a Patna, respe~to
sorteio feito pela Mesa Diretora da Casa, coordenado as Instltulçoes publicas e democratlca~ e co~promls-
pelo 4° Secretário, Deputado Ciro Nogueira, com a so perm~~ente d.e avan~ar nas conqUistas Inerentes
presença da Secretaria-Geral da Mesa. ao exercICIO da cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Consulto, O que me m.ove nesta. d~s~uta não é a conq~ista
pois, o ilustre Deputado Renato Vianna sobre o uso pessoal de uma Sinecura, slnonlmo de acor:nodaçao e
da palavra por cinco minutos. descanso d?s qU? s~ despedem dos desafiOS perma-

O SR. RENATO VIANNA - Sim, Sr. Presidente, nentes.da vida p.Ubllc~. ...
desejo usar a palavra. Sinto-me ainda jovem, com energia e vigor sufl-

. . cientes para dedicar-me ao estudo e à proposição de
8 O SR. PRE~IDEN~E (Aeclo Neves) - Tem ~. alterações reclamadas pela sociedade brasileira que

Ex a palavra P?r CinCO minutos, Deput~do R~nato VI- aperfeiçoem as normas do Tribunal de Contas no de-
a~na. Em seguida, por ordem de sorteiO, sera conc~- sempenho das suas funções, que consistem em exer-
dlda a pal~vra, pelo,~esmo prazo, ao D~p.uta~o Ubl- cer o controle fático e jurídico sobre o exercício finan-
ratan Aguiar e, por ultimo, ao Deputado Atlla LIns. ceiro orçamentário das unidades dos três Poderes da

O SR. RENATO VIANNA (PMDB - SC. Pronun- União, sem a definitividade jurisdicional.
cia o seguinte di.sc~rso.) - Sr. Presidente, Sr8s e Srs. Pretendo, no meu esforço construtivo de colabo-
Parlam~n~ares, In?lcado para preencher ~_ vaga na ração, Sr. Presidente, S~S e Srs. Deputados, juntar-me
composlçao do T~lbunal de ~~ntas da Unlao aberta aos bons Ministros, auditores, técnicos e representan-
pela apose~tadona compulsona .d? ex-~eputado Fe- tes do Tribunal de Contas, que desejam modernizá-lo
deral catan.nen~e. Adhemar Ghlsl,. ,:qUl. compa.reço com atuais equipamentos da informática, tornando o
para cumpnr a Ultl~~ ~apa das eXlgenclas prevlst~s controle externo mais ágil e transparente, e dotá-lo de
no.art. ~3 da ConstltUlçao Fed~r~1 e do_D~creto Legls- poderes que permitam com maior dinamismo acompa-
J~tIVO n 6, de 1993, para a elelçao de tao Importante e nhar com eficácia a correta aplicação de recursos e
disputado cargo. execução de obras, analisando e compatibilizando os

Apresento-me com a mesma humildade com orçamentos e cronogramas físicos e financeiros, para
que tenho enfrentado os grandes desafios da minha coibir abusos e desvios, corrigindo preventivamente
vida pública, marcada pela vocação de servir às insti- quando necessário, mas também punindo exemplar-
tuições e ao meu País. mente os maus gestores da coisa pública.

As folhas desse processo legislativo culminará, Agradeço a oportunidade que tive, já na Comis-
daqui a pouco, com a escolha por votação secreta da- são Técnica iniciante do processo de habilitação - Co-
quele que irá ao Tribunal de Contas da União, soman- missão de Finanças e Tributação -, como também nas
do-se a mais oito Ministros e três auditores, além da exposições e argüições promovidas democraticamen-
presença dos representantes do Ministério Público, te por diversos partidos políticos e até pela bancada
auxiliar o controle externo da União, competência que evangélica, de manifestar, de forma clara e simples, o
cabe originariamente ao Congresso Nacional, por for- meu compromisso, que ora renovo, visando ao aprimo-
ça do art. 71 da Constituição Federal. ramento da estrutura e funcionamento do TCU, perse-
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guindo e defendendo sua interação necessária, per- Pois bem, dediquei minha vida toda a esse tra-
manente e progressiva com o Congresso Nacional. balho. Hoje, depois de conviver com vultos importan-

Muito tenho aprendido nesta Casa legislativa, tes deste Parlamento - como, por exemplo, Mário Co-
muito recolhi nos dez anos de rica experiência no vas, de quem tive a honra de ser Vice-Líder neste
Executivo municipal de Blumenau, lições que preten- Casa; Florestan Fernandes, que acabei de citar;
do emprestar à dignificante missão que me espera Ulysses Guimarães, o grande timoneiro; o grande e
caso mereça a confiança e o voto consciente dos jovem Presidente Luis Eduardo Magalhães -, o que
meus pares. eu poderia dizer? Gostaria de sera síntese dos exem-

Registro também a honra que tive de disputar a pios que
h

el~s deixara~ d~ ci~ada~ia,. de éti~a, de
mesma postulação com concorrentes da têmpera de transp~rencla, de respeito a cOisa publica. Assim, ~e
Átila Lins e Ubiratan Aguiar, que dignificam este Parla- escolhido for pela vont~de dos me~s pares, podena
mento. Afinal, já me acho recompensado pela receptivi- lev~r esses ~x:mplo~ a corte ~alo~ de contas do
dade e calor humano que na minha peregrinação pelos P~IS.' na c,?ndlçao de fiscal da apll?açao dos r~c~rsos
gabinetes, pelos corredores, nas Comissões Técnicas e publlcos.tao reclama~os pela sO~le~a~e. brasileira.
no plenário da Casa fizeram-me relembrar a grande . ~el, companheirOS: .que na~ e facll tomar um~
missão de Antoine de Saint-Exupery: na vida só existe decl~~~ des~s. So~ polltlco na~ld?nos ban~os. Unl-
um luxo verdadeiro o luxo das relações humanas. versltanos, fUI Presidente de diretonos academlcos.

M't b' ~ Iniciei minha carreira política como Vereador e che-
UI o o nga o. . . guei a esta Casa. Logo, tenho de render também um

O ~R. PRESIDENTE (~eclo Nev~s) - Tem a pa- agradecimento à bancada do meu Estado - compos-
lavr~ o Ilus~re Deputado Ubiratan Aguiar, pelo prazo ta de 22 Deputados, sendo oito de partidos diferentes
de cinco mInutos. -, que unanimemente me apoiou. Em nenhum momento

O SR. UBIRATAN AGUIAR (Bloco/PSDB - CE. tergiversou no seu apoio, na sua solidariedade.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, companhei- Trago essa referência para esta Casa, da qual re-
ras e companheiros Parlamentares, este é um mo- colho o carinho que recebi nas visitas aos gabinetes,
mento muito importante na minha vida, éa decisão de nos encontros aqui no plenário e nas Comissões, em to-
um homem que caminhou pelo Parlamento durante dos os locais. A passagem pela 1a Secretaria deu-me a
sete mandatos; são 26 anos na função de legislar e chance de conhecer as entranhas desta Casa, de
de fiscalizar. aprender muito de administração, o que me vai ser útil,

O cargo de Ministro do Tribunal de Contas da caso seja escolhido pelos nobres colegas para ocuparo
União, órgão auxiliar do Poder Legislativo na fiscaliza- cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União.
ção, neste momento salta a meus olhos como a conti- Sr. Presidente, quero, neste minuto final, assu-
nuidade de um trabalho que tenho desenvolvido du- mir o seguinte compromisso: serei fiel aos princípios
rante todos esses anos. desta Casa, que amo, desde os funcionários que es-

Nesta Casa fiz grandes amizades, desde à épo- tendem a sua mão, numa demonstração de apoio, até
ca da Constituinte, nas madrugadas em que discutía- todos os Parlamentares, que, solidários com minha
mos os problemas do País, como os da área da edu- candidatura, não deixaram de me estimular.
cação, que sempre foi a paixão de minha vida. Tive Honra-me disputar em a~o nível com companhei-
como referencial o saudoso Florestan Fernandes, ros da qualidade moral, competência e ética de Átila
que, inclusive, prefaciou livro de minha autoria. Tive Lins e Renato Vianna. Sinto-me gratificado. Esta Casa
também companheiros como Jorge Hage e compa- deve ter sempre disputas como esta, feitas com gran-
nheiros de meu partido e de outros, que discutiram as deza e elevação, de forma a respeitar o povo brasileiro.
matérias consubstanciadas na Carta Maior de 1988. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Ao escrevê-Ia, nos arts. 70 e subseqüentes, de- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
mos uma atenção especial ao Tribunal de Contas, ins- a palavra ao último candidato inscrito, pela ordem do
pirados no princípio do grande Rui Barbosa de que sorteio, ilustre Deputado Átila Lins, pelo prazo de cin-
deveria haver um organismo que ajudasse o Poder co minutos.
Legislativo na pilastra de sustentação - que é a fisca- Em seguida, será autorizada a abertura das urnas.
lização por meio do controle externo - e verticalizas- O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PFL - AM. Sem revi-
se suas ações junto aos Estados e Municípios, de for- são do orador.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputa-
ma que os recursos públicos não pudessem cair nas dos, no momento em que o Brasil vive profundas trans-
mãos dos que querem malversá-los. formações, em que determinados setores da vida pú-



o Sr. Aécio Neves, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. AI}' Kara, § 2° do artigo 18 do Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Solicito aos
Srs. Deputados que estão em seus gabinetes e nas
Comissões que venham ao plenário, porque a vota
ção já se iniciou.

Solicito também que sejam suspensas todas as
reuniões das Comissões Permanentes. Os Srs.
Deputados poderão votar e retornar ao plenário
das Comissões.

(Processo de votação.)
O SR. IVAN VALENTE - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Tem V. Exa a

palavra.
O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, neste mo
mento de eleição para o cargo de Ministro do Tribunal
de Contas da União, comunico ao Plenário que de
mos entrada, na Comissão de Educação, Cultura e
Desporto da Câmara dos Deputados, a um requeri
mento propondo audiência pública a fim de debater
mos os vetos presidenciais ao Plano Nacional de
Educação. Pretendemos firmar posição na Comissão
contra os vetos que permitiram ao Presidente da Re-
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blica procuram convencer-se de que é preciso transfor- tor, que conhecerá tecnicamente a matéria e que com
mar, aperfeiçoar, eu, na qualidade de au~itor do Tribu- sensibilidade política exercerá a árdua tarefa de fisca-
nal de Contas ~o Am~zonas,.po.rt~,n~o, I~tegrante do Iizar as contas públicas, para, dessa forma, fortalecer
quadro de carreira do sistema Judlclano, nao me pode- aquele órgão e engrandecer esta Casa.
ria furtar de submeter à consideração dos eminentes ..
pares meu currículo, minha vida pública como auditor e Era o que tinha a dizer. , . ,
Parlamentar, com o fim de servir a este Congresso e O SR. PRESIDENTE (Aeclo Neves) - Apos ou-
ao País como Ministro do Tribunal de Contas da União. virmos os três candidatos inscritos, vamos dar início

A meu ver, Sr. Presidente, alguém que tenha in- ao processo de votação.
gressado no Tribunal de Contas do Amazonas por con- A Presidência informa aos Srs. Deputados que,
curso público e possuidor de dez anos de experiência, conforme previsto no § 2° do art. 3° do Decreto Legis-
faz~nd? as inspeç?~s rotineiras e extraordinári~s, as lativo n° 6, de 1993, combinado com o inciso 111 do § 1°
audltonas nec?~sanas e o exame da prestaçao de do art. 188 do Regimento Interno, a votação será se-
c~ntas de adm~n~stra?o~es, ,deve e~t~r prepara?o para ereta mediante cédula impressa cada uma com o
aliar essa condlçao tecnJca a de polltlco com seisman-' .. .' .
datos consecutivos, três vezes Deputado Estadual, nome d~. um dos candld~to~ Indlca~os e consl.dera-
três vezes Deputado Federal, além de ter exercido a d~s habll~ados pela Comlssao de Fln~nça e Tr~buta-
Presidência da Assembléia Legislativa do Amazonas. çao da C~mara dos Deputados, ou seja,~uma cedula,

Assim, entendo estar preparado para exercer um candidato. Os Srs. Deputados votarao com uma
essa nobre atividade de Ministro encarregado do exa- sobrecarta destinada a receber uma das cédulas.
me das contas dos administradores de todo o País ao Havendo, portanto, quorum para deliberação,
aliar competência técnica à experiência política. considerar-se-á indicado e eleito pela Câmara dos

Não há instrumento melhor para aproximar o Tri- Deputados o nome do candidato que obtiver maioria
bunal de Contas da União do Congresso Nacional do simples dos votos.
que eleger um membro que tenha vivência parlamen: Neste momento determino o início do processo
tar e conhecimento das atribuições daquele órgão. E de votação.
importante o Plenário desta Casa examinar a possibi
lidade de eleger alguém que possa efetivamente no
Tribunal exercer suas atividades no cumprimento da
lei, procurando sempre agir com bom senso. E isso,
Sr. Presidente, Srs. Deputados, somente um auditor
experiente pode fazer.

Não quero e defendo um tribunal meramente jul
gador, mas orientador, preventivo e conhecedor das
dificuldades dos administradores, principalmente dos
Prefeitos de regiões longínquas, como os sertões, o
agreste, a floresta, que muitas vezes erram sem errar,
falham sem falhar, produto do desconhecimento téc
nico e jurídico. Quero ser esse instrumento que apro
ximará cada vez mais o Congresso Nacional do Tribu
nal de Contas da União.

O TCU é uma entidade centenária, vitoriosa,
que tem similar em vários países europeus.

Portanto, é preciso haver alguém que lembre ao
Tribunal que o Congresso Nacional é o responsável
pelo controle externo das contas governamentais e o
TCU é apenas seu órgão auxiliar. O Parlamentar tem
de ter as condições indispensáveis para exercer o seu
mandato e, para tanto, deve contar com o auxílio de um
órgão ciente de que, em última instância, é esta Casa
quem exercita o controle externo das contas públicas.

Concluo afirmando que estou convicto de que,
ao decidir o nome do novo Ministro do Tribunal de
Contas, esta Casa escolherá alguém que será audi-
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pública praticamente zerar e congelar todo o gasto proposta de, no final do Governo Fernando Henrique
público com educação. Esperamos que a Comissão Cardoso, indicar o presidente do Banco Central para
aprove esse requerimento e que uma sessão plenária que permaneça no cargo durante três ou quatro anos
seja transformada em Comissão Geral. é um verdadeiro absurdo.

A Câmara dos Deputados, que aprovou o substi- Meu projeto apresenta uma solução equilibrada
tutivo ao Plano Nacional de Educação, por intermédio e adequada para esse caso. A estabilidade do Presi-
de seu Presidente, Deputado Aécio Neves, deve colo- dente do Banco Central é necessária? Sim; entretan-
car em pauta a derrubada dos vetos presidenciais para to, é necessário também o afinamento com as gran-
que possamos garantir educação pública gratuita e de des diretrizes da política econômica do País. O proje-
qualidade para a população. Os nove vetos presidenci- to que proponho estabelece o seguinte critério: cada
ais foram feitos a partir de critérios que não se coadu- Presidente da República indicará um presidente do
nam com o Plano Nacional de Educação, que tem vali- Banco Central, que, uma vez aprovado pelo Senado
dade por dez anos. Os vetos recaíram sobre a Lei de Federal e tendo tomado posse, ganhará estabilidade
Responsabilidade Fiscal, e sob a lógica de que a Lei até o final do mandato daquele Presidente da Repú-
de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual, que blica. Evidentemente, no caso de crime de responsa-
são planos para um ou três anos, sobreponham-se a bilidade ou de alguma condenação, esse presidente
um plano de dez anos para a educação nacional. seria afastado. Fora isso, teria condições de exercer

Queremos rediscutir a questão de se gastarem adequ~da~~n!e seu papel, nos molde~ d?s presi?en-
10% do Produto Interno Bruto com educação. tes de Instltulçoes semelhantes nos pnnclpals palses.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, depois Ele deixaria.de ser u~a figura importante e passaria
de aprovado na Comissão de Educação, esperamos, para o terceiro e~calao. _
em uma Comissão Geral, colocar os vetos presidenci- Estou CO~VICtO de ter en~o~trado a .s~l~çao ade-
ais em pauta e derrubá-los, para garantir os anseios quada. O .Pr~sldente da Rep~bll~a, no IniCIO do seu
da população brasileira em defesa da escola pública. Governo, indica para a Presldencla do Banco Central

Muito obrigado Sr. Presidente. um nome a~inado com as grande~ diretriz~s esc?lh~-
, , _ . das para onentar a macroeconomla do Pais, e o mdl-

O SR. VIRGILlO GUIMARAES - Sr. Presidente, cado terá estabilidade no cargo até o final do mandato
peço a palavra pela ordem. presidencial.

O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Com a pala- É o projeto que apresentei a esta Casa, Sr. Pre-
vra o Deputado Virgílio Guimarães. sidente, esperando que ainda este ano seja debatido

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Pela e votado aqui no Congresso Nacional.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço Muito obrigado.
a palavra para anunciar à Casa que reapresentei, O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente
com algu~s.a'perfeiçoame~t~s~ um projeto de lei que peço a palavra pela ordem. '
t~ata de cntenos para a deflnlçao do mandato de pre- O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) _ Tem V. Exa a
sldente ?O Banco Ce~tral. E~se assunto volta agora palavra.
co~ mUita f~rça nas dl~cu~s~e~ que se fazem a res- O SR POMPEO DE MATTOS (BI /PDT _
peito dessa Importante InstitUlçao. . . _ oco.'

. . . . Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. PreSIdente,
• Sr. PreSidente.. desde a epoca da Const~tulnte Srs e Srs. Deputados, estamos vivendo um drama no

ha o debate no sentido de fazer com que o preSidente que diz respeito ao Ilúmero de Vereadores nas Câma-
do Banco Central tenha um mandato. Agora, e~tra- ras Municipais.
nhamente, quando o Governo Fernando Hennque
Cardoso caminha para o final do mandato, a sugestão No meu Estado, o Rio Grande do Sul, está
de um mandato predefinido para o presidente do Ban- sendo criada uma situação inusitada. Interpretando
co Central ganha força. o que estabelece o art. 29, inciso IV, alínea a da

A idéia é boa, tem princípio e orientação correta, Constituiçã? Fed~ral, o nú~ero de V~r~~dores deve
no sentido de dar condições para que o presidente do ser prop~rclonal a popul?~ao do MUnJclplo, ob~~r~a-
Banco Central não fique vulnerável a pressões mo- do o m~nJmo d.e ~ e o maxl.mo de 21, nos MUnlclplOS
mentâneas nem sujeito à demissão por não fazer exa- com ate um mllhao de habitantes.
tamente aquilo que o mercado ou o jogo político de- O que ocorre, Sr. Presidente? A lei abre espaço
termina - tanto que as forças progressistas de es- para as Câmaras de Vereadores definirem o número
querda sempre defenderam essa idéia. No entanto, a de membros, que pode variar de 9 a 21 nos Municípi-
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os com até um milhão de habitantes; com isso, há inciso IV, alínea a, da Constituição Federal, na próxima
possibilidade de um Município com 80 mil habitantes Legislatura teremos regras claras sobre o número de
ter 21 Vereadores. É o que, aliás, acontece no Rio Vereadores, conforme varie a população de cada Mu-
Grande do Sul: na maioria dos Municípios que têm nicípio, ou seja, de 10 mil a 1 milhão de habitantes.
de 80 a 100 mil habitantes, a Câmara de Vereadores Vamos colocar ordem na casa. Essa é a manei-
é composta por 21 membros, embora a lei determine ra pela qual pretendemos corrigir as distorções: impe-
que para isso a população deve ser de um milhão de dindo, por um lado, a cassação dos mandatos dos
habitantes. atuais Vereadores; por outro, o exagerado número de

O Ministério Público entrou com ação judicial Vereadores em alguns Municípios que deveriam ter
buscando cassar o mandato de Vereadores nos Muni- no máximo 19 Vereadores.
cípios que têm aproximada~ent~ 10? m.i1 ha?itantes. Muito obrigado.
Parece-me razoavel a medida, a primeira vista. Se, O SR MARCOS ROLIM _ S P 'd t

" t' d' M' , . 100 . r. resl en e, peçoporem, e corre o Impe Ir que um UnlClplO com I I d
'1 h b't t t h 21 V d C A M' a pa avra pe a oI' em.ml a I an es en a erea ores na amara unl-

cipal, não é menos correto dizer que a Justiça Eleito- O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Tem V. Ex" a
ral promoveu a eleição, legitimou e diplomou os 21 palavra.
Vereadores; enfim, constituiu ato jurídico perfeito. O SR. MARCOS ROLlM (PT - S. Pela ordem.

Em Esteio no Rio Grande do Sul 12 Vereado- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem à tar-
res tiveram seu~ mandatos cassados. É'errado eleger de eu e o Deputado Aloizio Mercadante, em audiên.cia
21 Vereadores? Sim. É mais errado, porém, cassar 12 com o Presidente da Anatel, Dr. Renato Guerrel~o,

Vereadores cujos mandatos foram legitimados pela tratamos de um tema para o qual chamo a atençao
Justiça Eleitoral. dos nobres pares desta Casa.

Diante disso, Sr. Presidente, apresentei a esta No Brasil, há várias décadas, existe um serviço
Casa projeto de lei complementar regulando a matéria. de prevenção ao suicídio, desenvolvido pelo Centro
Proponho que o número de Vereadores em cada Muni- de Valorização da .Vida, o CVV. Trata-s~ de ONG ex-
cípio obedeça a uma escala, de acordo com a popula- tremamente capacitada, que presta serviços de extra-
ção. Por exemplo: nos Municípios de até 10 mil habi- ordinária relevância, por intermédio de mais de 20 mil
tantes, 9 Vereadores; de 10 mil a 20 mil habitantes, 13 voluntários. Talvez seja a única ONG do Brasil total-
Vereadores' de 20 mil a 40 mil habitantes 15 Vereado- mente formada por trabalhadores voluntários, que se
res' de 40 ~i1 a 80 mil habitantes 17 Vere~dores' de 80 quotizam para pagar as despesas decorrentes da
mil 'a 160 mil habitantes 19 Ve;eadores e ass'im su- prestação dos serviços., ,
cessivamente, de tal sorte que só haverá 21 Vereado- Sr. Presidente, essa entidade, no ano passado,
res nos Municípios com mais de 360 mil habitantes. É a atendeu mais de 900 mil ligações de suicidas potenci-
forma que encontramos de regular a matéria e coibir ais. Levantamento feito pela revista Veja, em meados
os exageros; as Câmaras Municipais não definiriam o do ano passado, revelou os dez serviços mais solici-
número de Vereadores a seu bel-prazer. tados pela população brasileira. O CVV ocupou o sex-

Por outro lado, isso só vai valer para a próxima to lugar, ficando atrás da Polícia Militar de São Paulo e
Legislatura, o que garante os mandatos dos atuais do Corpo de Bombeiros desse ou daquele Estado
Vereadores e impede a Justiça de criar o caos ao in- mais populoso; ou seja, seu volume de trabalho é ex-
gressar com ação na Justiça para cassar mandatos e traordinário. São 45 postos espalhados pelo Brasil e
diminuir o número de Vereadores. A confusão nos 900 mil ligações em apenas um ano.
Municípios é muito grande: num dia o Vereador é em- Para que os Deputados tenham uma idéia da di-
possado; no outro dia ele sai; num dia é cassado por mensão desse problema, a taxa de homicídios cres-
meio de liminar; no outro dia é cassada a liminar e vol- ceu em torno de 45% na última década, enquanto a
tam os Vereadores. É vergonhoso. A comunidade não taxa de suicídios cresceu 56%. O número de suicidas
consegue compreender nem a Justiça, nem a Câma- vem aumentando muito mais do que o de mortes
ra dos Vereadores. Pega mal para a classe política. violentas, sejapor homicídio, seja poracidente detrânsito.
Queremos resolver essa questão. O que deseja o CVV e o que fomos pedir ao Pre-

Evidentemente, os Vereadores eleitos na última sidente da Anatel? A entidade precisa de um único
eleição têm o direito constitucional e legal de cumprir número nacional, o mesmo para todos os Estados.
integralmente o seu mandato. Uma vez aprovado esse Essa exigência é fundamental para melhor divulga-
projeto de lei complementar, que vai regular o art. 29, ção do número telefônico.
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O CVV também precisa ter, em cada Estado do Ministério Público, do Executivo e do Legislativo,
brasileiro, condições de acesso a uma tecnologia de modo que possamos dar continuidade ao trabalho
bastante elementar junto às operadoras de telefone, contra o crime organizado.
evitando a interrupção das ligações durante o atendi- O crime organizado sofreu um baque no ano
mento. O CVV estima que metade das ligações se passado, mas a prova de que ele está reorganizan-
perde porque as linhas estão ocupadas e não há re- do-se está aí. Até o ano que vem talvez já tenha reto-
curso técnico para sustentá-Ias ou transferi-Ias para mado todo o seu poderio, se não tomarmos uma atitu-
outro número. de agora, já. As grandes quadrilhas, a conexão do Su-

O Dr. Renato Guerreiro manifestou vivo interes- riname, a conexão nigeriana, a conexão paraguaia, a
se na matéria e firmou conosco o compromisso de es- conexão de Fernandinho Beira-Mar, estão todas rear-
tudá-Ia a fundo, dando retorno quanto às suas provi- ticulando-se, reestruturando-se e voltando a ter o po-
dências. Esperamos que o CVV obtenha finalmente der que tinham antes. Não podemos fazer de conta
um único número nacional, qualificando ainda mais que não é conosco. Estão ocorrendo operações de
os serviços tão importantes que vem prestando. grande vulto na Colômbia e em outros países. Se

Muito obrigado. amolecermos, o crime organizado vai deslocar-se
O SR. MORONI TORGAN _ Sr. Presidente, ?esses países para cá. Não podemos permitir que

peço a palavra pela ordem. Isto aconteça.
O SR PRESIDENTE (A K ) _ Te V Exa Por isso, Sr. President~, ao mes~o tempo ~m

. ry ara m. a que agradeço a todos os partIdos o apoIo para a cna-
palavra. ção da Comissão Permanente, digo que se faz urgente

O SR. MORONI TORGAN (Bloco/PFL - CE. que isso aconteça o quanto antes, a fim de que possa-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mos dar continuidade à luta contra o crime organizado.
S~s e Srs. Deputados, quero manifestar minha preo- Muito obrigado
cupação com a rearticulação do crime organizado no •.•.
nosso País. Após o término dos trabalhos da CPI do O SR. JOSE GENOINO- Sr. Presidente, peço a
Narcotráfico, por exemplo, Leonardo Dias Mendonça, palavra pela ordem.
que comanda um dos braços do crime organizado - O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Deputado
tráfico de armas para a Colômbia, evasão de divisas José Genoíno, o Deputado lédio Rosa, do PMDB do
do Brasil, receptação de cocaína em larga escala Rio de Janeiro, está inscrito para falar. Concederei a
para abastecer o interior de São Paulo, Goiás e parte palavra a V. Ex

a
em seguida.

do Sul do Brasil - foi solto. Concedo a palavra ao Deputado lédio Rosa, do
Vemos grassar a impunidade. Leonardo Dias PMDB do Rio de Janeiro.

Mendonça, sócio de Désiré Delano Bouterse, O SR.IÉDIO ROSA (Bloco/PSB - RJ. Pela ordem.
ex-ditador, hoje Parlamentar do Suriname, continua a Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer
praticar o tráfico internacional de armas e de drogas. E uma ligeira retificação: já estou no PSB do Rio de Janei-
Fernandinho Beira-Mar, hoje um dos maiores cabeças ro. O PMDB enjoou de mim, e então procurei o partido
do crime organizado e do narcotráfico, um bandido que, do Governador do Estado, que me está apoiando.
na fronteira do Mato Grosso com o Paraguai, matou Sr. Presidente, pedi a palavra para solicitar o
mais de trinta e cinco pessoas para eliminar os concor- apoio dos colegas ao projeto de resolução que esta-
rentes, continua em atividade. Alguns membros de sua mos apresentando, que necessita de 171 assinaturas.
quadrilha foram presos, mas já foram substituídos. O projeto constitui Comissão Parlamentar de Inquéri-

A Comissão Permanente de Combate ao Crime to destinada a investigar irregularidades no funciona-
Organizado precisa ser criada urgentemente. Desde mento do sistema penitenciário nacional e nos institu-
já, agradeço aos Parlamentares de todos os partidos tos destinados à aplicação das medidas de interna-
o apoio para a sua criação, inclusive ao Presidente ção dos adolescentes.
Aécio Neves. Éfundamental criarmos essa Comissão Constatamos que o tratamento dispensado aos
o quanto antes. brasileiros condenados judicialmente à pena de priva-

Quero também alertaro Sr. Presidente da Repú- ção da liberdade, quer se trate de adulto, quer de ado-
blica para a necessidade de criação de comissão es- lescente, exige desta Casa uma investigação séria e
pecial processante, que dará continuidade processu- profunda, para acabarem as rebeliões.
ai aos trabalhos da CPI. Essa comissão tem que ser Nesse sentido, faz-se necessário investigar o
criada imediatamente, com membros do Judiciário, funcionamento das Varas de Execuções Criminais.
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Quantos juízes estão à frente das Varas de Execu- Quero elogiar o corpo técnico dessas institui-
ções Criminais? ções, mas devo dizer que a relação política que se es-

É preciso examinar a situação dos presos que, tabelece com o Legislativo por meio dos Ministros e
condenados, permanecem nas delegacias de polícia Conselheiros é inadequada para quem faz a auditoria
mesmo após o trânsito em julgado da decisão conde- de contas públicas. Na realidade, o Tnbunal de Contas
natória, bem como a superlotação de estabelecimentos da União é um órgão auxiliar do Parlamento brasileiro.
penais e de entidades exclusivas de adolescentes. Estamos diante do constrangimento de escolher

Assim também a assistência judiciária. O que o um entre três Deputados indicados, pois assumirá o
Estado está fazendo com a assistência judiciária para cargo o que for mais votado. Não fizemos aqui um de-
respeitar o apenado, o condenado? Ocondenado falhou, bate, não ouvimos pronunciamentos nem discutimos
praticou um crime, tem de cumprir a sua pena, mas es- os critérios pelos quais seria indicado A, B ou C para
pera que o Estado o trate com dignidade, para que pos- ocupar a vaga de Ministro do Tribunal de Contas da
sa, após cumprir a pena, já recuperado, viver em Iiberda- União. A Câmara dos Deputados, como um Poder in-
de e ajudar o País a se desenvolver. No entanto, é uma dependente, considerando que o TCU é exatamente
vergonha o que tem acontecido nos estabelecimentos um órgão de extensão do Parlamento brasileiro, obri-
penais. O preso é tratado como um animal. Ele entra, ga-se a cumprir este ritual, convalidando uma relação
cumpre a pena e depois retoma ao presídio. que, no meu entender, não é a mais adequada.

Não é essa a finalidade da nossa Lei Penal. Daí Não quero para os meus colegas Parlamentares
por que eu peço aos colegas que me ajudem, que as- q~e. estão se~do votados uma sinecura no cargo de
sinem esse projeto de resolução para constituirmos MInistro do Tnbunal de Contas. Não quero um prêmio
uma Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a de final de carreira: at~ p~rq~e desej~ u~ Tribunal de
apurar irregularidades no sistema prisional brasileiro. Contas como audltona tecnlca, profissional, neutra,

Muito obrigado Sr. Presidente. indepen.dente e sem julga~ento políti~o, num o~ nou-
, tro sentido. Por essa razao, Sr. PreSidente, nao me

O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Com a pala- sinto à vontade nesta sessão e se não fizesse este
vra, pela ordem, o Sr. Deputado José Genoíno. pronunciamento estaria omiti~do-me. Num momento

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem. que a Câmara dos Deputados deveria aproveitar para
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. discutir sua relação com o TCU e o papel desse tribu-
Deputados, não poderia deixarde me pronunciar nes- nat, estamos agora em fila para homologar esse ou
ta sessão sobre o que está acontecendo com essas aquele nome, repito, convalidando uma instituição
duas filas para eleger o representante da Câmara dos que precisa de muitas mudanças.
Deputados para o Tribunal de Contas da União. Con- Não quero, com isso, deixar de considerar a im-
sidero essa cena sempre lamentável. A Câmara dos portância do corpo técnico, dos auditores e da inteli-
Deputados nunca discute o papel do Tribunal de Con- gência do Tribunal de Contas da União, mas essa in-
tas da União nem sua relação com aquele órgão, dicação e a relação política do cargo de Ministro ou
além de não querer alterar - apesar das várias pro- de Conselheiro têm que ser alteradas. Como já me
postas existentes neste sentido - a estrutura de funci- pronunciei, em parecer a uma proposta de emenda à
onamento dos Tribunais de Contas. Constituição, em defesa da mudança dos critérios

Sr. Presidente, tenho-me posicionado contra a para provimento do cargo de Ministro e de Conselhei-
atual estruturação dos Tribunais de Contas, com suas ro de Tribunal de Contas, eu não poderia deixar de fa-
figuras de Ministros e Conselheiros. Defendo que es- zer um pronunciamento neste momento em que cole-
ses Tribunais de Contas se transformem em órgãos gas nossos estão sendo votados para representar a
de auditoria das contas públicas, com cargos de car- Câmara dos Deputados no TCU.
reira e provimento por concurso público, para que te- Sr. Presidente, na verdade, não se trata de uma
nhamos uma auditoria técnica, neutra, competente, representação da Câmara dos Deputados; esse car-
republicana, que ofereça ao Legislativo pareceres go de Ministro do Tribunal de Contas da União é um
para que se tome a decisão política. prêmio ou uma garantia para o Deputado que está en-

Periodicamente os Deputados e os Senadores cerrando sua carreira. E eu não queria que fosse as-
realizam este ritual. Não vou convalidá-lo, porque de- sim, porque considero muito os três indicados que es-
sejo alterar a estrutura de funcionamento dos Tribu- tão concorrendo ao cargo.
nais de Contas. Muito obrigado.
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O SR. PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, naturas para pedir ao Congresso Nacional a instala-
peço a palavra pela ordem. ção da CPI da Corrupção.

O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Tem V. Ex" a Quero parabenizar o Prefeito Zaire Rezende por
palavra. essa atitude corajosa e por fazer o debate com a co-

O SR. PEDRO FERNANDES (Bloco/PFL - MA. munidade de Uberlândia. E não é só isso; ele está
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mobilizando a Amvap, Associação dos Municípios da
Srs e Srs. Deputados, gostaria de fazer um apelo ao Microrregião do Vale do Paranaíba, Prefeitos do
Ministro da Integração Nacional e ao Diretor-Geral do Triângulo Mineiro, para que haja a mobilização dos
Dnocs. O Projeto Tabuleiro de São Bernardo, situado Prefeitos do Triângulo Mineiro em favor dessa campa-
às margens do Rio Parnaíba no Maranhão, e o Proje- nha ~ela moralização, pedindo ao Congresso Nacio-
to Tabuleiro Litorâneo, situado às margens do Rio nal a Instalação da CPI. Quero ressaltar mais uma vez
Parnaíba no Piauí, estão há seis meses sem pagar essa atitude corajosa, que demonstra total coerência.
seus funcionários. Quando Deputado Federal, por mais de três manda-

Quero fazer um apelo, em nome dos fornecedo- tos, Zaire Rezend~ ~empre manteve uma atitude cor-
res, em nome dos funcionários, em nome da região, reta, coerente e etlca,. numa demonstração da s~a
em nome do Estado do Maranhão em nome do Esta- grandeza. Trata-se, aCima de tudo, de um Prefeito
do do Piauí, no sentido de que o Dnocs e o Ministério preocupado com os interesses deste País.
da Integração Nacional providenciem o dinheiro. O Novamente destaco a campanha popular que
convênio foi assinado e homologado; está faltando assume neste momento o Prefeito de Uberlândia.
apenas o repasse do dinheiro para que as duas ge- Hoje pela manhã, repito, ele reuniu todo o seu secre-
rências dos projetos paguem seus funcionários. tariado, e todos assinaram o requerimento popular

A situação é triste. São vigias de máquinas, de para a instalaç~o da CPI, dando iníci~ a uma .~rande
campo, são engenheiros agrônomos, técnicos agríco- c~m~anha na Cidade e e~ toda a reglao do Tnang~lo
las que estão sem receber seu dinheiro. Faço, então, Mineiro. Trago ao conhecimento do Congresso.Naclo-
o pedido ao Ministro da Integração Nacional, Fernan- nal e de tod?~ ~s .ex-colegas do Deputado Zalre Re-
do Bezerra e ao Presidente do Dnocs no sentido de zende essa IniCiativa, uma prova de que realmente o
que façam ~ pagamento dessas pess~as. povo de Uber~ândia está muito bem. representado

Sr. Presidente, quero também rechaçar qualquer p~lo seu Prefeito, que exerce com mUita transpar~n-
tentativa de acabarem com a Sudam ou com a Sude- Cla, agora pela segunda vez, seu mandato, assim
ne. São dois organismos importantes, que realmente como exerce~ o de Dep~tado ~ederal.
precisamos reformular, mas que representam muito . Sr. PreSidente, mUito obrigado por esta oportu-
para as Regiões Norte e Nordeste. Temos de modifi- nldade.
cá-los, separando todos os maus técnicos que lá este- Mais uma vez, parabéns ao Prefeito Zaire
jam e eliminando a interferência maligna da politica- Rezende.
gem, restabelecendo esses dois órgãos para que real- O SR. ENIO BACCI - Sr. Presidente, peço a
mente façam o desenvolvimento dessas duas regiões. palavra pela ordem.

Muito obrigado. O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Tem V. Exa a
O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, palavra.

peço a palavra pela ordem. O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pela or-
O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Tem V. Ex" a demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs e

palavra. Srs. Parlamentares, venho a esta tribuna, em primeiro
O SR. GILMAR MACHADO (PT _ MG. Pela or- I~g~r, para registrar que no dia 1

0
de abril um ~r~~o de

demo Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Srs e ra~lo chamad~ Grupo Independente, d? Mumclplo de
Srs. Deputados, venho comunicar-lhes que hoje pela Lajeado, no R~o 9lr~nde do Sul, estara completando
manhã, na reunião dos Secretários da Prefeitura Mu- 50 anos de eXlstencla.
nicipal de Uberlândia, o Prefeito Zaire Rezende, nos- A Rádio Independente é muito conhecida no
so ex-colega no Congresso Nacional, tradicional Par- Vale do Taquari e em todo o Estado do Rio Grande
lamentar que há muitos anos milita no PMDB e que foi do Sul pelo trabalho que tem feito junto àquela co-
um dos coordenadores do MDB de base nesta Casa, munidade. Quero estender esta homenagem pelos
soltou uma nota ao povo de Uberlândia no sentido de 50 anos de existência dessa emissora ao seu só·
iniciar hoje uma campanha de recolhimento de assi- cio-proprietário e fundador, já falecido, Sr. Lauro
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Mathias Müller, pessoa da nossa amizade, que ain
da hoje tem o maior respeito de toda a comunidade
de Lajeado e do Vale do Taquari.

Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade
para fazer dois registros. O primeiro diz respeito a
um projeto de minha autoria, que vem sendo apro
vado nas Comissões e certamente deverá ser
aprovado nesta Casa de forma conclusiva, indo
então para o Senado, Casa de cujo aval depende
rá para que se torne lei.

Trata-se de um projeto que dispõe sobre a re
serva de 10% das vagas existentes em creches públi
cas do País para crianças portadoras de deficiências.
E o mais importante é que esse projeto, além da re
serva de vagas, prevê que essas crianças sejam
atendidas por profissionais habilitados. É o que está
previsto na Constituição e também na LDB, e, mais do
que isso, é uma necessidade ressaltada pelas própri
as Apae existentes no Brasil, que vêem as dificulda
des pelas quais passam hoje essas crianças, que ne
cessitam de um acompanhamento especializado
desde os primeiros dias de vida e certamente tam
bém quando ingressam numa escola pública.

Por outro lado, quero registrar que esta Casa há
duas semanas vem protelando a votação de uma pro
posta já amadurecida, que diz respeito ao nosso Có
digo de Trânsito.

O Código de Trânsito Brasileiro nasceu real
mente com o objetivo elogiável de salvar vidas e redu
zir acidentes e mortes no trânsito. Mas, já no seu nas
cedouro, trouxe algumas imperfeições, como o pró
prio kit obrigatório de primeiros socorros, que foi eli
minado. Sem dúvida, há necessidade de algumas
adequações. Uma delas é a questão da pontuação.

Volto a dizer que é injusto que alguém, sem ter
cometido infração gravíssima, perca a carteira de mo
torista apenas pela soma, durante o ano, de peque
nos delitos no trânsito, como estacionar em locais
proibidos ou dirigir com luz alta queimada. Isso é in
justo, e gera um problema maior, talvez até o desem
prego de um profissional do volante. Assim sendo,
pregamos que se limite apenas às infrações gravíssi
mas a pontuação que possa levar à perda da carteira.
Por exemplo, dirigir embriagado, em excesso de velo
cidade, isso sim, não pode ser perdoado e deve levar
à perda da carteira. Agora, para pequenos delitos,
como uma sinaleira queimada, acho que a multa já é
o suficiente para coibir e servir como exemplo.

Nosso Código, que V. Ex8 relatou, e certamente
participou ativamente para sua conclusão, é excelen
te, mas precisa de alguns pequenos aperfeiçoamen
tos. Como dizer, por exemplo, que, em um País gran-

de com o nosso, ficar sem combustível seja uma infra
ção? Ora, no interior do Brasil, muitas vezes o cida
dão tem um carro velho e apenas cinco reais para
abastecer e andar a semana inteira. Portanto, ficar
sem combustível, por si só, já é um castigo; mas ainda
configurar infração de trânsito é demais. Esse é real
mente um dos pontos que precisamos adequar.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Concorda
mos plenamente com o Deputado Enio Bacci. Real
mente, o Código de Trânsito tramitou por esta Casa e
pelo Senado por quase seis anos, recebendo suges
tões de todos os Srs. Deputados e Senadores; foi apro
vado em 1997 e entrou em vigor em 1998 - portanto, há
três anos. Assim, acho que daqui a dois anos teremos
condições de fazer uma revisão no Código e corrigir
aquilo que, na prática, não veio ao encontro do anseio de
todos nós, Parlamentares do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Waldomiro
Fioravante, do PT, Rio Grande do Sul.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs e Srs. Deputados, acabamos de protocolar, junto
à Mesa desta Casa, projeto de lei que visa a alterar a
Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997, acrescen
tando ao art. 61 parágrafo único com o seguinte teor:

O sigilo do voto dado em urna eletrôni
ca será assegurado, de modo a ser preser
vado contra a possibilidade de observação,
por terceiros, mesmo à distância, da mani
pulação das respectivas teclas pelo eleitor,
da fotografia do candidato mostrado na tela
ou da identificação dos números digitados,
em razão do som emitido.

Sr. Presidente, as eleições mediante a utilização
de urna eletrônica, sem dúvida nenhuma, têm sido
grande sucesso no Brasil. Entretanto, nos Municípios
do interior do Brasil, podemos trazer os fiscais dos di
versos partidos que estavam na sala de votação, apon
tar-lhes 200 ou 300 eleitores e eles dirão exatamente
em qual candidato da chapa majoritária o eleitor votou.

Nesse tipo de urna aberta, Sr. Presidente, sem o
mínimo de discrição e de proteção, o eleitor fica ex
posto. Todos aqueles que estiverem na sala de vota
ção, assim como o fiscal, podem observar, pela posi
ção dos dedos do eleitor no teclado da urna, o núme
ro digitado e concluir, com precisão inacreditável, em
qual candidato votou.

Outro ponto a ser corrigido refere-se ao som emi
tido pela urna. Por exemplo: quando o eleitor vota no n°
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11, os sons são sucessivos; quando vota no n° 15, os Espero que a Folha de S.Paulo esteja redonda-
sons são mais espaçados. Diversos fiscais fizeram um mente enganada. O jornal diz que entre as reivindica-
teste com vários eleitores que votaram no n° 11 ou n° ções do PL estaria o aumento da publicidade oficial
15, e, com certeza, todos na sala de votação tiveram na Rede Record, vinculada à Igreja Universal do Rei-
condições de dizer em quem o eleitor votou. no de Deus. Informa ainda o periódico que o principal

A urna eletrônica precisa ser aperfeiçoada tam- líder da Igreja na Câmara dos Deputados, Deputado
bém, imediatamente, com relação à foto do candida- Bispo Rodrigues, comanda cerca de quinze Deputa-
to, por ser instrumento que facilita marcar o voto do dos de diversos partidos.
eleitor e comprá-lo no momento em que o emite. Por O Deputado Bispo Rodrigues assinou a criação
exemplo, o mau candidato, que corrompe o eleitor, na da CPI. Não acreditamos que S. Exa vá fazer o mesmo
saída pode perguntar se na foto ele aparecia com ou que o Senador Jader Barbalho, que assinou a CPI
sem gravata, com ou sem barba. Evidentemente, tudo mas orienta sua bancada a não apoiá-Ia. Creio que a
isso viola o sigilo do voto. Folha esteja enganada.

Portanto, esse projeto visa a corrigir essas bar- Queremos que o PL esclareça sua posição à so-
baridades antes da próximas eleições, que ocorrerão ciedade. Ninguém está querendo forçá-lo ou pressio-
daqui a dois anos. ná-Io. O partido tem o direito de assinar ou não a CPI,

Muito obrigado, Sr. Presidente. mas representará uma grande contradição ele não
O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra assinar. Não' se podem fazer ataques ao Governo e,

pela ordem. depois, negociações com ele.
O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Tem V. Exa a Estou apenas comentando matéria publicada

palavra. hoje pela Folha de S.Paulo. O PL tem de desmentir
O SR. BABÁ (PT- PA. Pela ordem. Sem revisão ou confirm~r. a ~otícia do jornal, senão terá sido alvo

do orador.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. Deputados, de wand~ I~Justlça, ao ser acusado de barganha por
durante os dois anos em que estamos nesta Casa em mais publicidade para a Rede Record.
inúmeras votações acompanhamos a bancada do PL, Não creio que a notícia seja verdadeira, mas
votando contra... está no jornal de hoje. Insistimos para que os Deputa-

o SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Solicito aos dos do P~ assine~ o ?~dido de instauração da CP~,
Deputados maior rapidez em suas manifestações, p~ra seguir sua traJetona nesta C~sa de clara OPOSI-
porque temos vários oradores inscritos. ~ao a? Governo Fernando Hennque Card~so. Por

O SR BABA' V E.,a·· t d d d ISSO, citamos o fato e aguardamos o pronunciamento
. - . "Ja omou ez segun os o d D t d d L'd d P rt'd L'b I

meu tempo, Sr. Presidente. os epu a os e a I erança o a I o I era. .
Continuando. A bancada do PL nesta Casa sem- O SR. VALDEMAR COSTA NET~ - ~r. Pres~-

pre votou contra o Govemo. Ouvimos discursos inflama- dente, peço a palavra para uma Comunlcaçao de LI-
dos do Líder do partido, em vários momentos, denunci- derança, pelo Bloco Parlamentar PUPSL.
ando e atacando o Governo de Fernando Henrique Car- O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Tem V. Exa a
doso. Na semana passada, no horário gratuito na televi- palavra.
são destinado aos partidos, não mudou a tônica. O SR. VALDEMAR COSTA NETO (Bloco/PL -

Estranhamente, agora, no calor da tentativa de SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
criação da CPI da Corrupção, quando esperamos a dente, ouvi, em meu gabinete, a manifestação do De-
assinatura dos Deputados do PL - o que seria natural putado Babá com relação ao PL com surpresa, por-
-, o jornal Folha de S.Paulo publica matéria intitulada que não sei que autoridade tem S. Exa para cobrar al-
"FHC se reúne com PL e susta avanço na Câmara". guma coisa do meu partido.

O Líder do PL, Deputado Valdemar da Costa Fizemos ontem visita ao Presidente da Repúbli-
Neto, derrotado na disputa pela Presidência da ca, Fernando Henrique Cardoso, a pedido do Deputa-
Câmara dos Deputados, novamente fez discursos infla- do Medeiros, que conseguiu resolver o problema da
mados contra o Governo. Entretanto, S. Exa eo Deputado correção dos saldos expurgados do Fundo de Garantia
Luiz Antonio Medeiros, da Força Sindical, foram ao Pa- do Tempo de Serviço. S. Exa me pediu que eu compa-
lácio do Planalto com a desculpa de discutir a corre- recesse à audiência como Presidente Nacional do PL.
ção dos saldos do FGTS. Depois disso, estranhamen- Da mesma forma, há um ano, Lula visitou o Pre-
te apenas três membros do PL assinaram o requeri- sidente Fernando Henrique Cardoso. É interessante:
mento de criação da CPI da Corrupção. também fiquei surpreso naquela época. Aliás, um dos
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motivos pelos quais o Deputado Medeiros me con- maioria das vezes, votamos contra. Entretanto, como
venceu a acompanhá-lo foi acabar com a briga radical partido liberal, temos de discutir as questões.
que temos com o Governo FHC. Tenho assinado a favor de todas as CPI nesta

O Deputado Babá disse que ouviu uma crítica Casa e, tão logo foi sugerida a criação da CPI da Cor-
do PL ao Governo no nosso programa nacional de te- rupção, solicitei ao Líder do PT, Wa~er Pinheiro, para
levisão. Pela primeira vez, não fiz nenhuma crítica ao assinar, como sempre faço, No entanto, os compa-
Governo Fernando Henrique Cardoso. Reprisaremos nheiros do partido decidiram discutir o assunto. Pri-
o programa no dia 3 de abril, e S. Exa poderá consta- meiro, sempre assinamos e o PT levou os louros da
tar isso. Sabe por que não fiz, nobre Deputado? Por- história. Queremos assinar por último para que o PL
que o PT tampouco tem feito críticas na televisão ao ' os receba, porque assim mostrará sua visão da política
Governo FHC. Faz nesta tribuna, mas não na televisão. nacional. Ficaremos por últirno para decidir a questão.

Nossas posições são firmes. Assinei o pedido Segundo, é inadmissível que sempre que o Go-
de criação da CPI antes de o meu partido e o PSL de- yerno Federal pro~ure qualquer c~nver~com o.PL, a
cidirem que queriam caminhar juntos nessa questão. Impr~~sa venha dizer que o partido esta negociando
Se eu soubesse disso, não teria assinado, porque o publiCidade para a Rede Record. .
Líder responde pela maioria, não faz o que quer, mas O Governo Federal coloca no Sistema Globo -
não vou retirar minha assinatura. rádio, televisão e jornal- um milhão de reais por dia.

. .... . No ano passado gastou 650 milhões de reais, dos
Sr. PreSidente, o PL se reunira hOJe para deCidir . 300 'Ih- f 'd S' t

se apo'"la ou na-o a cr',aça-o da CPI se e' que temos quais ml oes com o re en o IS ema, e agora,
- d b r d'"condições de resolver alguma coisa, porque uma par- na sua re e a ca o, a ,m~sm~ ~uan la lana.

te quer assinar e outra não. Vamos discutir o assunto, A Rede Record e ?ISCnmln~da. Ela recebeu do
e fico à vontade para fazê-lo, porque todas as nossas Gover~o F?deral, no mes de maio do ano passado,
decisões sempre foram firmes, mas isso não quer di- 121 mil reais. Quase a TV Record cancelou o c~ntra-
zer que vou apoiar Fernando Henrique Cardoso. to com o Governo Federal. A TV Record tem 25}1o da

. . audiência, o melhor telejornalismo da televisão brasi-
O Deputado Baba _afirmou que vamos receber leira, mas não tem patrocínio, por exemplo, do Banco

espaço no Governo. Nao queremos esse espaço. do Brasil da Caixa Econômica Federal.
~uem veiculou ~ssa .notícia foi o jornal O Globo, para Est~va assistindo, outro dia, às 7h da manhã, a
dizer que a Igre~a U,nlversal quer fazer pro~aganda d~ um programa qualquer, como o Globo Rural, que tem
Record, mas nao e verd~de, porque o BISpo Rodn- patrocínio da Caixa Econômica Federal, do Banco do
gues nem estava na reunlao, Brasil, da Petrobras. A TV Record, com um jornalismo

Quero deixar claro para o PT e para os meus co- como do Boris Casoy, não consegue patrocínio por-
legas desta Casa que não queremos espaço no Go- que é discriminada - até pelo PT, cujas Prefeituras
verno. O que vamos mudar é a nossa conduta, porque nela não colocam seus anúncios.
o Deputado M~deiros, do PL, conseguiu resol~er o Quando Cristovam Buarque foi Governador do
problema de milhares de trabalhadores e, por ISSO, Distrito Federal a TV Record foi discriminada. Sou
merece o nosso prestígio. amigo do ex-Governador, orientei minha bancada

Muito obrigado pela atenção. para aprovar suas contas na Câmara Distrital, pois
O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente, queriam rejeitá-Ias para torná-lo inelegível. Disse ao

peço a palavra pela ordem. Governador Joaquim Roriz que não o ajudaria a cas-
O SR PRESIDENTE (A K ) _ T V Exa sar o mandato de ninguém - mesmo procedimento

. ry ara em. a que adotei em relação ao Sr. Leonel Brizola, no Rio de
palavra J' d G d ." .. anelro, quan o o overna or que assumiu me so ICI-

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ. tou que votasse contra a aprovação das contas do
Pela ordem, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Governo anterior. Não faço isso. Mas o Governo Cris-
primeiramente, o Partido Liberal não é socialista e tovam Buarque discriminou a TV Record - não ele,
não integra a frente formada pelo PCdoB, PSB, PI. mas seu Secretário de Comunicação, que está envol-

Fazemos, há seis anos, oposição ao Governo vido em muitas denúncias de corrupção. Mas nem por
Fernando Henrique porque não acreditamos em sua isso deixo de ser amigo do PT, partido que tem lutado
política econômica excludente, criadora de desem- pelas causas do povo brasileiro.
prego e restritiva ao investimento na área social. A TV Record é discriminada em toda parte na
Eventualmente, votamos a favor do Governo, mas, na questão de verbas. Não houve nenhum acordo, nem
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pedido de verba, porque com verba ou sem verba a o que muito nos preocupa, porque nossa agricultura
TV Record vai crescer, vai continuar se expandindo e ainda é baseada nas chuvas.
trabalhando de maneira isenta na área do jornalismo. Outro grande problema a ser enfrentado pelo
No entanto, é inadmissível um jornal como a Folha de Governador Tasso Jereissati é o completo abandono
S.Paulo, que quer a CPI, afirmar que fomos negociar em que historicamente vivem interior o Estado e o tra-
verba, até porque não trato disso, e não vou ao balhador rural na falta de chuvas. É o caso do Municí-
Andrea Matarazzo há quase um ano - nem irei, por- pio de Irauçuba, para o qual já foi pedida a decretação
que não adianta. de estado de calamidade pública.

Quero dizer que é mentira que tenha sido negoci- Sr. Presidente, no tempo que me resta, quero ain-
ado verba. Eu assino a CPI, não retiro minha assinatu- da fazer agora um apelo ao Presidente Fernando Henri-
ra, mas se o partido achar que deve fazer parte da que Cardoso para que retire a urgência constitucional
base governista, os demais Deputados votarão com o para importante matéria em tramitação nesta Casa, o
Governo e eu votarei contra. Somos um partido demo- projeto sobre política nacional de saneamento básico.
crático e seus membros têm de se curvar à maioria. No dia 21 de fevereiro, portanto no período

Não me sinto ofendido, Deputado Babá. Não é pré~carnaval~sco, o Governo ~n.vi.?u para. est~ Casa
nada disso. Sou amigo de vários colegas do PT; gosto projeto de lei qu~ trata da de!lnlç~o de dlretnzes de
do Cristovam Buarque, fato que não impediu de no saneam~nto baslco. Em s.egUlda tivemos o Carnav~1
seu Governo a Record ter sido discriminada. Então e, postenormente, o faleCimento do Governador Ma-
vê-se que essa questão de verba é muito mais do qu~ rio Covas. Sendo assim, a primeira reunião deliberati-
se está falando. va da Comissão Especial destinada ao exame da ma-

. . téria aconteceu no dia 20 de março, um mês depois
Era o qu~ tinha a dizer. da sua instalação. Portanto, passamos a ter quinze
O SR. SERGIO NOVAIS - Sr. Presidente, peço dias par apreciar o projeto, até o dia 7 abril.

a palavra pela ordem. Hoje mesmo fiz uma consulta à Secretaria da
O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - V. Exa está Mesa: a urgência constitucional está posta como uma

com a palavra. ameaça, como se fosse uma espada sobre a Comis-
O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB _ CE. Pela são E~pecial ..Se n~~ ~pres~~mos os tr~b.alhos, dia 7

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e d~ abnl;: projeto vira a declsao do PI~nano sem uma
Srs. Deputados, desejo formular apelo ao Governador dlscussao aprofunda~a c;:m os Prefeitos, com os Go-
do Estado do Ceará, Sr. Tasso Jereissati, para que veja vernadores, com a dlre~ao das. ~m~resas de sanea-
a situação dos trabalhadores rurais. Em quatro Municí- mento, com ~s autarquias ~umclpals, .co.m os traba-
pio cearenses, Sr. Presidente, há enorme intranqüílida- Ihadores~ enfim, com a sO~.leda~e braSileira.
de: no Crato e em Granjeiro, situados no Cariri, em Fa- E na~ podemos a~mlt~r - no~ que, em face de re-
rias Brito e mais recentemente em Irauçuba. comendaçao da Conferencia Nacional de Saneamen-

, .. ' . to, elaboramos juntamente com a Deputada Maria do
No Cann, em geral a~ ch~vas se ant~clpam, c~~ Carmo Lara elaboramos projeto que trata da política

meçam em dezembro e Janeiro. Os agncultores Ja de saneamento _ que o Governo encaminhe projeto
plantaram duas vezes e por du~s vezes p~rderam.as sobre a mesma matéria em regime de urgência. E,
sementes .Iançadas. Ago.ra~ estao na terc.el~a t~ntatlva mais grave ainda: se o regime de urgência constitucio-
de replantio e sem condlçoes de sobrevlvencla. nal já é gravíssimo, temos um elemento no projeto que,

Por isso meu apelo ao Governador no sentido aí, sim, aponta para o grau de desregulamentação da
de que providencie alimentação para os trabalhado- economia que estamos vivendo por imposição do FMI,
res rurais, para que amanhã S. Exa não venha dizer a privatização do setor de saneamento.
que está havendo agitação social. Existe muita fome, Não podemos, de forma alguma, admitir que
e a Defesa Civil precisa ser imediatamente acionada essa onda neoliberal atinja setor essencialíssimo à
para impedir a ocorrência de agressão ou violência da saúde do nosso povo. Não é insumo de economia.
polícia do Estado do Ceará aos trabalhadores. Estamos tratando de elemento essencial para a saú-

Só para dar a V. Ex"s, Sr. Presidente e Srs. Oe- de pública, a água e o esgotamento sanitário.
putados, uma idéia da situação, basta dizer que até Deixo esse apelo ao Governo, ao Líder Arnaldo
agora no Cariri choveu o equivalente a 400 milíme- Madeira e ao Presidente da Casa, Deputado Aécio
tros, historicamente uma média muito baixa. A chuva Neves, que, em sua campanha, se comprometeu a
que tem caído em todo o Estado do Ceará é esparsa, regulamentar as medidas provisórias e não deixar
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que a agenda desta Casa seja comandada pelo Palá
cio do Planalto.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Faço um ape

Io aos Srs. Deputados que se encontram nas depen
dências que venham a plenário votar.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Odelmo
Leão, para uma Comunicação de Liderança, pelo
PPB de Minas Gerais.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Deputados, ocupo esta tribuna para fazer apelo ao
Governo do meu Estado, Minas Gerais.

Em Uberlândia, fazenda denominada Tangará
por diversas vezes, mediante laudos técnicos, foi ca
racterizada como propriedade produtiva, eis que em
prega mais de cem famílias, possui produção agrope
cuária diversificada, incluindo reflorestamento, bovi
nocultura, suinocultura.

A Justiça da minha cidade, por duas vezes, cien
te de que a propriedade é produtiva, deferiu a reinte
gração de posse. O Tribunal de Justiça de Minas con
firmou por duas vezes essa reintegração.

Por isso, o proprietário da referida fazenda, no
dia de hoje, publica anúncio em jornal que circula re
gionalmente pedindo desculpas aos seus fornecedo
res e credores em razão de estar impedido de traba
lhar e, obviamente, de atender os seus clientes do
mercado agroindustrial.

Então, formulo apelo ao Governador Itamar
Franco no sentido de que faça cumprir a decisão judi
cial, para que possamos restabelecer a lei e premiar
uma propriedade produtiva do nosso Estado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Com a pala

vra o Deputado Ricardo Barros.
O SR. RICARDO BARROS (PPB - PR. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e
Srs. Deputados, desejo registrar importante votação
ocorrida ontem na sessão do Congresso Nacional,
através da qual foi aprovado o projeto de lei de con
versão sobre a bolsa-escola.

Relatado pelo Deputado Osvaldo Coelho, o projeto
consolida importante avanço: institui programa de auxí
lio financeiro do Governo Federal aos programas muni
cipais de renda mínima associados à freqüência escolar.

O Governo Federal estabelece, nesse progra
ma, que ajudará os Municípios com 15 reais por crian
ça - até três crianças por família -, para que eles pos-

sam implementar o programa municipal da bol
sa-escola. Ou seja, o Governo Federal respeita a plu
ralidade e a diversidade dos Municípios brasileiros.
Entende que, para cada situação e região, o Progra
ma Bolsa-Escola terá características diferentes e se
dispõe a colaborar com recursos.

Poderemos atingir 5 milhões e 800 mil famílias
até o final do ano, o que demonstra ser essa uma
ação absolutamente fantástica de recuperação e de
integração social, bem como de equilíbrio no proces
so de distribuição de renda e de busca de justiça. Te
remos trabalhar muito para conquistá-Ia, é verdade,
mas esse é um passo importante.

Para as crianças de zero a 6 anos, temos o Pro
grama Bolsa-Alimentação; para as crianças de 6 a 15
anos, o Bolsa-Escola. Com esses programas, viabiliza
remos a freqüência de todas as crianças brasileiras à
escola. Assim, amanhã, teremos brasileiros mais bem
preparados. Por quê? Porque antes do Programa Bol
sa-Escola foi implantado o FUNDEF, que possibilitou o
pagamento de remuneração justa e digna aos professo
res, preparou a escola e os professores para receberem
essa enorme quantidade de crianças, incentivadas por
esse programa de renda mínima. Isso está associado
também ao Enen, ao Provão, à estruturação da escola,
à interligação de todas as escolas através da Internet,
programas que o Governo vem desenvolvendo para
que essas crianças, com novas perspectivas de inser
ção social, de educação, de qualificação, ao chegarem
à idade adulta, tenham à disposição uma vaga nas uni
versidades. Por isso, todas as ações são conjuntas e vi
abilizam importante avanço social.

Além do mais, foi votado pelo Congresso Nacio
nal, no final do ano passado, o Orçamento Geral da
União, que previa o salário mínimo de 180 reais,
anunciado ontem em rede nacional de rádio e televi
são pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Trata-se de importante benefício para milhões de tra
balhadores que hoje ganham salário mínimo e para
12 milhões de brasileiros que recebem da Previdên
cia Social, sem falar na fantástica quantia de 5 bilhões
de reais que será injetada em nossa economia.

Portanto, com essas ações, sabemos estar ca
minhando para um Brasil melhor, sabemos estar
construindo um Brasil melhor. E é por isso que a po
pularidade do Presidente Fernando Henrique vem
aumentando cada dia mais e o povo vem reconhecen
do as qualidades do seu Governo, as conquistas soci
ais do seu Governo.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, com
a estrutura montada e especialmente com a estabili
zação da moeda, com a garantia de poder aquisitivo
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da nossa moeda e mediante uma política monetária O SR. EULER MORAIS (PMDB - GO. Pela or-
dura mas eficaz, pode hoje contabilizar a conquista demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e
de todos esses avanços sociais sem nenhum risco de Srs. Deputados, aproveito esta oportunidade para fa-
desequilíbrio da nossa economia, pois são avanços zer importante registro.
consistentes, são avanços efetivos, que a cada dia fa- O jornal O Popular, do meu Estado, Goiás, pu-
rão do nosso povo brasileiros melhores. blica hoje a seguinte manchete: "Anuladas multas de

Muito obrigado, Sr. PresIdente. radar oculto -. Tal matéria interessa grandemente à
O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Solicito a to- população do Estado, porque, conforme pôde verifi-

dos Deputados que se encontram na Casa que ve- car V. EX', Sr. Presidente, que preside a Comissão
nham a plenário votar. Dentro de alguns minutos en- Especial destinada a acompanhar a implementação
cerraremos a votação. do Código de Trânsito Nacional, ainda vigora no Brasil

O SR. SALOMÃO GURGEL _ Sr. Presidente, a indústria das multas, em lugarda educação dos mo
toristas e da prevenção.

peço a palavra pela ordem.
Mas o DNER anuncia que vai anular as multas

O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Tem V. EX' a aplicadas pelos radares móveis escondidos pelo
palavra. mato, sem sinalização prévia nas rodovias, tanto na

O SR. SALOMÃO GURGEL (Bloco/PPS - RN. BR-153, quanto na BR-060 - e eu o parabenizo por
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, isto. Tal atitude mostra que ainda perdura o espírito,
serei breve. Acabo de receber ofício do Presidente da em muitos órgãos estaduais, de celebrarem contratos
Câmara Municipal de Caicó, Sr. Raimundo Inácio Fi- com empresas particulares em função de interesse
lho, em que solicita nosso empenho junto ao Ministro na receita; usam de subterfúgios não para aplicar cor-
da Integração Nacional no sentido de que seja incluí- retamente a lei, mas para punir os motoristas que
do o Município de Caicó no programa de cestas bási- transitam por nossas rodovias.
cas do Governo Federal, tendo em vista que é cres- Sr. Presidente, quero ressaltar essa preocupa-
cente o número de desempregados em nossa cidade ção do DNER em não apenas anular multas, mas
- que não conta com indústrias -, fato que vem cau- também em ampliar a fiscalização, porque o proble-
sando sérios problemas sociais. ma ocorre em várias rodovias do meu e de outros

Sr. Presidente, acabamos de ouvir uma das hde- Estados brasileiros.
ranças do Governo cantando loas à política social do Muito obrigado.
Governo. Enquanto isso, há pessoas passando fome. O SR. HENRIQUE FONTANA _ Sr. Presidente,
Já fizemos apelo desta Casa ao Ministro Fernando
Bezerra no sentido de que S. EX' tome medidas emer- peço a palavra pela ordem.
genciais. Há pessoas em Caicó e no Seridó passando O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Tem V. EX' a
fome e sede, e com a fome e a sede desse povo não palavra.
podemos brincar! O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela or-

Sr. Presidente, o Sr. Ministro Fernando Bezerra demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e
já recebeu inúmeros ofícios e apelos dessa natureza, Srs. Deputados, sem dúvida nenhuma, o assunto
enviados pelas lideranças locais e pelos responsáve- central da pauta política deste País é a vontade cres-
is pelo destino do nosso povo na região do Seridó. cente, representada inclusive por pesquisas de opi-

Portanto, quero fazer um apelo neste momento: nião pública no último final de semana, da realização
se possível for, que a Mesa faça chegar ao Ministério de investigação séria, responsável e profunda sobre
da Integração Nacional o apelo da Câmara Municipal denúncias - não são só mais denúncias, porém evi-
de Caicó. Os pobres de Caicó estão querendo comer! dências - de prática de corrupção nos altos escalões
O Governo suspendeu o programa de cestas básicas dos Poderes da República.
no Município de Caicó, onde, desde o ano passado, N~o podemos compreender a afirmação de al-
foi decretado estado de calamidade pública. guns Líderes dos partidos que apóiam o Presidente

Fernando Henrique Cardoso no Congresso NacionalMuito obrigado.
que uma CPI seria um palanque para a Oposição ou

O SR. EULER MORAIS - Sr. Presidente, peço a uma iniciativa que provocaria a desestabilização do
palavra pela ordem. País. E assim entendemos, Sr. Presidente, por dois

O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Tem V. EX' a motivos: os Poderes têm seus papéis; o Poder Judi-
palavra. ciário deve investigar seus órgãos, assim como o Mi-
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nistério Público e o Poder Executivo. O Governo deve O SR. PAULO MOURÃO (Bloco/PSDB - TO.
conti~u~r investigando através das comissões que Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
constituIu, por exemplo, quando da intervenção na S~s e Srs. Parlamentares, são lamentáveis determi-
SUDAM, em que reconheceu a existência de nadas atitudes de policiamento sobre os Parlamenta-
corrupção e tomou a decisão de intervir no órgão res. A Casa está criando uma prática detestável:
para desbaratá-Ia. quando a Oposição adota um posicionamento - e pa-

Mas não consigo entender qual o conceito de rece que só ela defende a bandeira da moralidade e
estabilidade institucional ou de democracia dos que da ética -, os outros partidos que não o acompanham
dizem que todos os Poderes têm seus papéis nas in- são imorais e antiéticos.
vestigações, porém se o Congresso Nacional auxiliar O Presidente Fernando Henrique Cardoso não
nas investigações de denúncias de corrupção estará precisa declarar - na verdade, já o fez -, nem levantar
sendo desleal. a bandeira da ética, da moralidade, da honestidade.

Ora, S~s e Srs. Deputados, é crescente o núme- Isso faz parte dos princípios de sua vida, que S. Exa
ro de Deputados que assinam o requerimento de soube agregar desde o berço. O PSDB tem o funda-
constituição de CPI para apurar a corrupção, porque ,!,~nto pragmáti?o da respeitabilidade, da defesa da
compreendem que o povo brasileiro elegeu um Con- etlca e da moralidade.
gresso Nacional- a Câmara dos Deputados e o Se- O Parlamentar que acaba de fazer seu pronun-
nado Federal- para exercer, enquanto Poder Legisla- ciamento teceu críticas a vários Parlamentares: ao
tivo, o papel constitucional de fiscalizar os atos do Deputado Artur Virgílio, cuja vida - como a de seu pai
Executivo e lutar contra a corrupção. -, está fundamentada na ética, na moralidade, na ho-

Outra posição significa dizer que o preço dessa nestidade, por ser o Líder do Governo; ao Deputado
suposta estabilidade, que é um conceito subjetivo, se- Valde~ar Costa Neto, por ter.mantido audiência ~om
ria a conivência com a corrupção. Portanto, quem o Preslde~te Fe.rnando Hennque Cardoso; e ate ao
ouve o Presidente da República ou o Líder do Gover- PL, por nao apoiar a CPI.
no no Congresso Nacional, Deputado Arthur Virgílio, Não posso entender esse tipo de democracia:
chega à conclusão de que o País só mantém a estabi- policiar e criticar quem não acompanha o pensamen-
Iidade se for conivente com a corrupção, ou seja, que to do PI. Isso é mais uma injustiça praticada contra o
é preciso incentivar a impunidade para o País gozar Governo Fernando Henrique Cardoso.
de certa estabilidade. O Deputado Valdemar Costa Neto disse que no

Nós temos convicção oposta. A estabilidade de programa anterior do PL não fez críticas ao Governo
que o País precisa é viver um dia sem a corrupção Federal e que o PT também não tem feito críticas.
que drena bilhões de recursos de nossas políticas pú- Aqui, no plenário, fazem críticas e discursos inflama-
blicas, da saúde, da educação e do nosso desenvolvi- dos, mas por que não as fazem na televisão, Sr. Presi-
mento econômico. dente, Srs. Parlamentares? Vão criticar o quê? A re-

Sr~ e Srs. Deputados, o País não pode mais su- form~ agrária? O G?ve!'n? do P~es!d.ente Fern,a~do
portar a idéia de que a única forma de manter as insti- Hen~lque Cardoso fOI o unlco na hlstorla d~ ~epubllca
tuições estáveis seja aceitar com indiferença essa cor- que .Impl~ntou o process? de reforma agr~na desen-
rupção crescente. Não sei quem é o culpado, se o Pre- volvlmentlsta, ad~tou o slste~a de p'roduçao e trouxe
sidente da República, se Antonio Carlos Magalhães ou para o ~am~~ mais de 48o_mil famlhas. .
Jader Barbalho; mas boa parte do povo brasileiro sabe Vao cntlcar a ed.ucaçao, se o G~verno d? Pres~-
que as denúncias são cada vez mais fortes e as evi- dente Fernando Hennque Cardoso cnou e unlversah-
dências cada vez maiores. Vamos todos assinar o pe- zou ? ensino fundar:nental? São 97,6% de cri~nças
dido de CPI e fazer uma investigação séria e responsá- matncul~das no ~nsmo fu~dam~n~al! U~ crescl:;nen-
vel, que separe o joio do trigo, puna os culpados e dê to ?e m~~s.de 4~ ~o no ens!no medlo, mais de_30 Yo no
um atestado de honestidade aos que não têm culpa unlversltano! Cntlcar a saude, com a revoluçao que o

S P
'd t d I t d'd' Ministro José Serra tem feito, criando o Piso da Aten-

r. resl en e escu pe-me er exce I o no -, . . -
t

- 'f" 'I b d t t t A çao Baslca - PB e descentralizando suas açoes ?
empo, mas nao e aCI a or ar es e ema em res T .,. ••

minutos. E dlflcll cntlcar as ações do Governo. Não que
Ob' d S P . não haja falhas. Elas existem. Mas dizer que se trata

nga o, r. reSidente. de Governo corrupto, querer manchar o nome de um
O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Concedo a homem que sempre se pautou pela ética, pela morali-

palavra, pela ordem, ao Deputado Paulo Mourão. dade e pela decência é uma injustiça! Manchar um
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Governo que tem o respaldo da população?! São O Projeto de Transposição das Águas do Rio
mais de 70% de aceitação popular: 33% de bom e óti- São Francisco não trata aquele rio como um ecossiste-
mo mais 42% de regular. ma e está disseminando o ódio entre os nordestinos.

O PT deveria se pautar na credibilidade que a O Presidente Fernando Henrique Cardoso está
sociedade tem dado ao Governo do Presidente Fer- agindo irresponsavelmente quando discute de forma
nando Henrique Cardoso e aos partidos que com- pontual um projeto ambiental que deveria reconhecer
põem sua base de apoio. inclusive que afoz do Rio São Francisco é em Alagoas.

. ~r. ~re~idente, te! o bom senso e estar junto da Hoje seria realizada audiência pública no Muni-
malona nao e corrupçao. cípio de Penedo, em Alagoas, mas o Governo, diante

O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Já votaram da repercussão dos fatos ocorridos em Sergipe, man-
443 Srs. Deputados e há na Casa 454 Srs. Deputa- dou que a mesma fosse cancelada. Na verdade, ela
dos. Fattam, portanto, somente onze votos. foi organizada e anunciada de forma errônea. Deveria

Convocamos os Srs. Deputados que estão nas ser realizada na Capital, onde a sociedade civil é or-
Comissões para virem ao plenário votar, a fim de que ganizada e tem a possibilidade de discutir com maior
possamos encerrar o mais rápido possível o processo profundidade um projeto de impacto ambiental que,
de votação. por sinal, desconhece os problemas pelos quais vem

O SR. MORONI TORGAN _ Sr. Presidente, passando o Rio São Fra~cisco, especialmente na sua
peço a palavra pela ordem, apenas para me manifes- foz nos Estados de Sergipe e Alagoas.
tar a respeito da informação dada por V. Ex<' O Projeto de Transposição das Águas do Rio

O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Tem V. Ex<' a São Francisco deve ser encarado de forma séria. Ele
palavra. não pode ser tratado de f?rma irresponsável como

O SR. MORONI TORGAN (Bloco/PFL _ CE. vem fazendo o.Exe~utivo. E.preciso que o EIA-R.IMA
Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, reconheça o ~I~ S.ao Fr~nclsco como um.e?o~~lste-
muitos Deputados não marcaram presença no painel. ma: Estam?s insistindo niSSO para qu~ ? Mlnlsteno do
O painel registra a presença de 382 Deputados, e V. MeiO !'mblente, qu: ~em ~esp~nsabllldade sobre a
Exa informou que 443 já votaram. Quero passar essa questao, venha a publico discutir esse problema.
informação para aqueles que porventura se esquece- Va~~s convidar ~..:'r. Ministr~ d<:Meio Ambiente
ram de registrar a presença no painel. para participar de reunlao da Comlssao de Defesa do

O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) _ Está correta a Consumidor, Meio Ambie~te e ~inoric:s, a fim de que
observação do Deputado Moroni Torgan. possamos aprofundar mais a dlscussao do assunto.

Solicitamos aos Srs. Deputados que já votaram Não é mais possíve~que pr?jetos des~a natur~-
e não registraram presença que o façam o mais rápi- za, que a~ordam ~ questao ambientai do R~o d~ Un!-
do possível. Estão presentes na Casa 454 Srs. Depu- ?ade Nacl?nal, sejam tratad?s dAessa maneira, 1st? e,
tados. Já votaram 443, mas somente 382 Deputados as escondidas, tentando-se Impo-Io de forma eqUlvo-
marcaram sua presença. cada aos nordestinos.

O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Com a pala- Muito obrigado, Sr. Presidente.
vra, pela ordem, o Deputado Regis Cavalcante. O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Concedo a

O SR. REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS _ AL. palavra, pela ordem, ao Deputado Pompeo de Mattos.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O SR. POMPEO DE MATIOS (Bloco/PDT- RS.
S~s. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para regis- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
trar a preocupação de todos os ambientalistas deste Sras. e Srs. Deputados, o Governo Federal, no início
País, principalmente do Nordeste, com a transposi- deste ano, remeteu a esta Casa o Projeto de Lei n°
ção do Rio São Francisco. 4.147, de 2001, que trata do saneamento básico-Ie-

Ontem, audiência pública que seria realizada no ia-se, na,verdade, privatização da água e do esgoto
Centro de Convenções de Sergipe foi interrompida neste Pais.
pela forma irresponsável e demagógica com que o E pasme, Sr. Presidente: S.Ex<' fez acompanhar
Governo Fernando Henrique Cardoso vem tratando o o projeto de um pedido de urgência constitucional,
assunto: um simples panfleto do Ministério da Integra- como se fora ele mesmo tirar o pai da forca ou salvar
ção Nacional levou ao tumulto Deputados, ambienta- alguém que está morrendo de sede.
listas e o público em geral que lá estavam para discu- Trata-se de projeto de extrema importância.
tir de forma séria o ElA-RIMA. Aliás, o projeto não é importante, mas o tema é de en-



Nos últimos dias a imprensa tem noti
ciado as dificuldades que a Caixa Econômi
ca Federal (Caixa) vem encontrando para
adequar seu patrimônio às normas do Ban
co Central. Alguns pontos merecem ser es
clarecidos neste debate.

A Caixa, de acordo com as regras es
tabelecidas pelo Banco Central, tem um de
sequilíbrio patrimonial de R$14 bilhões. A
empresa vem encontrado dificuldades para
se adequar às exigências, sobretudo de so
lidez patrimonial, sendo necessárias, por
tanto, providências da administração e da
União, na qualidade de controladora da em
presa, para o devido enquadramento.

Instituição permanece fora das normas
de capitalização que procuram aproximar o
sistema financeiro nacional aos princípios
estabelecidos internacionalmente no que se
convencionou denominar Acordo de Basi
léia. Por esse acordo internacional, as insti
tuições financeiras têm que ter patrimônio,
no mínimo, equivalente a 11 % da carteira
de crédito ponderada, conforme o risco da
operação atribuída pelo Banco Central. No
caso da Caixa, a relação é de 6,5%, o que
significa que teria de aumentar o patrimônio
em mais de R$2,7 bilhões

Em março de 2000, entrou em vigor a
Resolução n° 2.682/99, do Conselho Mone
tário Nacional (CMN), determinando que os
bancos passassem a provisionar as opera
ções de crédito de acordo com a c1assifica-
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vergadura, porque trata da venda dos nossos manan- que nas mãos de meia dúzia de gananciosos. A água
ciais de água doce, o símbolo da vida, o referencial não tem dono. A água é do povo.
para o ser humano. Sem água não há vida, e a Terra O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente,
tem vida porque tem água. peço a palavra pela ordem.

O Governo Fernando Henrique Cardoso - que O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Tem V.Exa a
já vendeu o subsolo, a navegação de cabotagem, as palavra.
telefônicas, ~s bancos, o pe~óleo - quer agora ven- O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela or-
der a nossa a~ua, restando tao-somente para vender demo Pronuncia o seguinte discurso..) - Sr. Presiden-
o ar e a energia solar.,. . te, Sr~ e Srs. Deputados, quero registrar nesta Casa

. EAqu~r vender a ag~a ~apldame~te. Po~ ISSO pe- artigo publicado pelo jornal Gazeta Mercantil, assi-
dlu urgencl~ para a apreclaçao do projeto. Nos a esta- nado pelo Sr. Carlos Borges, Presidente da Federa-
mos questionando, exatamente para que p?SS~~~S ção Nacional das Associações do Pessoal da Caixa
te; t~mpo ~e, em amplo deb~te, es~lar~cer,~ oplnla? Econômica Federal - FENAE. O artigo em tela trata
pu~hca nacional que esse proje!o, pnmelr~, ~ ~nconstl- da questão patrimonial e da capitalização da Caixa,
tuclonal, por~ue fere a a~~n~ml~dos MUnlClpIOS, ~ue, pois aquela empresa pública está desenquadrada
como determina a ConstltUlçao, tem o poder de legislar das normas editadas pelo Banco Central do Brasil.
so~re, ~ água. ~ ~ matéria não po?e ~er tratada por lei Eis ara registro nos Anais o texto a que me refiro:
ordlnana. No mlnlmO, tem de ser via leI complementar. 'P'r . D· . I d c' .

. , O Dellclt .atnmoma a alxa
Segundo, o projeto e uma tremenda sacanagem,

porque o povo brasileiro vai ficar à mercê de quem ex
plorar a água. A Argentina está passando por situação
idêntica. A Inglaterra, a meca do neoliberalismo, está
amargando o preço caro da água. Agora, querem pri
vatizar a exploração do nosso líquido precioso.

Ora, ninguém vive sem água. Trata-se de debate
que diz respeito ao interesse público nacional e, neste
caso, não pode haver monopólio. Não podemos dei
xar a nossa água nas mãos de meia dúzia que têm
como objetivo o lucro pelo lucro, e, ainda, pagarmos a
conta. Não podemos aceitar isso. A água é do povo.

O Presidente Fernando Henrique está aí afoga
do em um mar de lama de denúncias. A CPI está
prestes a acontecer, uma CPI mista. Enquanto tenta
mos investigar as falcatruas do Governo e o povo
toma conhecimento delas, ele tenta vender a nossa
água. Precisarnos denunciar essa situação e esclare
cer à população que a nossa água está escorrendo
pelo vão dos dedos e que vamos morrer de sede.

Não podemos aceitar que projeto dessa enver
gadura seja votado de afogadilho, da forma como quer
o Presidente Fernando Henrique Cardoso. A água não
é dele! São Paulo - este é um exemplo - está vivendo
um drama que inferniza a vida dos paulistanos. Por
quê? Por causa da água. No terceiro milênio, a briga
será pelas fontes produtoras de água, e o país que
mais tem água no mundo é o Brasil. Por isso, estão de
olho na nossa água, querem explorá-Ia e explorar o
povo brasileiro. É contra isso que nos levantamos.

Sr. Presidente, pedimos a retirada da urgência
para esse projeto. Queremos debatê-lo com a socie
dade civil organizada, enfim, com tantos quantos têm
interesse no tema. Não podemos deixarque a água fi-
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çao de nsco de ,ca.da um dos ~lientes toma- da Caixa um provisionamento de R$25 b'-
dores de empre.stlmos. A Caixa, pelas re- Ihões. ' I
gras estabelecidas, deveria provisionar - .
R$17 bilhões, sendo R$11 bilhões das ope- ,. A soluça0 do aporte de capl!al neces-
rações de crédito da própria empresa e R$6 sano para enCLuadrame~to da Caixa passa
bilhões das operações de crédito do FGTS por uma soluça0 ~e~o?l~da entre a direção
junto a outros agentes financeiros. Entretan- da ~mpresa e o ~Inlsteno Faze.nda, com os
to, a provisão feita no balanço do 10 semes- devl~~s .esclar~clm~ntos da origem do de-
tre de 2000 foi de R$6 bilhões, sendo que sequlAllbno ~atn~onlal.
R$4,3 bilhões para carteira própria. Caixa. e um dos principais instru-

No caso da Caixa, em face das parti- me~~os qu~ a.lnda restam de execução de
cularidade das operações de Habitação Sa- polltlcas publicas neste País. ,\0 Estado,
neamento, Infra-estrutura Urbana, incl~sive ~~e tem a. res'ponsabili~ade de prover a po-
as decorrentes de contratos com recursos IItlca ha?ltaclo~al, utiliza a Caixa como
do FGTS firmados com outras instituições fi- ag~nt~ financeiro. Mas é a Caixa que na
nanceiras, o Banco Central tem excepciona- malona_ da ve~es. a.s~ume os riscos das
Iizado a constituição das provisões sobre operaçoes. A Instltulçao vem batendo re-
tais operações de crédito. cordes na concessão de empréstimos habi-

Na realidade a Caixa é uma instituição tacionais..Nos último~ seis.anos, 1,5 milhão
financeira líquida operando no mercado in- de ~oradla~ foram financiadas. Foram in-
terbancário com a aplicação de mais de R$1 vestidos .ma~s d~ R$20 bilhões em progra-
bilhão todos os dias. Além disso a terceira mas habitacionais, o que permitiu gerar ou
maior gestora de recursos de terdeiros mais man~er 3 milhões de postos de trabalho no
de R$30 bilhões. Atualmente, é o 20 'maior BrasIl.. O próprio relatório da Booz Allen,
banco da América Latina com ativos superi- q~e d.lagnos~lCou ? ~ituação das institui-
ores a R$125 bilhões e destaca-se no Brasil çoes financeiras publicas federais no País,
pela liderança na captação dos depósitos _ re,c?~hece. qu~ sem a .atuação da Caixa o
principalmente na caderneta de poupança deflclt ~a~!taclon~1, estimado em 5 milhões
(27% do mercado) - e pela oferta de crédito de domlclllos, sena mais grave.
no longo prazo, particularmente no setor Além disso, a inadimplência no setor,
imobiliário, onde é responsável por aproxi- em grande parte, ,é fruto da política econômi-
madamente 80% do crédito total disponibili- ca desastrada dos últimos anos. Enquanto
zado pelo sistema financeiro. Portanto, a si- nos planos econômicos os salários sofreram
t~~çã~ patrimonial n~~ tem se alterado sig- os expu~g~s inflacionár!os, as prestações da
n1flcatlvamente nos ultlmos anos, o que mu- casa propna foram reajustadas pela inflação
dou foi a regulação do Banco Central. real. A falta de política salarial no País, a in-

Somente as operações de créditos dos formalidade e o desemprego contribuem de-
financiamentos habitacionais exigem uma cisivamente para tornar os mutuários inadim-
provisão de R$9,2 bilhões, pois têm inadim- plentes. O mercado não vai resolver o déficn
plência de 22% em seus contratos. Além habitacional. Os bancos privados não fazem
disso, a instituição herdou o falido Sistema financiamento a longo prazo.
Financeiro d8: Habitação (1986), carregando . O melhor caminho para enquadrar a
em sua carteira os contratos com cobertura Caixa nas determinações do Banco Central
do Fundo de Compensação de Variações é a segregação da sua carteira de crédito
Salariai~ (FCVS). As mesmas autoridades isto é, uma operação financeira em que ha~
que obngam o banco, neste momento, a veria a separação dos créditos de cunho so-
provisionar os créditos de difícil recebimen- cial e os créditos comerciais. No primeiro
to, num passado recente determinaram a caso, o Estado seria responsabilizado pelo
?ompra ~e .carteiras habitacionais (e sua risco das operações, desobrigando o enqua-
Inadlmplencla) dos bancos privados em difi- dramento da Caixa. Nas operações de cu-
culdades. Somente esses créditos exigem nho social estariam: financiamento a habita

ção de baixa renda, saneamento básico e
infra-estrutura. Na segunda situação, a Cai-



Quero, com esta manifestação, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, fazer um apelo à direção da
Caixa Econômica Federal no sentido de que obser
ve as ponderações tão bem detalhadas neste artigo
e que seus dirigentes encontrem mecanismos de re
forçar o caráter social daquela centenária instituição.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.
O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Tem V.Exa a

palavra.
O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
uso da palavra para lembrar ao Partido dos Trabalha
dores que, nestes dois anos e três meses de manda
to, fui o 14° Deputado, no ano de 2000, que mais fez
uso desta tribuna, deixando pelo menos 499 Deputa
dos atrás desta marca.

Assinalo esse fato, Sr. Presidente, apenas por
um motivo: nos meus pronunciamentos sempre tenho
me mostrado frontalmente contrário à política neoli
beral e à equipe econômica do Presidente da Repú
blica, Sr. Fernando Henrique Cardoso. O PSL tem
acompanhado as votações do Partido Liberal, partido
com que forma um bloco parlamentar.

Durante todo esse tempo, mesmo na condição
de Líder do PSL e estando na Oposição - meu partido
não nasceu de um braço da Esquerda, mas é oposi
ção a este Governo -, nunca fui convidado pelo Parti
do dos Trabalhadores a participar de nenhuma reu
nião das Oposições. Agora, membros do Partido dos
Trabalhadores vêm acusar o PFL - e no bojo o PSL
de estar negociando cargos com o Governo. Fomos
chamados para uma conversa e conversamos, por
que pelo menos isso o Governo Federal - fui contra
ele por dois anos e três meses - fez. Infelizmente, o
Partido dos Trabalhadores flem conversar quer.

Em sessão solene de homenagem ao Partido
dos Trabalhadores, eu disse que os petistas precisam
parar de pensar que fazem parte da raça ariana das
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xa responderia pela gestão comercial dos Oposições, que somente eles têm a verdade e sabem
créditos e, com rigor, cumpriria as exigênci- das coisas. É preciso reconhecer que outros partidos
as do Banco Central. A diferenciação do nesta Casa também estão trabalhando para o bem e
crédito habitacional tornaria mais explícita a para o desenvolvimento da Nação.
responsabilidade da Caixa. Por exemplo, os Para concluir, lembro aos Parlamentares - den-
financiamento~ c~ncedido~ 'para ~~ famílias tre os quais me incluo - que precisamos aprender a
com renda. ate CI~CO salano~ ~,lnlmOS de- obedecer o tempo estabelecido, assim como faz o Dr.
vem ser feitos a 'fundo perdido , com ver- Enéas Carneiro do PRONA.
bas definidas no orçamento da União e M't b" d S P 'd t
aprovadas pelo Congresso Nacional. UI o o nga o, r. resl en e.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Tem V.Exa a
palavra.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, fiz uso desta tribuna há pou
cos dias para denunciar a dispensa de licitação por
parte da Companhia de Abastecimento e de Arma
zéns Gerais do Estado de Pernambuco - CEACEPE
para a aquisição de 62 toneladas de sardinha para a
merenda escolar, de forma estranha e suspeita.

Na ocasião, solicitei providências urgentes a fim
de que não se consumasse o escândalo da sardinha,
em curso no meu Estado, para beneficiar determinada
empresa. Mostrei que o Governo de Pernambuco pa
garia um ágio absurdo de 51 % sobre o preço de varejo
se a referida licitação fosse mantida. Acrescentei não
acreditar que o Governador Jarbas Vasconcelos apoi-

0, asse o favoritismo denunciado por empresas do setor.

Hoje, volto à tribuna da Câmara dos Deputados
para comunicar à Nação que o Governo pernambuca
no, no mesmo dia em que fiz o referido pronuncia
mento, determinou a suspensão da licitação. Entendo
do meu dever enaltecer a decisão do Governo de Per
nambuco, pois, como é sabido, nenhum governante
consegue exercer absoluto controle sobre toda a má
quina administrativa. Importante, porém, é que o go
vernante, ao tomar conhecimento de determinada de
núncia, proceda com agilidade e rigor, em defesa da
moralidade nos negócios públicos, como fez o nosso
Governador Jarbas Vasconcelos.

Tenho em mão o Diário Oficial do Estado de
Pernambuco de 23 de março último. Em curtas cinco
linhas, a Ceagepe cancela o processo de licença de
licitação das 62 toneladas de sardinha.

Faço questão de fazer esse registro a favor do
Governo do Estado de Pernambuco, em especial do
Governador Jarbas Vasconcelos, que não ignorou a
denúncia, como fazem muitos governantes indiferen
tes ao que acontece no Poder Legislativo.
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É motivo de satisfação poder ocupar a tribuna sustentação do Governo dizer neste plenário que o
para esse tipo de manifestação, pois o funcionamento Governador do Mato Grosso do Sul agora é neoliberal
normal dos Poderes pressupõe a existência de canais por ter convidado o Deputado Saulo Queiroz para ser
de comunicação entre os seus respectivos órgãos, de Secretário de Estado e, com isso, ter contrariado os
modo que seja garantida a eficácia de suas iniciativas cardeais do Partido dos Trabalhadores. E nenhum
e decisões. Deputado da base de sustentação do Governo veio a

Nesse sentido é justo louvar, mais uma vez, o esta tribuna fazer qualquer observação a respeito,
trabalho desenvolvido pelos meios de comunicação porque a democracia é pluralista. Não se pode ser
da Câmara dos Deputados. Ao transmitirem tudo o sectário nem radical.
que acontece nesta Casa, permitem que todos os se- Faço este protesto em meu nome e no do meu
tores da administração acompanhem, vigilantes, de- partido. Espero que os debates nesta Casa - repito -
núncias como a que fiz e atuem, com presteza, estan- sejam sóbrios, sérios e pertinentes, de acordo com o
cando a evolução da suspeição argüida. que a sociedade brasileira deseja.

Cumpri com o meu dever de Parlamentar. O Go- Sr. Presidente, passo a tratar de outro assunto.
verno de Pernambuco agiu com presteza, demons- O Deputado Sérgio Novais, do PSB do Estado do Ce-
trando seriedade e correção. As crianças e os pisci- ará, ocupou a tribuna há pouco e fez solicitação ao
cultores pernambucanos não serão prejudicados. Governador Tasso Jereissati no sentido de que S.Exa

É confortador poder vir à tribuna, como o faço dê atenção especial aos sertanejos que estão pas-
hoje, para relatar o desfecho de episódio que engran- sando dificuldades.
dece a administração pública e a democracia do meu O Deputado Sérgio Novais disse que, no interior
Estado e que espero servir de exemplo a todos os do Ceará, choveu até agora apenas 400 milímetros, o
nossos governantes. que é pouco.

Sr. Presidente, tenho certeza de que V.Exa tam- Nobre Deputado Sérgio Novais, lamentavelmen-
bém acreditá que, quando um Governo sério manda te o Governador Tasso Jereissati, cônscio de suas res-
apurar denúncias feitas nesta Casa, essa é uma pro- ponsabilidades, não tem prestígio junto a São José e
va evidente de que as coisas estão mudando neste aos céus para fazer chover no Ceará. O problema soci-
País. Precisamos de seriedade, e temos seriedade no ai do Estado é bem cuidado. Em todos esses anos, o
Governo de Pernambuco. Governo do Estado tem recebido a aprovação de 70%

Muito obrigado. de seus concidadãos, de acordo com pesquisas reali-
O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente, peço zadas, o que prova a sua liderança e os seus cuidados

a palavra pela ordem. com relação ao problema social.

O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Tem V.Exa a Para concluir, Sr. Presidente, peço ao Deputado
palavra. Sér~io Novais e ?~e.us compan~ei~os de p.a~idoque,

O SR. NELSON OTOCH (Bloco/PSDB _ CE. se tiverem prestigio Junto ao Altlsslmo, soliCitem chu-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, va para.o n~sso Estado e para o.Nordeste, porque o
Sr!!!õ e Srs. Deputados, hoje ouvi, com surpresa, mani- nordest~no e um fort.e~o nordestinO quer apena~ ter
festações de ilustres companheiros do PT estranhan- oportunl~ade e. condlçoes de ~rabalho para sobreViver.
do o fato de o Presidente Nacional do PL, Deputado MUito obngado, Sr. Presidente.
Valdemar Costa Neto, ter se encontrado com o Sr. O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Com a pala-
Presidente da República, Fernando Henrique Cardo- vra, pela ordem, o nobre Deputado Raimundo Gomes
so. Fizeram S.Exas. observações injuriosas, inclusive de Matos.
a de que estaria havendo uma composição para car- O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (810-
gos no Governo. co/PSDB - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.)-

O Deputado Valdemar Costa Neto posicio- Sr. Presidente, Sr!!!õ. e Srs. Deputados, somos conhe-
nou-se firmemente em relação ao assunto. A Casa cedores de que os desníveis e as desigualdades regi-
conhece a coerência do nobre Deputado e o País onais continuam a existir em nosso País.
também conhece o procedimento do Sr. Presidente Entretanto, o Presidente Fernando Henrique
da República, Fernando Henrique Cardoso. Cardoso e os Ministros do Governo vêm trabalhando

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, é neces- para fazer com que essas desigualdades sejam redu-
sário que os debates nesta Casa sejam sóbrios, séri- zidas. Na área educacional, acima de tudo, principal-
os e pertinentes. Não ouvi Parlamentar da base de mente no Nordeste, os alunos estão em sala de aula,
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há professores capacitados, o problema da merenda As terras rurais se estendem até os campos para
escolar já está resolvido. Por outro lado, os indicado- além da Serra Dona Francisca, onde no inverno as
res de saúde estão melhorando com o trabalho dos temperaturas caem abaixo de zero na escala Celsius.
age~tes comu,nitários de saúde ~ das ações,?esen- Com população de 450 mil habitantes, a cidade
volvidas atraves do Programa Saude da Famlha. de Joinville se subdivide em 35 bairros e um distrito

Ainda há, porém, muitos desafios. industrial. Possui aeroporto que necessita urgente-
Recebemos com grande satisfação a notícia da mente de ampliação. Está distante 44 quilômetros de

consolidação de um grande projeto social do Governo São Francisco do Sul, um dos mais importantes por-
Federal no Estado do Ceará: o Projeto Alvorada. Na úl- tos naturais do Brasil. Por ali Joinville realiza a maioria
tima sexta-feira, o Governador Tasso Jereissati, seu das exportações e importações. Esse porto igual-
Secretariado e vários Prefeitos Municipais receberam mente precisa de investimentos para melhoria de
o Ministro da Saúde, José Serra, ocasião em que foi fir- equipamento. Por sua localização geográfica, ele está
mado convênio de 141 milhões de reais a serem apli- destinado a ser o porto mais importante para os negó-
cados na área sanitária, ou seja, construção de esgo- cios com o Mercosul.
tos e abastecimento de água em diversos municípios. Joinville possui hoje seis instituições de ensino

Temos a convicção, Sr. Presidente, de que a po- superior nas quais estão matriculados 10 mil alunos;
lítica social do Presidente da República está no cami- 150 estabelecimentos que atendem mais de 65 mil
nho certo. Prova disso é essa parceria entre os Go- crianças do jardim de infância até o segundo grau; 8
vernos Federal e do Ceará com relação ao Projeto escolas voltadas para a profissionalização que anual-
Alvorada. O Governador Tasso Jereissati, os Prefei- mente oferecem 35 cursos a 13 mil estudantes.
tos e a sociedade organizada estão transformando os A cidade conta na área de saúde com quatro
indicadores sociais do Estado. hospitais, uma maternidade com oferta de 938 leitos.

O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Concedo a Está em adiantado estágio de construção o Hospital
palavra, pela ordem, ao Deputado Eni Voltolini. Materno-Infantil, que representa hoje o maior investi-

O SR. ENI VOLTOLlNI (PPB _ SC. Pela ordem. mento do Estad~ e~ obra.física. , .
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e ~ populaçao e atendida por 848 medlcos e 414
Srs. Deputados, a população de Joinville comemorou odontologos.
festivamente no último dia 9 de março o sesquicente- A Maternidade Darcy Vargas, administrada pelo
nário de fundação da cidade. Nestes 150 anos o sonho Estado, é referência nacional. Tem acumulado prêmios
dos primeiros imigrantes alemães e suíços foi transfor- e é uma das duas únicas instituições brasileiras consi-
mado na realidade da maior cidade de Santa Catarina derada Maternidade Segura. O Município tem gestão
e do terceiro parque industrial do Sul do Brasil. plena da saúde, mas os investimentos que realiza no

Joinville é hoje uma cidade próspera pelo esfor- setor estão abaixo das necessidades da população.
ço de sua gente, pela capacidade de trabalho, pela O sistema de esgotos acompanha a média naci-
coragem de ousar, pela vontade de construir. Às levas onal, e apenas 6,77% das empresas e residências
iniciais de imigrantes de origem germânica se junta- contam com esse tipo de serviço. Esse número seria
ram os italianos, os gaúchos, os paranaenses, paulis- menor não fosse os investimentos privados realiza-
tas e gente de todas as partes do Brasil. dos pelas empresas locais para tratar seus efluentes.

Hoje Joinville é uma cidade próspera e em cres- A rede hoteleira conta com 32 estabelecimen-
cimento contínuo. Sofre as dores desse crescimento. tos, oferecendo 3.265 leitos.
Enfrenta problemas. Sofre com equívocos de seus Joinville é uma cidade bem atendida pelos veí-
governantes. Mas sua gente enfrenta os problemas culos de comunicação de massa. Recebe o sinal de
com estoicismo e perseverança. Tal como nos primei- sete emissoras de TV abertas, tem dois canais locais
ros dias os problemas fortalecem os joinvilenses que por cabo, conta com o jornal A Notícia, um dos mais
transformam as dificuldades em ferramentas de cria- influentes diários de Santa Catarina. e ainda a sucur-
ção. E a cidade continua crescendo. sal do jornal Diário Catarinense. Conta com nove

O Município de Joinville tem área de 1.081 quilô- emissoras de rádio e diversas rádios comunitárias
metros quadrados. O perímetro urbano ocupa 206,86 ainda dependendo de regulamentação.
quilômetros quadrados. O centro da cidade fica às mar- A cidade conta com 8.034 empresas atuando no
gens do rio Cachoeira; este deságua na Baía da Babiton- comércio, 1.380 na indústria de transformação, 9.340
ga, que, porsua vez, banha os manguezais joinvilenses. na prestação de serviços e 8.390 prestadores de ser-
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viços autônomos. Algumas empresas joinvilenses Repito: solidarizo-me com a Presidência e a Di-
são líderes nacionais no setor de atuação. Destaque retoria da Petrobras, porque mostraram muita compe-
para a Dôhler, Tigre, Embraco, Cônsul, Docol, Schne- tência. No entanto, em discursos inflamados e inopor-
ider, entre outras. tunos, muitos jogam lama num patrimônio que é nos-

A população economicamente ativa se distribui so. A Pet~obras é recon~ecida co~o uma das meIho-
pelo setor primário (2.773), secundário (82.960), ter- res e maiores companhias petrohferas do mundo.
ciário (73.157) e outros (4.426). Segundo dados da in- Sr. Presidente, quero também me solidarizar
fluente Associação Comercial e Industrial de Joinville, com as famílias das vítimas. Devemos apurar tintim
75,4% dos trabalhadores joinvilenses recebem de um por tintim o que aconteceu, para que possíveis res-
e meio a dez salários mínimos mensais, o que gera um ponsáveis não fiquem impunes, mas parece-me que
PIB anual percapita de 10 mil, 303 reais. O PIB joinvi- foi um lamentável acidente, a exemplo dos que ocor-
lense do ano passado bateu os 10 bilhões de reais. rem em tantas outras atividades. Não podemos jogar

Os números de Joinville mostram uma cidade lama na ~aior empresa. ~~cional, que t:m dado I~-
pujante que a torna pólo de toda a região norte de cros e ~atJdo recordes d1an.os na prod~çao de barris
Santa Catarina e a principal cidade catarinense, con- de petrol~o. De.vemos valonzar o que e nosso.
trariando o modelo nacional que concentra nas Capi- MUito obngado.
tais o poder político e o poder econômico. O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Esta Presi-

Entretanto, a população de Joinville, apesar da dência, mais uma vez, con~idc: os Srs. Deputado~
riqueza da cidade, enfrenta problemas dramáticos, presente~ na Casa, n~~ Comlssoes ?U.em seus gabl-
sobretudo na questão da saúde, mal gerida pelo Mu- net~s.a virem a~ plenano exercer o dlrelt?_de escolher
nicípio. Demonstra sobejamente o provérbio que o MInistro do Tnbunal de ~ontas da Untao. Estamos
povo trabalhador constrói progresso, apesar de seus quase encerrando a votaçao.
governantes. O SR. LUIZ ALBERTO - Sr. Presidente, peço a

Parabéns a Joinville, parabéns aos joinvilenses palavra pela ordem.
pela passagem do sesquicentenário de fundação. A O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Tem V.Exa a
cidade e sua gente, trabalhadores e empresários palavra.
são um exemplo para a Nação. Ainda hoje a frase do O SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pela ordem.
Presidente Afonso Pena dita em 1906 continua va- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
lendo: "Joinville é o jardim do Brasil". Deputados, infelizmente venho à tribuna registrar mais

Era o que tinha a dizer.. um assassinato, desta vez de um militante do Partido
O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Concedo a pa- dos Tr~balhadores. Trata-se ~~. Joel Santan~,

. ex-candidato a Vereador do Muntclplo de Camaçan,
lavra, pela ordem, ao Deputado Wagner Salustlano. R'- M t I't d S I d N t d deglao e ropo I ana e a va oro es a ma ruga a,

O SR. WAGNER SALUSTIANO (PPB - SP. Pela enquanto fazia compras no Ceasa, resistiu a um assal-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srl!!< to e recebeu quatro tiros, falecendo imediatamente.
e Sr~. ?e~utados,. gost~ria de me solidarizar com a O companheiro foi vítima da violência que se
Presldencla e a Dlretona.da Petrobras pela c~ragem instalou na Região Metropolitana de Salvador. A Se-
de~onstrada no esclareCimento dos fatos relatiVOS ao cretária de Segurança Pública da Bahia, S~ Kátia
aCidente na Plataforma P-36. Alves, em vez de desenvolver um projeto de seguran-

Lamento, entretanto, que, neste triste momento ça pública no Estado, persegue dirigentes sindicais
vivido por essa poderosa e importante companhia pe- da Polícia Civil baiana que reivindicam melhores con-
trolífera, muitas pessoas joguem pedras na sua Dire- dições de trabalho e aumento de salários, deixando à
toria, embora esta tenha demonstrado competência mercê da violência trabalhadores ecidadãos baianos.
administrativa. Depois de acidente tão lamentável, to- Esse lamentável assassinato deve ser imediata-
dos os se.us dirige~tes fo~n~ceram de modo transpa~ mente repudiado por esta Casa. A população da Ba-
rente as rnformaçoes soliCitadas. Eu mesmo recebi hia vive momentos dramáticos mas o Governo do
em meu gabinete muitos dossiês que relatam o que Estado insiste em dizer que a B~hia está bem.
realmente aconteceu em rel,?ção ao afund~mento da Está sendo programada para a tarde de hoje, ~
P-36. Por exemplo: o Dr. Joao Leal, Supenntendente quando será realizado o enterro do companheiro
da Petrobras em São Paulo, encaminhou-me dados assassinado, grande manifestação de repúdio à
sobre as investigações desse lamentável episódio. omis~ão das autoridades de segurança pública diante
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da escalada de violência reinante no Estado,
principalmente na Região Metropolitana de Salvador.

O assassinato do militante do Partido dos
Trabalhadores evidentemente não teve conotação
política, mas revela a dramática situação vivida pela
população do Estado da Bahia, particularmente 
repito - da Região Metropolitana de Salvador, que
sofre com a escalada da violência, sem que a
Secretaria de Segurança Pública do Estado cuide
de garantir a sua segurança.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ary Kara)

Anunciamos a presença, entre nós, do nobre
ex-Deputado José Dutra, do Amazonas, que
presidiu a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, que aqui está para acompanhar a
votação do Deputado Átila Lins para o Tribunal de
Contas da União. A bancada do Amazonas está
completa. Meus cumprimentos ao ex-Deputado
José Dutra, grande companheiro, que com muita
competência presidiu uma das Comissões mais
importantes desta Casa, a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. Tive o prazer
de conviver com ele e presenciar seus trabalhos,
que engrandeceram esta Casa de Leis.

Parabéns, Deputado José Dutra.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Tem V.Exa a
palavra.

O SR. MORONI TORGAN (Bloco/PFL - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr~ e Srs. Deputados, em primeiro lugar, quero
parabenizar a Comissão Especial de Combate à
Violência, cujos trabalhos vêm sendo conduzidos
pelos Deputados Marcondes Gadelha, Presidente, e
Jorge Tadeu Mudalen, Relator. Também V.Exa tem
desempenhado importantíssimo papel nessa
Comissão, até porque sua base eleitoral está em São
Paulo, Estado onde estão os presídios mais
importantes do País, que podem trazer problemas à
população se a questão da violência não for
equacionada.

Sr. Presidente, muitas vezes temos lidado com a
violência. Mas não podemos fazê-lo
amadoristicamente. Precisamos, no combate à
violência, ser profissionais, técnicos. Para tanto, é
necessário criar uma escola superior de segurança ou
de defesa social- o termo não interessa -, um espaço
criterioso para a formação de técnicos para combater a
violência.

Sr. Presidente, tenho defendido a adoção do
trabalho obrigatório para o preso. As pessoas têm
receio de se pronunciar sobre o assunto, porque
pensam logo no trabalho escravo, no trabalho

forçado. Penso que o trabalho obrigatório daria
responsabilidade ao preso e ao Estado.

Do lado de fora, os cidadãos de bem trabalham
duro quebrando pedra, aplicando asfalto quente, ao
meio-dia, nas ruas das cidades. Por que o preso não
pode ter o trabalho obrigatório? Temos de começar a
pensar nisso, até como forma de recuperar o preso.
Se ele não aprender uma profissão na cadeia, como
irá recuperar-se?

Esta é uma idéia que a nossa Comissão poderá
abraçar: a instituição do trabalho obrigatório para o
preso, dentro das regras constitucionais, dando-lhe
uma profissão e ajudando a sustentá-lo na cadeia.

Sr. Presidente, é importante a atuação dos
órgãos e entidades de direitos humanos, mas,
geralmente, vinculamos essa atuação às condições
do bandido, do delinqüente. É preciso pensar nas
vítimas. Por exemplo, agora, foram mortos carcereiros
e policiais. Onde estão as entidades de direitos
humanos para ver como estão as famílias dos
policiais e carcereiros mortos? Devemos cuidar dos
direitos humanos dos bandidos, mas devemos dar a
mesma atenção às famílias das vítimas.

Faço um alerta à Nação: violência não se resol
ve com discurso, mas com boa técnica. Se agirmos
assim, o problema será resolvido.

O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Deputado
Moroni Torgan, é uma satisfação ouvi-lo. V.Exa, como
Relator da CPI do Narcotráfico, desenvolveu excelen
te trabalho, com determinação, segurança e cora
gem, denunciando muitos traficantes.

Nós, de São Paulo, analisamos seu trabalho,
lemos aquele relatório imenso, principalmente as
referências ao Estado de São Paulo, e temos que
cumprimentá-lo. Ter um colega nesta Casa do naipe de
V.Exa, Deputado Moroni Torgan, sem dúvida alguma é
um prestígio para todos nós. V.Exa conhece
perfeitamente a área de segurança pública, pois é
Delegado da Polícia Federal, e agora traz o sey
conhecimento à Comissão de Combate à Violência. E
um prazer tê-lo conosco.

Há alguns dias estivemos em São Paulo com a
Comissão, que é presidida pelo Deputado Marcondes
Gadelha, da Paraíba, e tem como Relator o Deputado
Jorge Tadeu Mudalen. Visitamos a Febem de Franco
da Rocha, onde houve uma rebelião há poucos dias.
Estivemos na Casa de Detenção, em São Paulo, no
Carandiru. Somente na Casa de Detenção, há 7.100
detentos. Estivemos também no Complexo
Penitenciário de Guarulhos. Depois fomos a Taubaté
e Tremembé, na nossa cidade, onde visitamos a Casa
de Custódia e Tratamento de Taubaté.

Sem dúvida alguma essa Comissão tem
prestado grande serviço à Nação no combate à
violência e levantamento de suas causas para, junto
com o Ministério da Justiça, bem comandado pelo
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atuarmos no Plano de do corpo docente. Assim, o Tocantins será capaz de
inserir-se no avanço que o País inteiro vê na qualidade
do ensino superior, e poderemos ter não só sete
heróis, mas setenta, setecentos, 7 mil, 7 milhões de
brasileiros que também sejam heróis e tenham a
oportunidade de estudo com a qualificação que nossa
sociedade merece e espera.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Tem V.Exa a
palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, desejo apenas registrar um
dos tantos malefícios que a privatização fez em deter
minados setores do País. Inúmeras empresas traba
lham com falta de qualificação. Fundamentalmente na
questão da terceirização da mão-de-obra, no meu
Estado, Santa Catarina, três empresas de Minas Gera
is estão implantando um sistema de fibras óticas, em
decorrência da privatização das telecomunicações.

Há denúncias em vários jornais do Estado e nos
jornais de maior circulação, nesses últimos dois dias,
de que essas empresas recrutaram seus funcionários
no interior de Minas Gerais, levaram-nos para o interi
or de Santa Catarina, mas eles estão há cerca de cin
co meses sem perceber salário. As denúncias refe
rem-se a trabalho escravo, já que não pagam salário e
não tornam possível o retorno dos funcionários para
seu Estado. Eles estão vivendo em condições subu
manas e foram transportados em cima de caminhões.
Há toda uma polêmica no Estado e as empresas fo
ram hoje convocadas pela Justiça para depor.

Faço, então, este registro no plenário desta
Casa e já o fiz na Comissão de Direitos Humanos, na
pessoa do Deputado Nelson Pellegrino, evidenciando
o problema dessas empresas de Minas - das quais
não conhecemos a idoneidade - que levaram traba
lhadores daquele Estado para Santa Catarina.

Volto a afirmar, muitos trabalhadores se encon
tram há cinco meses sem perceber salário, não têm
como voltar e estão trabalhando nessas empresas
que dão subsídios às privatizações, na medida em
que são terceirizadas. A ânsia de lucro dessas com
panhias concessionárias tem feito com que as contra
tações de terceiros ocorram ao deus-dará, e essas
empresas, por sua vez, não assumem qualquer res
ponsabilidade quanto aos direitos trabalhistas de
seus empregados.

Volto a repetir: temos casos de empresas no
Estado de Santa Catarina, fatos até então desconhe-

Ministro José Gregori,
Segurança Nacional.

Meus cumprimentos ao Deputado Moroni
Torgan pelo trabalho desenvolvido nesta Casa,
principalmente na área de segurança pública.

O SR. FREIRE JÚNIOR - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Tem V.Exa a
palavra.

O SR. FREIRE JÚNIOR (PMDB - TO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes
de iniciar meu pronunciamento, faço minhas as pala
vras de V. Exa na referência ao eminente Deputado
Moroni Torgan, que tem demonstrado coragem cívica
e pessoal- que às vezes raia a irresponsabilidade-,
discernimento e firmeza na sua atuação parlamentar,
notadamente na relataria da Comissão Parlamentar
de Inquérito do Narcotráfico.

Feito este registro, Sr. Presidente, quero aqui con
signar o que a mídia nacional tem divulgado amplamen
te a respeito dos já chamados "sete heróis": os alunos
das universidades e das instituições de ensino público
que, aprovados em primeiro lugar nas provas e nos tes
tes feitos, demonstram que a qualidade do ensino públi
co no País vem melhorando significativamente.

Esperamos que em breve todos os estabeleci
mentos de ensino deste País, das redes pública e parti
cular, possam obter a mesma qualidade de ensino. Nes
sa expectativa, almejamos alcançar um nível de justiça
social que venha resgatar a imensa dívida social que o
Poder Público têm para com a nossa sociedade.

Sr. Presidente, não poderia deixar de registrar
que o meu Estado, Tocantins, o mais novo Estado da
Federação, até hoje não tem uma universidade públi
ca federal. A única que havia era estadual, mas o Go
verno a privatizou. Há três semestres não são realiza
dos exames vestibulares, trazendo prejuízos irrepará
veis não só à comunidade acadêmica, aos alunos,
mas à sociedade civil do Estado de forma geral.

O Governo Federal, por intermédio do Ministério
da Educação, agora, em convênio que deverá ser fir
mado nos próximos dias - o Ministro da Educação, Sr.
Paulo Renato, já escolheu o reitor pro tempore -, ha
verá de implantar a universidade, com prerrogativas
que lhe serão conferidas por medida provisória a ser
editada, pelo Poder Executivo.

Esperamos que em 2002 possamos já ter a
Universidade Federal do Tocantins em pleno e total
funcionamento. Até lá, por meio de convênios e
parcerias com a Unitins e com a Universidade Federal,
através do Ministério da Educação, haveremos de
avançar no sentido de alcançar uma melhor
qualificação, tanto do corpo discente, como também
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cidos por mim, que se utilizam de trabalho escravo, mente em grande processo de deterioração, doe suas
com empregados há cinco meses sem receber salári- águas para resolver o problema da seca.
os e trabalhando em c.ondições .subumanas, sem re- Na verdade, é uma ilusão que está sendo prega-
cursos para voltar a Mmas Gerais. da aos nordestinos. Essa transposição poderia ser fe-

O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Esta Presi- ita, sim, mas com racionalidade e respeito à viabilida-
dência renova o convite aos Srs. Deputados que se de econômica e ecológica do projeto. Do modo como
encontram nesta Casa para que venham ao plenário, está sendo feito, vão jogar o País numa grande crise
a fim de exercer seu direito de voto e escolher o futuro ambiental. Este Governo, que já é responsável pela
Ministro do Tribunal de Contas da União. crise social em que se encontra o Brasil, quer agora

São poucos os Deputados presentes na Casa complementar seu papel estabelecendo uma crise
que ainda não votaram, mas gostaríamos de zerar ecológica de proporções imprevisíveis.
esse número e também solicitar aos Deputados que Nos Estados Unidos, fez-se a transposição do
já votaram mas não registraram sua presença no pai- rio Colorado, mas durou anos. Foi um projeto traba-
nel que o façam, pois já são quase 450 Deputados Ihado, levado adiante com a participação da socieda-
que já exerceram seu direito de voto, mas o painel re- de, sobretudo dos fazendeiros, das empresas e da
gistra apenas 398 Deputados. agroindústria que operavam na região.

Portanto, fazemos este convite aos Deputados Aqui, querem fazer a coisa ~ toque 9.e caixa.
para virem votar e ao mesmo tempo para aqueles Esperamos que, ~s ONG, <:s partidos POI~tICOS, _os

. , ',_. ' setores democratlcos do PaIs entrem na dlscussao,
que Ja votar~m, mas ainda nao consignaram sua pre- não permitindo que essa ignomínia seja cometida
sença no painel, que o façam. contra o Velho Chico. Podemos, sim, fazer a

O SR. TILDEN SANTIAGO - Sr. Presidente, transposição um dia, mas, antes, é preciso revitalizar
peço a palavra pela ordem. toda a Bacia do rio São Francisco. É isso que se

O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Tem V.Exa a espera.
palavra Já na década de 40, o brilhante Celso Furtado

O·SR. TILDEN SANTIAGO (PT _ MG. Pel d lembrava que é i~útil querer jOQar as causas dos
e . - . ~ m em, problemas da socIedade nordestina na natureza. A

S m revisa,? ~ orador.) - Sr. Presidente, S~ e .Srs. natureza é um componente dos problemas. Podemos
Deputados, infelizmente, o Governe;> Femando ~ennque inundar o Nordeste de água, mas, se não dermos
Cardoso pretende,. ~ toque. de caixa, . leva! adl8.nt~ as solução aos problemas sociais e políticos, que ali
obras de transposlÇao de .agua~ do no Sao FranCISco dominam, a especulação das terras, por exemplo, vai
alegando que, dessa maneira, .val-se resolver o ~roblema ser maior ainda com a transposição de águas
da seca no Nordeste setentnonal. Fala-se ate queas. .
obras já teriam início em agosto, com os canais sendo Del.x~ meu pr?testo contra o mo~o como ~ssa
formados, no sentido de mostrar à população que a tra~spe;>slçao e~ta sendo planejada. t\J!1.nha
transposição de águas do São Francisco é um fato. sohd:'lnedade, ~mha homenagem .aos herolC:0s

E t
- d d·~· 'b" serglpanos que ja começaram uma brilhante reaçao!

s ao programa as au lenClas pu Icas em -.
diversos Estados interessados no problema, atingidos O SR. PEDRO EUGENIO - Sr. PreSidente, peço
ou prejudicados pela transposição. A primeira a palavra pela ordem.
audiência pública já sinalizou a delicadeza do O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Tem V.Exa a
problema, tendo em vista quão polêmica é a palavra.
transposição de águas..Em Sergipe, anteontem, fic9u O SR. PEDRO EUGÊNIO (Bloco/PPS - PE. Pela
c!aro que set~res Importantes .da p~'pulaçao ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente quero
diretamente relaCionados com a BaCia do Sao Fran- . '
cisco não vão aceitar a transposição feita sem re~ortar-me ao ?VU~sO da O~dem C:O Dia q.ue te~os e~
viabilidade econômica, sem viabilidade ecológica, sem ':laos e que sera objeto de ~Iscussao e dellbe~~çao hOje
um planejamento detalhado que impeça a quebra do a tarde nesta Casa. EXistem duas matenas com
ecossistema do rio São Francisco. requerimento dos Srs. Líderes para que tramitem em re-

Ontem, o Deputado Ivan Paixão, nosso colega gime _de urg~ncia. _Por su~ n~tureza, de~nd~m
sergipano, descreveu a heróica reação do povo em reflex~~ e dlscussao no amblto das Comlssoes
Aracaju, em audiência pública que nem pôde ser rea- especificas.
lizada dada a reação da totalidade da população pre- Em primeiro lugar, há o Projeto de Lei n°
sente contra a mencionada transposição de águas. 3.744, do Poder Executivo, que regulamenta o art.

Querem doar sangue de um doente, Querem 67 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse artigo
que o rio São Francisco e toda a sua bacia, pratica- preconiza que deve existir, em consonância com os
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objetivos daquela lei, um conselho de gestão fiscal O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Tem V.Exa a
formado por representantes de todos os Poderes. palavra.
Tal conselho, portanto, deverá ter representantes do O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB-
Poder Executivo Federal, dos Estados e dos Municí- MA. Pela ordem.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputa-
pios; dos Legislativos, dos Estados e dos Municípi- dos, em primeiro lugar, registro que a decisão que es-
os; do Ministério Público, nas duas instâncias do Ju- tamos tomando hoje, com a eleição de um dos inte-
diciário, e representantes da sociedade. grantes da Casa para o Tribunal de Contas da União,

Sr. Presidente, quando examinamos o teor do além de ser importante, singulariza-se pela qualidade
projeto de lei em foco, verificamos que o autor, o Exe- dos três candidatos que disputam a indicação. Por
cutivo, colocou esse conselho apenas nas mãos dos isso, a votação está-se estendendo, ou seja, em ra-
Poderes federais. O Presidente da República é quem zão da dificuldade que todos nós, Deputados, temos
nomeia o representante dos Governadores e o dos de escolher um dos três candidatos, dadas suas qua-
Prefeitos; o Presidente do Congresso, portanto, no- lidades morais e intelectuais.
meia os representantes das Câmaras de Vereadores, Feito esse registro, abordo questão da maior
só para citar alguns exemplos. importância. Trata-se de mais um dos perversos

Portanto, em primeiro lugar, é fundamental que, resultados da privatização sem critérios que foi feita no
antes de discutirmos essa urgência, haja um acordo Brasil.
de Lideranças. Não tivemos oportunidade de discutir Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, estou
esse assunto no Colégio de Líderes, e há 9 tomando conhecimento de um fato singular que vem
compromisso de discutir essas pautas previamente. E acontecendo em meu Estado, em cidades do interior,
fundamental que, antes de haver deliberação sobre a bem como em outros estados.
urgência, tenhamos oportunidade de modificar a Pois bem, há seis ou sete meses vi uma reporta-
forma de se compor esse conselho, para torná-lo gem na televisão, que no caso falava sobre a cidade
verdadeiramente democrático. de São Paulo, sobre o aumento desmedido de tarifas

Em relação à segunda matéria, Sr. Presidente, cobradas pelas distribuidoras de energia elétrica re-
Sr~ e Srs. Deputados, que trata da desvinculação do centemente privatizadas.
CTPETRO, fundo que vem dos royalties da Há poucos dias, tivemos situação muito grave na
Petrobras e que alimenta o setor de ciência e cidade de Coroatá, no Maranhão, uma das poucas que
tecnologia no País, há uma solicitação para que ela é dirigida pela Oposição no Estado - no caso concreto,
tramite em regime de urgência. Um projeto de lei do por um Prefeito, reeleito, do Partido Socialista Brasileiro
Executivo desvincula parcialmente aquilo que a Lei n° -, em que contas de energia que não chegavam a dez
3.639 preconiza. Sabemos, por exemplo, que 40% reais, no início deste ano, estão chegando a setenta, oi-
dos recursos do CTPETRO são destinados à Região tenta, noventa reais. De repente, as pessoas estão en-
Nordeste e que há também uma vinculação para a contrando dificuldades imensas para efetuar o paga-
Região Norte. Essas regiões evidentemente seriam mento. Daí para o corte da energia é um passo.
desprezadas se não houvesse essa proteção legal. O Tal como a reportagem a que assisti, há seis
Projeto de Lei n° 3.639 retira 70% desses recursos meses, pela televisão, ruas inteiras, principalmente
que estão sendo destinados para essas regiões há nas periferias da cidade, onde as pessoas de menor
cerca de dois anos. poder aquisitivo se situam, estão com energia corta-

Se não houver uma reação, se esta Casa não se da. As dificuldades do dia-a-dia dessas pessoas já
impuser para evitar esse desvio de recursos, após dois podemos aquilatar com a interrupção desse serviço
anos, teremos mais dois, três, quatro, dez anos, e não essencial à população.
disporemos mais desses recursos para serem aplica- Quero ressaltar as atitudes tomadas pela Prefei-
dos nos centros de pesquisa do Norte e do Nordeste. tura de Coroatá, que verificou que a empresa encar-
Esse é apenas um exemplo, pois há outras vincula- regada do corte, que prestava serviço no Município,
ções em programas específicos de desenvolvimento não havia se instalado regularmente e não possuía
tecnológico no País que estão sendo canceladas. alvará de funcionamento. A Prefeitura, então, reagiu,

Dessa forma, Sras. e Srs. Deputados, é impor- determinando a paralisação dos serviços enquanto a
tante deliberar, hoje à tarde, sobre esse assunto, para situação não fosse regularizada.
que essas matérias não tramitem em regime de ur- , .Amanhã, re~iza.rá, ~or:n apoio. do Ministério
gência e essas questões sejam modificadas. Publico, uma audlencl~ publica na Cidade, p~ra se

Era o que tinha a dizer. ch~gar a ~ma composlçao e estabelecer.um ~po de
I • tanfa social que leve em conta a sltuaçao da

O SR. JOSE ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presl- população, não se interrompendo o serviço essencial,
dente, peço a palavra pela ordem. que deverá continuar atendendo aos interesses da

população.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Esta

Presidência solicita, mais uma vez, a todos os
Deputados que se encontram na Casa que venham
ao plenário votar, a fim de que seja escolhido o novo
Ministro do Tribunal de Contas da União.

Há 466 votantes e, no quadro de presença, há
402 registrados. Então, peço aos Srs. Deputados que
venham ao plenário marcar sua presença no painel.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ary Kara) - Tem V.Exa a
palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero cumprimentar os três candidatos, mas, como
raramente faço, venho trazer uma situação do meu
Estado a esta tribuna.

Hoje foi publicada a primeira pesquisa de
intenção de voto para Governador do Estado do Rio
Grande do Sul. Para muitos pode parecer surpresa,
mas o ex-Governador Antônio Britto possui o dobro
de intenções de voto em comparação ao atual
Governador Olívio Dutra.

Isso não é de graça. Os frutos que o Rio Grande
vem colhendo são resultantes de um Governo que
ousou mudar o Estado, e os problemas são causados
exclusivamente pela falta de política do atual Governo.

Não quero falar apenas em áreas de
desenvolvimento, mas frisar o que acontece com a
máquina pública. Presente neste plenário está o
Deputado Moroni Torgan, um defensor da segurança
pública. Desde que o Governo Olívio Dutra assumiu,
o aumento dos servidores em segurança pública foi
de apenas 3%. Há ainda outros aspectos referentes à
qualidade de serviço da agricultura, além de termos
sofrido com a febre aftosa e a retirada da Ford. Em
toda a máquina pública, só há prefeitos danosos.

A repercussão das pesquisas apenas retrata a
realidade, mas existe um aspecto mais importante que
revolta o Rio Grande do Sul: a estrutura da segurança
pública. Falar dos salários é uma coisa, mas falar das
estruturas é outra. Nos últimos dias, ocorreu um fato
extremamente preocupante. Uma senhora estava em
sua casa e pressentiu um assalto. Trancou todas as
portas e janelas e telefonou para a Brigada Militar. Ela
conseguiu resistir cerca de quarenta minutos, até os
bandidos entrarem, estuprarem suas filhas e levarem
tudo o que possuía. Durante todo esse tempo, o
número 190 da Brigada Militar informava que não po
dia atender ao chamado porque não tinha carro.

É muito grave a situação de descaso da
segurança pública no Rio Grande do Sul, tanto que
está sendo proposta uma CPI para averiguar o
assunto, que já conta com quarenta assinaturas.

Estamos a um ano e dez meses das próximas
eleições e a primeira pesquisa de intenção de votos já
registra que o ex-Governador é o preferido dos eleitores.
Tendo em vista o que acontece naquele Estado, não é
surpresa para ninguém o fato de o Governador Antônio
Britto ter o dobro da intenção de votos do atual
Governador Olívio Dutra, do Partido dos Trabalhadores.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O Sr. Aty Kara, § 2° do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Aécio Ne
ves, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Srs.
Parlamentares, após a manifestação de voto da
ilustre Deputada Maria Abadia, esta Presidência
constata que votaram 467 Srs. Deputados.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Ex"
a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, faço um apelo à Mesa. Na verdade, o que
caracteriza a presença do Deputado de forma quase
oficial nesta Casa é o seu registro em plenário.
Evidentemente, alguns dos Srs. Deputados
chegaram aqui, executaram a sua função de votar e
não atentaram para a necessidade de marcar a
presença no painel. Logicamente, o fato mais
importante foi a manifestação do voto do Sr.
Deputado. Poderíamos ter seqüelas administrativas
se fosse considerado simplesmente o painel, como
tem sido rotina nesta Casa.

O apelo que faço à Mesa é o de que, como esta
sessão se caracteriza pela função de voto do
Deputado, V.Exa considere para efeitos
administrativos a manifestação do voto, na verdade
muito mais importante que a assinatura do Deputado
na lista de presença.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
agradece a sugestão de V.Exa e a acatará. Fará
também com que o painel seja referência para as
votações que teremos em seguida. Obviamente, para
efeitos administrativos, conforme sugestão de V. Exa ,

também será computada a listagem daqueles que
exerceram o dever do voto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votaram
467 Parlamentares.

Está encerrada a votação.

VOTARAM OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
LISTA DE VOTAÇÃO LADO ESQUERDO

ELEiÇÃO PARA 9 CARGO DE MINISTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

NOME PARLAMENTAR PARTIDO ASSINATURA

******** 30M IMA ********
AIRTON CASCAVEL

ALCESTE ALMEIDA

AlMII~'SÁ

.FRANCISCO RODRIGUES

.LUCIANO CASTRO

LUIS BARBOSA

ROBÉRIO ARAÚJO

SALOMÃO CRUZ

******** ..AMAPÁ_********
.ANTONIO FEIJÃO

BADU PICANÇO

DR. BENEDITO DIAS

.EDUARDO SEABRA

EVANDRO MILHOMEN

FÁTIMA PELAES

JURANDIL JUAREZ

SÉRGIO BARCELLOS

******** PJ\~ ********
.ANIVALDO VALE

BABÁ

DEUSDETH PANTOJA

ELCIONE BARBALHO

.GERSON PERES

GIOVANNI QUEIROZ

PPS

PMDB

PPB

PFL

PFL

PL

PPB

PSDB

PSDB

PPB

PTB

PSB

PSDB

PMDB

PFL

PSDB

-PMOS

PT

PFL

PMDB

PPB

POT



SOCORRO GOMES PCdoB

VIC PIRES FRANCO PFL

ZENALDO COUTINHO PSDB

.******* AMAZONAS ********
ARTHUR VIRGíLIO PSDB

ÁTILA LINS PFL
,
,EULER RIBEIRO PFL

FRANCISCO GARCIA PFL

LUIZ FERNANDO PPB

PAUDERNEY AVELlNO PFL
,
SILAS CÂMARA PTS

YANESSA GRAZZIOTIN PCdoB

~******* RONDêNJ.A-********
AGNALDO MUNIZ PPS

CONFÚCIO MOURA PMDB

.EURípEDES MIRANDA PDT

.EXPEDITO JÚNIOR PFL

,MARINHA RAUPP PSDB

NILTON CAPIXABA PTS

OSCAR ANDRADE PFL

08296 QUlllta-felra 29

NOME PARLAMENTAR

HAROLDO BEZERRA

JOSÉ PRIANTE

JOSUÉ BENGTSON

NICIAS' RIBEIRO

PAULO ROCHA

RAIMUNDO SANTOS

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PARTIDO

PSDB

PMDB

PTB

PSDB

PT

PFL
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NOME PARLAMENTAR

SÉRGIO CARVALHO

~******ACRE ********
ILDEFONÇO CORDEIRO

~OÃOTOTA

.JOs"É ALEKSANDRO

...MÁRCIO BITTAR

'MARCOS AFONSO

-NILSON MOURÃO

St:RGIO BARROS

,ZILA BEZERRA

******** TOCANTLNS ********
<ANTONIO JORGE

fREIRE JÚNIOR

IGOR AVELlNO

JOÃO RIBEIRO

'J(ÁTIA ABREU

OSVALDO REIS

PASTOR AMARILDO

PAULO MOURÃO

******** MARANHÃO ********
.ALBÉRICO FILHO

ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO

CESAR BANDEIRA

COSTA FERREIRA

ELlSEU MOURA

FRANCISCO COELHO

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PARTIDO

PSDB

PFL

PPB

PSL

PPS

PT

PT

PSDB

PTB

PTB

PMDB

PMOB

PFL

PFL

PMDB

PPB

PMDB

PPB

PFL

PFL

PPB

PFL

Quinta-feIra 29 08297
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NOME PARLAMENTAR

GASTÃO VIEIRA

JOÃO CASTELO

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA

-MAURO FECURY

NEIVA MOREIRA

.:NICE LOBÃO

PEDRO FERNANDES

pEDRO NOVAIS

REMI TRINTA

ROBERTO ROCHA

SEBASTIÃO MADEIRA

******** CdE}\~ ********

ADOLFO MARINHO

ANíBAL GOMES

ANTONIO CAMBRAIA

ARNON BEZERRA

,CHIQUINHO FEITOSA

EUNíCIO OLIVEIRA

INÁCIO ARRUDA

JOSÉ UNHARES

JOSÉ PIMENTEL

LÉO ALCÂNTARA

MANOEL SALVIANO

~nARCELO TEIXEIRA

MAURO BENEVIDES

'MORONI TORGAN

DIÁRIO DA CÀMARA DOS DEPUTADOS

PARTIDO

PMDB

PSDB

PSB

PFL

PDT
,

PFL t

í

PFl

PMDB

PST

PSDB

PSOB

PSDB

PMDB

PSDB

PSDB

PSDB

PMDB

PPB

PT

PSDB

PSDB

PMDB

PMDB

PFL

Março de 2001
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******** RIO GRANDE DO NORTE ********

PFL

PPB

PMDB

PFL

PMOB

PFL

PFL

PMDB

PT

PSDB

PSDB

PFL

PFl

PMDB

PMDB

PFL

PARTIDO

PSDB

PMDB

PSDB

PFL

PSDB

PSB

PSDB ~:..--::=~~~1J:-=+:::::::-._---

PSDB

-CARLOS ALBERTO ROSADO

IBERt; FERREIRA

J-AIRE ROSADO

.LAVOISIER MAIA

MÚCIOSÁ

NEY LOPES

NOME PARLAMENTAR

.ÁTILALIRA

B.SÁ

CIRO NOGUEIRA

HERÁCLITO FORTES

JOÃO HENRIQUE

MARCELO CASTRO

MUSSADEMES

PAES LANDIM

THEMíSTOCLES SAMPAIO

WElLlNGTON DIAS

NELSON OTOCH

PINHEIRO LANDIM

.,RAIMUNDO GOMES DE MATOS

ROBERTO PESSOA

:ROMMEL FEIJÓ

SÉRGIO NOVAIS

UBIRATAN AGUIAR

VICENTE ARRUDA

******** PIAuí ********
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PPS

PSB

PMDB

PARTIDO

PFL

PSDB

PT

PTB

PMDB

PSDB

PFL

PPB

PSDB

PFL

PSDB

PFL

PDT

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

FERNANDO FERRO PT

GONZAGA PATRIOTA PSB

INOCÊNCIO OLIVEIRA

JOÃO COLAÇO

.JOAQUIM FRANCISCO PFL

JOEL DE HOLLANDA PFL
~

JOSÉ CHAVES PMDB

.CLEMENTINO COELHO

DJALMAPAES

******* PERNAMBUCO ********
,ARMANDO MONTEIRO

NOME PARLAMENTAR

SALOMÃO GURGEL

*******....;PA.BAíBA ********
ADAUTO PEREIRA

.ARMANDO ABíLlO

AVENZOAR ARRUDA

.CARLOS DUNGA

DAMIÃO FELlCIANO

DOMICIANO CABRAL

EFRAIM MORAIS

ENIVALDO RIBEIRO

INALDO LEITÃO

MARCONDES GADELHA

RICARDO RIQUE

WILSON BRAGA

08300 QUlllta-felra 29
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NOME PARLAMENTAR

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

PARTIDO

PFL

PFL

iciQi=-:_:_:_T_U_R_A _

I_UIZ PIAUHYLlNO

MARCOS· DE JESUS

.MAURILlO FERREIRA LIMA

.oSVALDO COELHO

PEDRO CORRÊA

PEDRO EUGÊNIO

RICARDO FIUZA

SALATIEL CARVALHO

SEVERINO CAVALCANTI

WOLNEY QUEIROZ

******** ALAGOAS ********
AUGUSTO FARIAS

'DIVALDO SURUAGY

J-fELENILDO RIBEIRO

JOÃO CALDAS

JOSÉ THOMAZ NONÔ

LUIZ DANTAS

OLAVO CALHEIROS

REGIS CAVALCANTE

******** SERGIPE ********

CLEONÂNCIO FONSECA

IVAN PAIXÃO

PSDB

PL

PFL

PPB

PPS

PFL

PMDB

PPB

PDT

PPB __=+~~~~==--=::;;;~=----

PST

PSDB

PST

PFL

PST

PMDB

PPS
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N~ 2-A, DE 2001
(DE LÍDERES DE PARTIDOS)

Senhor Presidente Michel Temer.

Março de 2001

Nos tennos do ~ lI' do art. 2° do Decreto LegIs!atIvo ;;" 6. de 1993.
I:!D!c.A..:..ros ~ V.E:-:~. ~ ::::'~:' ~.:: D~r:t!!?~0 UBTR j. TAN AGi 7T-\ R nara, .

preenchimento da vaga de \HNISTRO aberta no TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO.

Brasília. de outubro de 2000.
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NOME PARLAMENTAR

JUTAHY JUNIOR

LEUR LOMANTO

LUIZ ALBERTO

LUIZ MOREIRA

MÁRIO NEGROMONTE

,&11ILTON BARBOSA

NELSON PELLEGRINO.
NILO COELHO

PAULO BRAGA

PAULO MAGALHÃES

,PEDRO IRUJO

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PARTIDO

PSDB

PMDB

PT

PFL

PFL

PT

PSOB

PFL

PFL

PFL

Qumta-íeira 29 08303
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NOME PARLAMENTAR

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

PARTIDO ASSINATURA

MARIA ABADIA PSDB

PAULO OCTÂVIO PFL

PEDRO CELSO PT

WIGBERTO TARTUCE PPB

******** GOIÃS ********
ALDO ARANTES pedoB

BARBOSA NETO PMDB

EULER MORAIS PMDB

GEOVAN FREITAS PMDB

JOVAIR ARANTES PSDB

JUQUINHA PSDB

L1DIA QUINAN PSDB

LÚCIA VÂNIA PSDB'

J..UIZ BITIENCOURT PMOB

******** DISTRITO FEDERAL ********

~LBERTO FRAGA

NORBERTO TEIXEIRA

PEDRO CANEDO

PEDRO CHAVES

RONALDO CAIADO

VILMAR ROCHA

PMDB

PMDB

PSDB

PMDB

PFL

PFL
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NOME PARLAMENTAR

**-***** MATO GROSSO DO-.S.IJl ********

FLAvIO DERZI PMDB

JOÃO GRANDÃO PT

MANOEL VITÓRIO PT

MARÇAL FILHO PMDB

MARISA SERRANO PSDS

NEL50NTRAD PTS

PEDRO PEDROSSIAN PFL
/

WALDEMIR MOAA PMDB

Quinta-feira 29 08305

SECRETARIA-GERAL DA MESA
LISTA DE VOTAÇÃO LADO DIREITO

ELEiÇÃO PARA O CARGO DE MINISTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

NOME PARLAMENTAR

*****...... MINAS GERAIS *****...**
AÉCIO NEVES

ANTÔNIO DO VALLE

ARACELY DE PAULA

BONIFÁCIO DE ANDRADA

CARLOS MOSCONI

CU:;UBER CARNEIRO

CUSTÓDIO MATTOS

DANILO DE CASTRO

EDMAR MOREIRA

EDUARDO BARBOSA

ELIAS MURAD

ELlSEU RESENDE

FERNANDO DINIZ

GILMAR MACHADO

GLYCON TERRA PINTO

HÉLIO COSTA

HERCULANO ANGHINETTI

IBRAHIM ABI-ACKEL

JAIME MARTINS

JOÃO MAGALHÃES

JOÃO MAGNO

JOSÉ MILITÃO

LlNCOLN PORTELA

MÁRCIO REINALDO MOREIRA

PSDB

PMDB

PFL

PSDB

PSDB

PFL

PSDB

PSDB

PPB

PSDB

PSDB

PFL

PMDB

PT

PMDB

PMDB

PFL

PMDB

PT

PSDB

PSL

PPB

ASSINATURA
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ASSINATURA

PT

MARIA LÚCIA

MÁRIO ASSAD JÚNIOR PFL

MÁRIO DE OLIVEIRA

MAURO LOPES PMDB

NARCIO RODRIGUES PSDB

NILMÁRIO MIRANDA PT

ODELMO LEÃO PPB

OLlMPIO PIRES por

OSMÂNIO PEREIRA

PAULO DELGADO

PHILEMON RODRIGUES

RAFAEL GUERRA

ROMEL ANIZIO PPB

ROMEU QUEIROZ PSDB

RONALDO VASCONCELLOS PL

SARAIVA FELIPE PMDB

SAULO COELHO PSOB

NOME PARLAMENTAR

MARCOS LIMA

MARIA DO CARMO LARA

SILAS BRASILEIRO

TILDEN SANTIAGO

VIRGíLIO GUIMARÃEs

VITIORIO MEDIOLl

ZEZÉ PERRELLA

PMDB

PT

PT

PSDB
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NOME PARLAMENTAR

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 08307

PARTIDO ASSINATURA

******** EspíRITO SANTO ********

JOÃO COSER

JOSÉ CARLOS ELIAS

JOSÉ CARLOS FONSECA JR.

MAGNO MALTA

MARCUS VICENTE

RICARDO FERRAÇO

ROSE DE FREITAS

******** RIO DE JANEIRO ********

ALDIR CABRAL

ALEXANDRE CARDOSO

ALEXANDRE SANTOS

ALMERINDA DE CARVALHO

AROLDE DE OLIVEIRA

BISPO RODRIGUES

CANDINHO MATTOS

CARLOS SANTANA

CORNÉLlO RIBEIRO

DINO FERNANDES

DR. HELENO

EURICO MIRANDA

FERNANDO GABEIRA

PT

PTB

PFL

PST

PSDB

PSDB

PFl

PFl

PFL

Pl

PSDB

PT

PSB

PSDB

PSDB

PPB

PV
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X %!/J'~ b"b,(l (""



MILTON TEMER PT

MIRIAMREID PSB

MIRO TEIXEIRA PDT

PAULO BALTAZAR PSB

PAULO FEIJÓ PSDB

ROBERTO JEFFERSON PTB

RODRIGO MAIA PTS

RONALDO CEZAR COELHO PSDB

RUBEM MEDINA PFL

SIMÃO SESSIM PPB

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 20,01
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PFL

PST

PSDB

PT

PSDB

PMDB

PTB

PL

PSB

PSDB

PPB

PCdoB

PMDB

PDT

PT

PARTIDO

LAURA CARNEIRO

LUISINHO

LUIZ RIBEIRO

LUIZ SÉRGIO

MARCia FORTES

JAIR BOLSONARO

JANDIRA FEGHALI

JOÃO MENDES

JOÃO SAMPAIO

JORGE BITTAR

JORGE WILSON

FERNANDO GONÇALVES

FRANCISCO SILVA

IÉDIOROSA

ITAMAR SERPA

NOME PARLAMENTAR

08308 QUlllta-lima 29
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PP8

POT

PT8

PPS

S.PART.

PFL

PSDB

PFL

DELFIM NETTO

DR. HÉLIO

DUILlO PISANESCHI

EMERSON KAPAZ

FERNANDO ZUPPO

GILBERTO KASSAB

CLOVIS VOLPI

CORAUCI SOBRINHO

NOME PARLAMENTAR PARTIDO SSINATURA

VALDECI PAIVA PSL

VIVALDO BARBOSA PDT

WANDERLEY MARTINS PSB

******** SÃO PAULO ********
ALBERTO GOLOMAN PSDB

ALDO REBELO PCdoB

ALOIZIO MERCADANTE PT

ANDRÉ BENASSI PSDB

ANGELA GUADAGNIN PT

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSOB

ANTONIO KANOIR PSOB

ARNALDO FARIA DE SÁ PPB

ARNALDO MADEIRA PSOB

ARY KARA PPB

BISPO WANDERVAL PL

CELSO RUSSOMANNO PPB
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PFL

PL

PMDB

PMDB

PFL

PMDB

PTB

PARTIDO

PT

PT

MARCOS CINTRA

MEDEIROS

MICHEL TEMER

MILTON MONTI

MOREIRA FERREIRA

NELO RODOLFO

NELSON MARQUEZELLI

JOÃO EDUARDO DADO PMDB

JOÃO HERRMANN NETO PPS

JOÃO PAULO PT

JORGE TADEU MUDALEN PMDB

JOSE COIMBRA PTB

JOSÉ DE ABREU PTN

JOSÉ DIRCEU PT

JOSÉ GENOíNO PT

JOSÉ íNDIO PMDB

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

JULIO SEMEGHINI

KINCAS MATTOS PSB

LAMARTINE POSELLA PMDB

LUCIANO ZICA PT

LUIZ ANTONIO FLEURY PTB

LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT

LUIZA ERUNDINA PSB

NOME PARLAMENTAR

IARA BERNARDI

JVAN VALENTE
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VADÃOGOMES PPB

VALDEMAR COSTA NETO PL

WAGNER ROSSI PMDB

WAGNER SALUSTIANO PPB

XICO GRAZIANO PSDB

ZULAIÊ COBRA PSDB

******** PARANÁ ********
ABELARDO LUPION PFL

AFFONSO CAMARGO PFL

AIRTON ROVEDA PSDB

ALEX CANZIANI PSDB

BASíLIO VILLANI PSDB

CHICO DA PRINCESA PSDB

DILCEU SPERAFICO PPB

PARTIDO

PFL

PT

PSDB

PMDB

PT

PT

PMDB

PFL

PPS

PSDB-;j~~~~~~1§~~~;~~==
PSDB

PSDB

NEUTONLlMA

ORLANDO FANTAZZINI

PAULO KOBAYASHI

PAULO UMA

PROFESSOR LUIZINHO

RICARDO BERZOINI

RICARDO IZAR

ROBSON TUMA

RUBENS FURLAN

SALVADOR ZIMBALDI

SAMPAIO DÓRIA

SILVIO TORRES

NOME PARLAMENTAR
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NOME PARLAMENTAR

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Mmço de 2001

PARTIDO ASSINATURA

DR. ROSINHA

FLÁVIOARNS

GUSTAVO FRUET

HERMES PARCIANELLO

IRIS SIMÕES

IVANIO GUERRA

JOSÉ BORBA

JOSÉ CARLOS MARTINEZ

JOSÉJANENE

LUCIANO PIZZATTO

LUIZ CARLOS HAULY

MÁRCIO MATOS

MAX ROSENMANN

MOACIR MICHELETIO

NELSON MEURER

ODíuo BALBINOTTI

OLIVEIRA FILHO

OSMAR SERRAGLlO

PADRE ROQUE

RICARDO BARROS

RUBENS BUENO

SANTOS FILHO

WERNER WANDERER

******** SANTA CATARINA ********
ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS

CARLlTO MERSS

EDINHO BEZ

PT

PSDB

PMDB

PMDB

PTS

PFL

PMDS

PTS

PPB

PFL

PSDB

PT

PMDB

PPB

PSDB

PL

PMDB

PT

PPB

PPS

PFL

PFL

PT

PMDB



******** RIO GRANDE DO SUL ********

CLOVIS ILGENFRITZ PT

DARCíSIO PERONDI PMDB

EDIR OLIVEIRA PTB

ENIO BACCI por

ESTHER GROSSI PT

EZIDIO PINHEIRO PSB

FETTER JÚNIOR PPB

Março de 2001

NOME PARLAMENTAR

EDISON ANDRINO

ENI VOLTOLlNI

FERNANDO CORUJA

GERVÁSIO SILVA

JOÃO MATOS

JOÃO PIZZOLATTI

PAULO GOUVÊA

PEDRO BITTENCOURT

RENATO VIANNA

SERAFtM VENZON

VICENTE CAROPRESO

AIRTON DIPP

ALCEU COLLARES

ANA MARIA CORSO

AUGUSTO NAROES

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PARTIDO

PMDB

PPB

por
PFL

PMDB

PPB

PFL

PFL

PMDB

PDT

PSDB

PDT

POT

PT

PPB

Quinta-t«ma 29 08313



HENRIQUE FONTANA PT

JÚLIO REDECKER PPB

TELMO KIRST PPB

WALDOMIRO FIORAVANTE PT

YEDA CRUSIUS PSDB

MARCOS ROLlM PT

MENDES RIBEIRO FILHO PMDB

NELSON MARCHEZAN PSDB

NELSON PROENÇA PMOB

ORLANDO DESCONSI PT

OSVALDO BIOLCHI PMOB

PAULO JOSÉ GOUVÊA PL

PAULO PAIM PT

POMPEO DE MATTOS POT

ROBERTO ARGENTA PHS

PARTIDO

DIÁRIO DA CÀMARA DOS DEPUTADOS

NOME PARLAMENTAR

GERMANO RIGOnO

08314 Quinta-feira 29

I
1



v- ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Compare
cem mais os Srs:

Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Qumta-ítllfa 29 08315

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passa-se Câmara dos Deputados no Tribunal de Contas da
à apuração dos votos. União, o ilustre Deputado Renato Vianna, o

Convido para fazer parte da Mesa Deputado Átila Lins, o Deputado Ubiratan Aguiar,
Escrutinadora os Srs. Deputados Raimundo Gomes pela forma absolutamente correta como conduziram
de Matos, Moroni Torgan, Nelson Otoch, Salomão suas campanhas, com claro espírito democrático,
Gurgel e Ary Kara.. .. . com a defesa de idéias e de propostas. Todos eles,

Os senhores candidatos que q~elram indicar ~m tenho certeza, compreendem a importância de
Parlament~r pa~a trabalha! como f!scal da votaçao termos o Tribunal de Contas da União cada vez
podem faze-lo diretamente a Secretaria-Gerai da Mesa.. . . .

Autorizo que sejam abertas as urnas. mal~ ~omo um Instrumento fiscalizador do
(Processo de apuração.) Legislativo.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Na Essa campanha enobrece a Casa, e todos os

verdade, f~ram 469 v~tantes, com 469 sobrecartas. Parlamentares que a disputaram merecem os
A.utonzo que sejam abertas as sobre?artas e cumprimentos do Presidente. É natural que eu faça,

que sejam separados os votos de cada candidato em neste instante, uma homenagem especial ao ilustre
cada um dos cantos da me_sa. Deputado Ubiratan Aguiar, meu companheiro de

(Processo de apuraçao.) rt'd rt' d st . t t ' .
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ pa I o, que a pa Ir e e Ins.an e sera mais um

Encerrada a apuração dos votos. re~~esentante desta Casa no Tnbunal de Contas da
A Mesa vai proclamar o resultado: Deputado Umao.

Átila Lins, 163 votos; Deputado Renato Vianna, 101 O Deputado Ubiratan Aguiar é merecedor da
votos; Deputado Ubiratan Aguiar, 196 votos; brancos, confiança desta Casa, pela sua história e pelo
9 votos. Total: 469 votos. trabalho que aqui vem desempenhando ao longo dos

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Declaro últimos anos, notadamente na área de educação.
eleno para a vaga da Câmara dos Deputados no Tribu-
nal de Contas da União o ilustre Deputado Ubiratan Tenho certeza de que todos os 513 Parlamentares, de
Aguiar, representante do Ceará nesta Casa. (Palmas.) cada canto deste País, de cada um dos partidos que

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Esta aqui têm assento, sentem-se hoje homenageados e,
presidência dará conhecimento ao Plenário do teor mais do que isso, representados no Tribunal de
do Projeto de Decreto Legislativo que consubstancia Contas da União.
a decisão adotada pelo Plenário: Todos os Parlamentares que disputaram essa

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO eleição estão de parabéns, em especial o Deputado
LEGISLATIVO N° 851, DE 2001 Ubiratan Aguiar. Tenho certeza de que o povo do

seu Ceará, Deputado, assim como nós, deve ter
Escolhe o Sr. Ubiratan Aguiar para o acompanhado essa eleição.

cargo de Ministro do Tribunal de Contas
da União, nos termos do inciso 11 do § 2° O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Antes
do art. 73 da Constituição Federal. de declarar encerrada esta sessão, convoco os Srs.

Parlamentares para iniciarmos às 16h a Ordem do
O Congresso Nacional decreta: Dia. A sessão começará daqui a pouco, mas

.Art. 1° Nos termos do inciso 11 do § 2°, do art. 73 iniciarei a Ordem do Dia hoje no horário regimental,
da Constituição Federal e do inciso 11 do art. 105 da Lei porque temos matérias de extrema relevância a
n° 8.443, de 1992, é escolhido o Sr. Ubiratan Aguiar discutir e votar, entre elas a que define a nova
para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da legislação das sociedades anônimas. Desde já,
União. oriento a Secretaria-Geral da Mesa para que faça

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor comunicar aos gabinetes, pelo sistema de som, que
na data de sua publicação. a Ordem do Dia será iniciada hoje impreterivelmente

às 16h.Sala das Sessões, 28 de março de 2001. -
Deputado Nelson Otoch, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A
matéria vai ao Senado Federal. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Antes
de encerrar a sessão, quero cumprimentar cada um
dos Parlamentares que disputaram a vaga da
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Total de Presentes: 343

Partido Bloco
RORAIMA

Airton Cascavel PPS PDT/PPS
Almir Sá PPB
Francisco Rodrigues PFL PFUPST
Luciano Castro PFL PFUPST
Luis Barbosa PFL PFUPST
Robério Araújo PL PUPSL
Salomão Cruz PPB

Presentes de Roraima: 7

AMAPÁ

Badu Picanço PSDB PSDB/PTB
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB
Fátima Pelaes PSDB PSDB/PTB
Jurandil Juarez PMDB
Sérgio Barcellos PFL PFUPST

Presentes de Amapá : 5

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB PSDB/PTB
Deusdeth Pantoja PFL PFUPST
Haroldo Bezerra PSDB PSDB/PTB
Josué Bengtson PTB PSDB/PTB
Nicias Ribeiro PSDS PSDB/PTB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PFL PFUPST
Socorro Gomes PCdoB PSB/PCDOB
Vic Pires Franco PFL PFUPST
Zenaldo Coutinho PSDB PSDB/PTB

Presentes de Pará: 10

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB PSDB/PTB
Francisco Garcia PFL PFUPST
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL PFUPST
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB

Presentes de Amazonas : 5
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Partido Bloco
RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS
Confúcio Moura PMOB
Eurípedes Miranda POT PDT/PPS
Expedito Júnior PFL PFLlPST
Marinha Raupp PSDB PSDB/PTB
Nilton Capixaba PTB PSDB/PTB
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB
Presentes de Rondonia : 7

ACRE

João Tota PPB
José A1eksandro PSL PUPSl
Márcio Sittar PPS PDT/PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros PSDB PSDB/PTB

, Zila Bezerra PTB PSDB/PTB
Presentes de Acre : 7

TOCANTINS

Antônio Jorge PTS PSDS/PTB
Freire Júnior PMOB
João Ribeiro PFL PFUPST
KátiaAbreu PFL PFUPST
Paulo Mourão PSDB PSDB/PTB

Presentes de Tocantins: 5

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFl PFUPST
Costa Ferreira PFL PFUPST
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PfL PFUPST
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB PSDB/PTB
José Antonio Almeida PSB PSB1PCDOB
Mauro Fecury PFL PFUPST
Nice Lobão PFL PFUPST
Pedro Novais PMDB
Roberto Rocha PSDB PSDB/PTB
Sebastião Madeira PSDS PSDS/PTB

Presentes de Maranhão: 13
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CEARÁ

Adolfo Marinho
Aníbal Gomes
Antonio Cambraia
Arnon Bezerra
Chiquinho Feitosa
Inácio Arruda
José Unhares
José Pimentel
Marcelo Teixeira
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Pessoa
Rommel Feijó
Vicente Arruda

Presentes de Ceará : 16

PIAuí

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PCdoB
PPB
PT
PMDB
PFL
PSDB
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PSDB

Março de 2001

Bloco

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSB/PCDOB

PFUPST
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PFUPST
PSDB/PTB
PSDB/PTB

Ciro Nogueira
Heráclito Fortes
João Henrique
Marcelo Castro
Mussa Demes
Paes Landim
Wellington Dias

Presentes de Piauí : 7

RIO GRANDE DO NORTE

Carlos Alberto Rosado
Iberê Ferreira
Laire Rosado
Lavoisier Maia
Múcio Sá
Ney Lopes

Presentes de Rio Grande do Norte : 6

PARAíBA

Adauto Pereira
Armando Abílio
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Efraim Morais
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha
Ricardo Rique
Wilson Braga

Presentes de Paraiba : 10

PFL
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PFL
PT

PFL
PPB
PMDB
PFL
PMDB
PFL

PFL
PSDB
PTB
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PFL

PFUPST
PFUPST

PFUPST
PFUPST

PFlIPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PFLlPST
PSDB/PTB
PFLlPST
PSDB/PTB
PFUPST
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Partido Bloco
PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB

.Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB
Inocêncio Oliveira PFL PFUPST
João Colaço PMDB
Joaquim Francisco PFL PFUPST
Joel De Hollanda PFL PFUPST
José Chaves PMDB
José Múcio Monteiro PFL PFUPST
Luiz Piauhylino PSDB PSDB/PTB
Marcos de Jesus PL PLlPSL
Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS PDT/PPS
Ricardo Fiuza PFL PFUPST
Salatiel Carvalho PMDB
Wolney Queiroz POT POT/PPS

Presentes de Pernambuco : 17

ALAGOAS

Augusto Farias PPB
Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB
João Caldas PST PFUPST
José Thomaz Nonô PFL PFUPST
Luiz Dantas PST PFUPST
Olavo Calheiros PMDB

Presentes de Alagoas : 6

SERGIPE

Jorge Alberto PMDB
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB

Sérgio Reis PSDB PSDB/PTB

Tânia Soares PCdoS PSB/PCDOB

Presentes de Sergipe : 4
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Partido Bloco
BAHIA

Ariston Andrade PFL PFUPST
Claudio Cajado PFL PFUPST
Coriolano Sales PMDB
Eujácio Simões PL PUPSL
Félix Mendonça PTS PSDB/PTB
Francistônio Pinto PFL PFUPST
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL PFUPST
Jaime Fernandes PFL PFUPST
Jaques Wagner PT
João Leão PSOB PSDB/PTB
Jonival Lucas Junior PMDB
Jorge Khoury PFL PFUPST
José Carlos Aleluia PFL PFLlPST
José Lourenço PMOB
José Rocha PFL PFUPST
Jutahy Junior PSDB PSDB/PTB
Leur Lomanto PMDB
Luiz Moreira PFL PFUPST
Mário Negromonte PSDB PSDB/PTB
Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSOB PSDB/PTB
Paulo Braga PFL PFUPST
Paulo Magalhães PFL PFUPST
Pedro Irujo PFL PFUPST
Roland Lavigne PMDB
Ursicino Queiroz PFL PFUPST
Waldir Pires PT
Walter Pinheiro PT
Presentes de Bahia :29
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Partido Bloco
MINAS GERAIS

Aracely de Paula PFL PFUPST
Carlos Mosconi PSOB PSOB/PTB
Custódio Mattos PSOB PSDB/PTB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSOB PSDB/PTB
Eliseu Resende PFL PFUPST
Fernando Diniz PMDB
Glycon Terra Pinto PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrah im Abi-Ackel PPB
Lincoln Portela PSL PUPSL
Marcos Lima PMOB
Maria Lúcia PMDB
Mário Assad Júnior PFL PFUPST
Mário de Oliveira PMOB
Mauro Lopes PMOB
Olimpio Pires PDT PDT/PPS
Osmânio Pereira PSOB PSDB/PTB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL PUPSL
Rafael Guerra PSOB PSDB/PTB
Romel Anizio PPB
Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL
Saraiva Felipe PMDB
Saulo Coelho PSDB PSDB/PTB
SUas Brasileiro PMDB
Tilden Santiago PT
ViUorio MedioJi PSDB PSDB/PTB
Zezé Perrelta PFL PFUPST

Presentes de Minas Gerais: 29

EspíRITO SANTO

João Coser PT
José Carlos Elias PTB PSOB/PTB
Magno Malta PST PFUPST
Marcus Vicente PSOB PSDB/PTB
Ricardo Ferraço PSOB PSDB/PTB
Rose de Freitas PSOB PSDB/PTB

Presentes de Espírito santo : 6
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Partido Bloco
RIO DE JANEIRO

A1dir Cabral PFL PFUPST
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB
Almerinda de Carvalho PFL PFUPST
Arolde de Oliveira PFL PFUPST
Bispo Rodrigues PL PUPSL
Candinho Mattos PSDB PSDB/PTB
Camélia Ribeiro PSB PSB/PCDOB
Oino Fernandes PSDB PSOB/PTB
Or. Helena PSDB PSDB/PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gonçalves PTB PSDBJPTB
Itamar Serpa PSDB PSOB/PTB
João Mendes PMDB
João Sampaio POT PDT/PPS
Jorge Bittar PT

. Jorge Wilson PMDB
Luisinho PST PFUPST
Luiz Sérgio PT
Marcia Fortes PSDB PSDB/PTB
Milton Temer PT
Mirlam Reid PSB PSB/PCDOB
Miro Teixeira POT PDT/PPS
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB
Rodrigo Maia PTS PSDB/PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSDB/PTB
Vivaldo Barbosa por PDT/PPS

Presentes de Rio de Janeiro :26
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Partido Bloco
SÃO PAULO

Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSOB PSDB/PTB
Angela Guadagnin PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSOB PSDB/PTB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval PL PLlPSL
Clovis Volpi PSOB PSDB/PTB
Corauci Sobrinho PFL PFLlPST
Delfim Netto PPB
Dr. Hélio PDT PDT/PPS
Emerson Kapaz PPS PDT/PPS
Fernando Zuppo S.Part.
Gilberto Kassab PFL PFLlPST
Ivan Valente PT
João Eduardo Dado PMDB
João Herrmann Neto PPS PDT/PPS
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José Genoíno PT
José indio PMDB
José Roberto Batochio PDT PDT/PPS
Julio Semeghini PSDB PSDB/PTB
Lamartine Posella PMDB
Luciano 2ica PT
Luiz Antonio Fleury PTB PSOB/PTB

. Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB
Medeiros PL PLlPSL
Milton Monti PMDB
Neuton Lima PFL PFUPST
Orlando Fantazzini PT
Ricardo Berzoini PT
Rícardo Izar PMOB
Rubens Furlan PPS POT/PPS
Salvador Zimbaldi PSOB PSDB/PTB

Sampaio Dória PSDB PSDB/PTB

Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL PLlPSL
Wagner Salustiano PPB

Presentes de São Paulo : 41

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL PFUPST
Lino Rossi PSDB PSDB/PTB

Murilo Domingos PTB PSOB/PTB

Pedro Henry PSOB PSDB/PTB

Teté Bezerra PMDB

Welinton Fagundes PSOB PSOB/PTB

Presentes de Mato Grosso : 6
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Partido Bloco
DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMOB
Maria Abadia PSOB PSDB/PTB
Paulo Octávio PFL PFUPST
Pedro Celso PT
Wigberto Tartuce PPB

Presentes de Distrito Federal :5
,

GOlAS

Barbosa Neto PMDB
Euler Morais PMOB
Geovan Freitas PMDB
Juquinha PSDB PSOB1PTB
Lidia Quinan PSOB PSDB/PTB
Luiz Bittencourt PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo PSDB PSDB/PTB
Pedro Chaves PMDB
Ronaldo Caiado PFL PFUPST

Presentes de Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi PMDB
João Grandão PT
Manoel Vitório PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB
Nelson Trad PTS PSOB/PTB
Waldemir Moka PMDB
Presentes de Mato Grosso do Sul :7
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Partido Bloco
PARANÁ

Abelardo Lupion PFL PFUPST
Affonso Camargo PFL PFUPST
Airton Roveda PSDB PSDB/PTB
Alex Canziani PSDB PSDB/PTB
Basílio Villani PSDB PSDB/PTB
Dilceu Sperafico PPB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
IrisSimões PTB PSDB/PTB
Ivanio Guerra PFL PFUPST
José Carlos Martinez PTB PSDB/PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL PFUPST
Luiz Carlos Hauly PSDB PSDB/PTB
Márcio Matos PTB PSDB/PTB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSDB PSDB/PTB
Oliveira Filho PL PUPSL
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS PDT/PPS
Santos Filho PFL PFUPST
Werner Wanderer PFL PFUPST

Presentes de Paraná: 25

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL PFUPST
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Eni Voltolini PPB
Fernando Coruja PDr PDT/PPS
Gervásio Silva PFL PFUPST
João Matos PMDB
Paulo Gouvêa PFL PFUPST
Serafim Venzon PDT PDT/PPS
Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB

Presentes de Santa Catarina : 11
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Partido Bloco
RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp PDT PDT/PPS
Alceu Collares POT POT/PPS
Ana Maria Corso PT
Augusto Nardes PPB
Clovis IIgenfritz PT
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci POT PDT/PPS
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB
Fetter Júnior PPB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB PSDB/PTB
Nelson Proença PMDB
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT PDT/PPS
Roberto Argenta PHS
Telmo Kirst PPB
Waldomiro Fioravante PT
Veda Crusius PSDB PSDB/PTB

Presentes de Rio Grande do Sul : 23

Deixam de comparecer os Srs:
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Partido Bloco
RORAIMA

Alceste Almeida PMDB

Total de Ausentes: 1
AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PPB

Total de Ausentes: 1
PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB

Babá PT

Elcione Barbalho PMDB

Gerson Peres PPB

Giovanni Queiroz POT PDT/PPS

José Priante PMDS

Renildo Leal PTS PSOB/PTB

Total de Ausentes: 7
RONDONIA

Oscar Andrade PFL PFLlPST

Total de Ausentes: 1
TOCANTINS

Igor Avelino PMOS

Osvaldo Reis PMDB

Total de Ausentes: 2

MARANHÃO

Neiva Moreira PDT PDT/PPS

Paulo Marinho PFL PFLlPST

Total de Ausentes: 2
CEARÁ
Eunfcio Oliveira PMDB

Sérgio Novais PSB PSB/PCOOB

Total de Ausentes: 2
PIAuí
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PIAUr

B. Sá

Total de Ausentes: 1
RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina

Total de Ausentes: 1
PARAíBA

Enivaldo Ribeiro

Total de Ausentes: 1
PERNAMBUCO

Carlos Batata

Eduardo Campos

José Mendonça Bezerra

Luciano Bivar

Maurilio Ferreira Lima

Osvaldo Coelho

Severino Cavalcanti

Total de Ausentes: 7
ALAGOAS

Givaldo Carimbão

Total de Ausentes: 1
SERGIPE

Augusto Franco

Cleonâncio Fonseca

José Teles

Total de Ausentes: 3
BAHIA

Benito Gama

Haroldo Lima

Jairo Carneiro

João Almeida

João Carlos Bacelar

Reginaldo Germano

Yvonilton Gonçalves

Total de Ausentes: 7
MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada

Cabo Júlio

Jaime Martins

João Magalhães

João Magno

Lael Varella

Maria do Carmo Lara

DIÁRIO DA CÀMARA DOS DEPUTADOS
Partido

PSDB

PMDB

PPB

PSDB

PSB

PFL

PSL

PMDB

PFL

PPB

PSB

PSDB

PPB

PSDB

PMDB

PCdoB

PFL

PSDB

PFL

PFL

PFL

PSDB

PL

PFL

PMDB

PT

PFL

PT

Março de 2001

Bloco

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCDOB

PFUPST

PUPSL

PFUPST

PSB/PCDOB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCDOB

PFUPST

PSDB/PTB

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PSDB/PTB

PLlPSL

PFUPST

PFLlPST



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 08329
Partido Bloco

MINAS GERAIS

Maria Elvira PMDB

Narcio Rodrigues PSDB PSDB/PTB
Nilmário Miranda PT

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB

Walfrido Mares Guia PTB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 12
EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSDB PSDB/PTB

Max Mauro PTB PSDB/PTB

Rita Camata PMDB

Total de Ausentes: 3

RIO DE JANEIRO

A1cione Athayde PPB

Alexandre Santos PSDB PSDB/PTB

Eber Silva PST PFUPST

Fernando Gabeira PV

Jandira Feghall PCdoB PSB/PCDOB

José Carlos Coutinho PFL PFUPST

José Egydio Pl PUPSL

Mattos Nascimento Pl PUPSL

Paulo Feijó PSDB PSDB/PTB

Roberto Jefferson PTB PSDB/PTB

Valdeci Paiva PSL PUPSl

Total de Ausentes: 11

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB

Antonio Carlos Pannunzio PSDB PSDB/PTB

Antonio Kandir PSDB PSDB/PTB

Celso Russomanno PPB

Chico Sardelli PFl PFUPST

Cunha Bueno PPB

De Velasco PSL PUPSL

Duilio Pisaneschi PTB PSDB/PTB

Iara Bernardi PT

Jair Meneguellí PT

João Paulo PT

Jose Coimbra PTB PSD8/PT8

Marcelo Barbieri PMDB

Michel Temer PMDB

Nelo Rodolfo PMDB
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SÃO PAULO

Nelson Marquezelli

Paulo Lima

Robson Tuma

Teima de SOU2:8

Xico Graziano

Zulaiê Cobra

Total de Ausentes; 22
MATO GROSSO

Ricarte de Freitas

Wilson Santos

Total de Ausentes: 2
DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz

Geraldo Magela

Jorge Pinheiro

Total de Ausentes: 3
GalÃs
Aldo Arantes

Jovair Arantes

Lúcia Vânia

Nair Xavier Lobo

Roberto Balestra

Zé Gomes da Rocha

Total de Ausentes: 6

MATO GROSSO DO SUL

Pedro Pedrossian

Total de Ausentes: 1
PARANÁ

Chico da Princesa

FlávioArns

José Borba

Max Rosenmann

Total de Ausentes: 4
SANTA CATARINA
Hugo Biehl

Luci Choinacki

Pedro Bittencourt

Total de Ausentes: 3
RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto

Cezar Schirmer

Germano Rigotto
Luis Carlos Heinze

Paulo José Gouvêa

Synval Gua:zzelli

Total de Ausentes: 6

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS
Partido

PTB

PMOB

PFL

PT

PSOB

PSOB

PSDB

PMDB

PCdoB

PT

PMDB

PCdoB

PSDB

PSDB

PMDB

PPB

PMDB

PFL

PSDB

PSDB

PMDB

PSOB

PPB

PT

PFL

PT

PMOB

PMDB

PPB

PL

PMDB

Março de 2001
Bloco

PSDB/PTB

PFUPST

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

PSDB/PTB

PSOB/PTB

PFUPST

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PFUPST

PUPSL
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - está en- (Encerra-se a Sessão às 13 horas e 59
cerrada a sessão. minutos.)

Roraima

Amapá

Pará

AIRTON CASCAVEL

ALCESTE ALMEIDA

ALMIR SA

FRANCISCO RODRIGUES

LUCIANO CASTRO

LUIS BARBOSA

ROBERIO ARAUJO

SALOMAO CRUZ

Presentes de Roraima: 8

ANTONIO FEIJAO

BADU PICANCO

DR. BENEDITO DIAS

EDUARDO SEABRA

EVANDRO MILHOMEN
FATIMA PELAES

JURANDIL JUAREZ

SERGIO BARCELLOS
Presentes de Amapá: 8

ANIVALDO VALE

BABA
DEUSDETH PANTOJA

ELCIONE BARBALHO

GERSON PERES

PPS

PMDB

PPB

PFL

PFL

PFL

PL

PPB

PSDB

PSDB

PPB

PTS

PSB
PSDB

PMDB

PFL

PSDB

PT

PFL

PMD8

PPB
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GIOVANNI QUEIROZ

HAROLDO BEZERRA

JOSE PRIANTE

JOSUE BENGTSON

NICIAS RIBEIRO

RAIMUNDO SANTOS

SOCORRO GOMES

VIG PIRES FRANCO

ZENALDO COUTINHO

Presentes de Pará: 14

Amazonas
ARTHUR VIRGILlO

ATILA LINS

EULER RIBEIRO

FRANCISCO GARCIA

LUIZ FERNANDO

PAUDERNEY AVELlNO

SILAS CAMARA

VANESSA GRAZZIOTIN

Presentes de Amazonas: 8

Rondonia

AGNALDO MUNIZ

CONFUGIO MOURA

EURIPEDES MIRANDA

EXPEDITO JUNIOR

MARINHA RAUPP
OSCAR ANDRADE

SERGIO CARVALHO

Presentes de Rondonia: 7

Acre
ILDEFONCO CORDEIRO

JOAOTOTA

Março de 2001

PDT

PSDB

PMDB

PTB

PSDB

PFL

pedoS

PFL

PSDB

PSDB

PFL

PFL

PFL

PPB

PFL

PTB

PCdoS

PPS

PMDB

PDT

PFL
PSDB
PFL
PSDB

PFL
PPB
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JOSE ALEKSANDRO

MARCIO BITTAR

MARCOS AFONSO

NILSON MOURAO

SERGIO BARROS

ZILA BEZERRA

Presentes de Acre: 8

Tocantins

ANTONIO JORGE

FREIRE JUNIOR

IGOR AVELlNO

JOAO RIBEIRO

KATIAABREU

OSVALDO REIS

PASTOR AMARILDO

PAULO MOURAO

Presentes de Tocantins: 8

Maranhão
ALBERICO FILHO

ANTONIO JOAQUIM ARAUJO

CESAR BANDEIRA

COSTA FERREIRA

ELlSEU MOURA

FRANCISCO COELHO

GASTA0 VIEIRA

JOAO CASTELO

JOSE ANTONIO ALMEIDA

MAURO FECURY

NEIVA MOREIRA

NICE LOBAO

PEDRO FERNANDES

PEDRO NOVAIS

REMI TRINTA

ROBERTO ROCHA

SEBASTIAO MADEIRA

Quinta-feIra 29 08333

PSL

PPS

PT

PT

PSDB

PTS

PTB

PMDB

PMDB

PFL

PFL

PMDB

PPB

PSDB

PMDB

PPB

PFL

PFL

PPB

PFL

PMDB

PSDB

PSB

PFL

PDT

PFL

PFL

PMDB

PST

PSDB

PSDB
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Presentes de Maranhão: 17

Ceará
ADOLFO MARINHO

ANIBAL GOMES

ANTONIO CAMBRAIA

ARNON BEZERRA

CHIQUINHO FEITOSA

EUNICIO OLIVEIRA

INACIO ARRUDA

JOSE LlNHARES

JOSE PIMENTEL

LEO ALCANTARA

MANOEL SALVIANO

MARCELO TEIXEIRA

MAURO BENEVIDES

MORONI TORGAN

NELSON OTOCH

PINHEIRO LANDIM

RAIMUNDO GOMES DE MATOS

ROBERTO PESSOA

ROMMEL FEIJO

SERGIO NOVAIS

UBIRATAN AGUIAR

VICENTE ARRUDA

Presentes de Ceará: ,22

Piauí

ATILA LIRA

B.SA
HERACLITO FORTES
JOAO HENRIQUE

MARCELO CASTRO

MUSSA DEMES

PAES LANDIM

THEMISTOCLES SAMPAIO

Março de 2001

PSDB
PMDB

PSDB
PSDB

PSDB
PMDB

PCdoS

PPB
PT

PSDB

PSDB

PMDB
PMDB

PFL

PSDB

PMDB

PSDB

PFL

PSDS
PSB

PSDB

PSDB

PSDB

PSDB
PFL
PMDB
PMOB
PFL

PFL

PMDB
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WELLlNGTON DIAS PT
Presentes de Piauí::9

Rio Grande do Norte

CARLOS ALBERTO ROSADO PFL
IBERE FERREIRA PPB

LAIRE ROSADO PMDB

LAVOISIER MAIA PFL

MUCIOSA PMDB

NEY LOPES PFL

SALOMAO GURGEL PDT

Presentes de Rio Grande do Norte: 7

Paraíba

ADAUTO PEREIRA PFL

ARMANDO ABILlO PSDB

AVENZOAR ARRUDA PT

CARLOS DUNGA PT8

DAMIAO FELlCIANO PMDB

DOMICIANO CABRAL PSDB

ENIVALDO RIBEIRO PPB

INALDO LEITAO PSDB

MARCONDES GADELHA PFL

RICARDO RIQUE PSDB

WILSON BRAGA PFL

Presentes de Paraíba: 11

Pernambuco

ARMANDO MONTEIRO

CLEMENTINO COELHO

DJALMA PAES

FERNANDO FERRO

GONZAGA PATRIOTA

INOCENCIO OLIVEIRA

JOAOCOLACO

JOAQUIM FRANCISCO

PMD8

PPS

PSB

PT

PSB

PFL

PMDB

PFL
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JOEL DE HOLLANDA

JOSE CHAVES

JOSE MUCIO MONTEIRO

LUIZ PIAUHYLlNO

MARCOS DE ..JESUS

MAURILlO FERREIRA LIMA

OSVALDO COELHO

PEDRO CORREA

PEDRO EUGENIO

RICARDO FIUZA
WOLNEY QUEIROZ

Presentes de Pernambuco: 19

Alagoas

AUGUSTO FARIAS
DIVALDO SURUAGY

HELENILDO RIBEIRO

JOAO CALDAS

JOSE THOMAZ NONO

LUIZ DANTAS

OLAVO CALHEIROS

REGIS CAVALCANTE

Presentes de Alagoas: 8

Sergipe
CLEONANCIO FONSECA

IVAN PAIXAO
JORGE ALBERTO
SERGIO REIS

TANIA SOARES
Presentes de Sergipe: 5

Bahia

ARISTON ANDRADE

Mm ço de 200 I

PFL

PMDB

PFL

PSDB
PL

-PMDB

PFL

PPB

PPS
PFL
PDT

PPB
PST
PSDB
PST

PFL

PST
PMDB

PPS

PPB
PPS
PMDB
PSDB

PCdoB

PFL
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BENITO GAMA

CLAUDIO CAJADO

CORIOLANO SALES

FELlX MENDONCA

FRANCISTONIO PINTO

GEDDEL VIEIRA LIMA

GERSON GABRIELLI

HAROLDO LIMA

JAIME FERNANDES

JAIRO CARNEIRO

JAQUES WAGNER

JOAO ALMEIDA

JOAO LEAO

JONIVAL LUCAS JUNIOR

JORGE KHOURY

JOSE CARLOS ALELUIA

JOSE LOURENCO

JOSE ROCHA

JUTAHY JUNIOR

LEUR LOMANTO

LUIZ ALBERTO

LUIZ MOREIRA

MARIO NEGROMONTE

MILTON BARBOSA

NELSON PELLEGRINO

NILO COELHO

PAULO BRAGA

PAULO MAGALHAES

PEDRO IRUJO

ROLAND LAVIGNE

SAULO PEDROSA

URSICINO QUEIROZ

WALDIR PIRES

WALTER PINHEIRO

YVONILTON GONCALVES

Presentes de Bahia: 36

PMDB

PFL

PMDB

PTB

PFL

PMDB

PFL

PCdeB

PFL

PFL

PT

PSDB

PSDB

PMDB

PFL

PFL

PMD8

PFL

PSDB

PMDB

PT

PFL

PSD8

PFL

PT

PSDB

PFL

PFL

PFL

PMDB

PSD8

PFL

PT

PT

PFL

Quinta-feira 29 08337
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Minas Gerais
DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 200 I

ANTONIO DO VALLE

ARACELY DE PAULA

BONIFACIO DE ANDRADA

CARLOS MOSCONI

CLEUBER CARNEIRO

CUSTODIO MATTOS

DANILO DE CASTRO

EDMAR MOREIRA

EDUARDO BARBOSA

ELIAS MURAD

ELlSEU RESENDE

FERNANDO OINIZ

GILMAR MACHADO

GLYCON TERRA PINTO

HELIO COSTA

HERCULANO ANGHINETTI

IBRAHIM ABI-ACKEL

JAIME MARTINS

JOAQ MAGALHAES

JOAOMAGNO

JOSE MILITA0

LINCOLN PORTELA

MARCIO REINALDO MOREIRA

MARCOS LIMA

MARIA DO CARMO LARA

MARIA LUCIA

MARIO ASSAD JUNIOR

MARIO DE OLIVEIRA

MAURO LOPES

NARCIO RODRIGUES

NILMARIO MIRANDA

ODELMO LEAO

OLIMPIO PIRES

PMDB

PFL

PSDB

PSDB

PFL

PSDB

PSDB

PPB

PSDB

PSDB

PFL

PMDB

PT

PMOB

PMDB

PPB
PPB

PFL

PMDB

PT

PSOB

PSL

PPB

PMDB

PT

PMDB

PFL

PMDB

PMDB

PSDB

PT

PPB

PDT
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OSMANIO PEREIRA

PAULO DELGADO

PHILEMON RODRIGUES

RAFAEL GUERRA

ROMEL ANIZIO

ROMEU QUEIROZ

RONALDO VASCONCELLOS

SARAIVA FELIPE

SAULO COELHO

SILAS BRASILEIRO

TILDEN SANTIAGO

VIRGILlO GUIMARAES

VITTORIO MEDIOU

ZEZE PERRELLA

Presentes de Minas Gerais: 4,7

Espírito Santo

JOAOCOSER

JOSE CARLOS ELIAS

JOSE CARLOS FONSECA JR.

MAGNO MALTA

MARCUS VICENTE

RICARDO FERRACO

RITA CAMATA

ROSE DE FREITAS

Presentes de Espírito Santo: 8

Rio de Janeiro
ALDIR CABRAL

ALEXANDRE CARDOSO

ALEXANDRE SANTOS

ALMERINDA DE CARVALHO

AROLDE DE OLIVEIRA

BISPO RODRIGUES

CANDINHO MATTOS

CARLOS SANTANA

CORNELlO RIBEIRO

Qumta-fetra 29 08339

PSDB

PT

PL

PSDB

PPB

PSDB

PL

PMDB

PSDB

PMDB

PT

PT

PSDB

PFL

PT

PTB

PFL

PST

PSDB

PSDB

PMDB

PSOB

PFL

PSB

PSDB

PFL

PFL

PL

PSDB

PT

PSB
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DINO FERNANDES

DR. HELENa

EURICO MIRANDA

FERNANDO GABEIRA

FERNANDO GONCALVES

FRANCISCO SILVA

IEDIOROSA

ITAMAR SERPA

JAIR BOLSONARO

JANDIRA FEGHALI

JOAO MENDES

JOAO SAMPAIO

JORGE BITTAR

JORGE WILSON

LAURA CARNEIRO

LUISINHO

LUIZ RIBEIRO

LUIZ SERGIO

MARCia FORTES

MILTON TEMER

MIRIAM REID

MIRO TEIXEIRA

PAULO BALTAZAR

PAULO FEIJO

ROBERTO JEFFERSON

RODRIGO MAIA

RONALDO CEZAR COELHO

RUBEM MEDINA

SIMAO SESSIM

VALDECI PAIVA

VIVALDO BARBOSA

WANDERLEY MARTINS

Presentes de Rio de Janeiro: 41

São Paulo

ALBERTO GOLDMAN

Março de 2()(1l

PSDB

PSDB

PPB

PV

PTB

PL

PSB

PSDB

PPB
PCdoS
PMDB

PDT

PT
PMDB

PFL

PST

PSDB

PT

PSDB

PT

PSB

PDT

PSB
PSDB

PTB
PTB

PSDB

PFL

PPB
PSL

PDT
PSB

PSDB
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ALDO REBELO

ALOIZIO MERCADANTE

ANDRE BENASSI

ANGELA GUADAGNIN

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

ANTONIO KANDIR

ARNALDO FARIA DE SA

ARNALDO MADEIRA

ARYKARA

BISPO WANDERVAL

CELSO RUSSOMANNO

CLOVIS VOLPI

CORAUCI SOBRINHO

DELFIM NETTO

DR. HELIO

DUILlO PISANESCHI

EMERSON KAPAZ

FERNANDO ZUPPO

GILBERTO KASSAB

IARA BERNARDI

IVAN VALENTE

JOAO EDUARDO DADO

JOAO HERRMANN NETO

JOAO PAULO

JORGE TADEU MUDALEN

JOSE COIMBRA

JOSE DE ABREU

JOSE GENOINO

JOSEINDIO

JOSE ROBERTO BATOCHIO

JULIO SEMEGHINI

KINCAS MATTOS

LAMARTINE POSELLA

LUCIANO ZICA

LUIZ ANTONIO FLEURY

LUIZ EDUARDO GREENHALGH

PCdeB

PT

PSDB

PT

PSDB

PSDB

PPB

PSDB

PPB

PL

PPB

PSDB

PFL

PP8

PDT

PTB

PPS

S.PART.

PFL

PT

PT

PMDB

PPS

PT

PMDB

PTB

PTN

PT

PMDB

PDT

PSDB

PSB

PMDB

PT

PTB

PT

Quinta-lima 29 08341
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LUIZA ERUNDINA

MARCELO BARBIERI

MARCOS CINTRA

MEDEIROS

MICHEL TEMER

MILTON MONTI

MOREIRA FERREIRA

NELa RODOLFO

NELSON MARQUEZELLI

NEUTON LIMA

ORLANDO FANTAZZINI

PAULO KOBAYASH'

PAULO LIMA

PROFESSOR LUIZINHO

RICARDO BERZOINI

RICARDO IZAR

ROBSON TUMA

RUBENS FURLAN

SALVADOR ZIMBALDI

SAMPAIO DORIA

SILVIO TORRES

VADAOGOMES

VALDEMAR COSTA NETO

WAGNER ROSSI

WAGNER SALUSTIANO

XICO GRAZIANO

ZULAIE COBRA

Presentes de São Paulo: 64

Mato Grosso

CELCITA PINHEIRO

UNO ROSSI

MURILO DOMINGOS

PEDRO HENRY

RICARTE DE FREITAS

TETE BEZERRA

Março de 200 I

PSB

PMOB

PFL

PL

PMDB
PMDB

PFL

PMDB

PTB

PFL

PT

PSDB

PMDB

PT

PT

PMDB

PFL

PPS

PSDB

PSDB

PSDB

PPB

PL

PMDB
PPB
PSOB

PSDB

PFL

PSDB

PTB
PSDB

PSDB

PMDB
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WELlNTON FAGUNDES

Presentes de Mato Grosso:,7

Distrito Federal

ALBERTO FRAGA

MARIA ABADIA

PAULO OCTAVIO

PEDRO CELSO

WIGBERTO TARTUCE

Presentes de Distrito Federal: 5

Goiás

ALDO ARANTES

EULER MORAIS

GEOVAN FREITAS

JOVAIR ARANTES

JUQUINHA

L1DIA QUINAN

LUCIA VANIA

LUIZ BITIENCOURT

NORBERTO TEIXEIRA

PEDRO CANEDO

PEDRO CHAVES

ROBERTO BALESTRA

RONALDO CAIADO

VILMAR ROCHA

Presentes de Goiás: 14

Mato Grosso do Sul

FLAVIO DERZI

JOAO GRANDAO

MANOEL VITORIO

MARCAL FILHO

MARISA SERRANO

NELSON TRAD

Qumta-feira 29 08343

PSDB

PMDB

PSDB

PFL

PT

PP8

PCdoB

PMDB

PMDB

PSDB

PSDB

PSDB

PSDB

PMDB

PMDB

PSDB

PMDB

PPB

PFL

PFL

PMDB

PT
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Ata da 338 Sessão, em 28 de março de 2001
Presidência dos Srs.: Aécio Neves, Presidente Enio Bacci, 3° Suplente de Secretário, Moroni

Torgan e Marçal Filho, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SRS:
Aécio Neves
Efraim Morais
Barbosa Neto
Severino Cavalcanti

Nilton Capixaba

Paulo Rocha

Ciro Nogueira

Pedro Valadares

Salatiel Carvalho

Enio Bacci
Wilson Santos



11I- EXPEDIENTE

11- LEITURA DA ATA

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

o SR. LUIZ SÉRGIO, servindo como 2° Secre
tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente,
a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passa-se
à leitura do expediente.
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1- ABERTURA DA SESSÃO OS senhores estarão perguntando: "Qual o pro-
pósito de tudo isso?" A resposta é simples: para livrar
alguns especuladores dos apuros em que se mete
ram - ao negociar café em cima do diferencial pago
pela Bolsa de Nova Iorque e ver reduzir-se a diferença
entre os preços internos e os da Bolsa.

O plano de retenção foi acertado em maio do
ano passado entre quatorze países produtores, sen
do que o Brasil foi o único a segui-lo à risca, com o ob
jetivo de restringir a oferta de grãos e, assim, elevar
os preços. Foi um fiasco.

Enquanto o Brasil começou a reter café, os de
mais "aliados" depuseram os seus estoques venden
do o quanto pudessem. Alguns países levaram cinco
meses para aderir ao programa. Vietnã, México, Cos
ta do Marfim, Honduras, EI Salvador e índia são al
guns dos países que aumentaram suas participações
no mercado mundial de café. O Vietnã, por exemplo,
elevou suas exportações em 44,5% no ano passado.
A Costa do Marfim exportou com 160% de aumento
sobre o ano anterior.

Quando a retenção teve início o café estava co
tado a R$180/200 a saca de sessenta quilos. Logo
após o plano, o preço caiu para R$115 e hoje está
sendo vendido a preço de banana. Pior ainda, temos
um estoque de 23 a 25 milhões de sacas da safra
passada e este ano devemos colher mais 35 a 38 mi
lhões de sacas, e não existe mais armazém para
guardar tanto estoque.

Sem dúvida, o plano de retenção falhou em seu
objetivo principal, que era o de elevar os preços ao
restringir a oferta mundial. Em 2000, as exportações
mundiais de café alcançaram o recorde de 88,5 mi
lhões de sacas, 4% acima do volume do ano anterior,
enquanto que o Brasil, na contramão, exportou 22%
menos, no mesmo período.

É imprescindível buscar novas perspectivas que
atenuem, a curto prazo, e, posteriormente, resolvam
os malefícios causados ao café por essa política de
retenção.

Solicito a V.Exa, Sr. Presidente, a divulgação de
meu pronunciamento.

O SR. VICENTE ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. VICENTE ARRUDA (Bloco/PSDB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
congratulo-me com o Deputado Ubiratan Aguiar pela
brilhante vitória conquistada hoje nesta Casa. Perde
remos um magnífico Parlamentar, em compensação,

Não há expediente a ser lido.

O Sr. Aécio Neves, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Moroni Torgan, § 2° do artigo 18 do Re
gimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) - Pas
sa-se ao

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Coriolano
Sales.

O SR. CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, aproveito a opor
tunidade para parabenizar o eminente Deputado Ubi
ratan Aguiar por ter sido eleito para a vaga do Tribunal
de Contas da União, o que é motivo de orgulho para
esta Casa.

Sr. Presidente, Sr~ de Srs. Deputadas, é neces
sário lembrar quão desastrosos têm sido os efeitos da
política de retenção de café que nos seis primeiros
meses de sua aplicação custaram ao País cerca de
US$400 milhões, representados pelo que o Brasil dei
xou de exportar.

Idealizado pela Associação dos Países Produto
res de Café (APPC), sob o patrocínio do Brasil, o pIa
no que obrigou, por parte dos signatários, a reter 20%
de suas vendas externas, interrompeu todo um pro
cesso de qualificação do café brasileiro e de abertura
de novos mercados; impediu a exportação de 3,5 a 5
milhões de sacas; fechou o mercado internacional
para o café arábico e abriu espaço para a entrada de
novos países produtores.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de
presença registra na Casa o comparecimento de 469
Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

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

sessão anterior.
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O Tribunal de Contas da União receberá um compe- adoro Além do credenciamento de estabelecimentos
tente e honesto Ministro, que certamente será motivo de saúde e equipes especializadas e normas regula-
de orgulho para nós que o elegemos e para o Ceará, doras das atividades desses estabelecimentos e
sua terra, à qual tem prestado tantos e relevantes ser- equipes, e considerando as disposições do Decreto, o
viços. Parabéns, nobre Deputado. Ministério da Saúde, por meio da Portaria n° 3.407, de

Muito obrigado. 5 de agosto de 1998, aprovou o Regulamento Técni-
O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) - Srs. De- co sobre as atividades de transplante e sobre a coor-

putados, reforço os cumprimentos ao Deputado Ubi- denação do Sistema Nacional de Transplantes.
ratan Aguiar. S.Exa pode ocupar a tribuna por breves Ainda que a maioria da população, mesmo que
minutos para agradecer sua indicação para o Tribunal em tese, seja favorável à doação de órgãos, não é um
de Contas da União. assunto de fácil trato, mesmo entre os profissionais

O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) - Conce- da área. Sr. Presidente, como não sou um especialis-
do a palavra ao nobre Deputado João Coser. ta da área médica, como outros colegas nesta Casa,

O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Pronuncia o se- permitam-me socorrer de estudos feitos por especia-
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputa- listas. O Dr. Mário Abbud Filho, ex-Presi~ente da
dos, gostaria de registrar que se inicia hoje em Vitória, Associação Brasileira de Transplantes de Orgãos e
Espírito Santo, estendendo-se até o dia 31 do corren- presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de
te, o Vii Congresso da Associação Brasileira de São José do Rio Preto, em artigo intitulado 'Trans-
Transplante de Órgãos. Espera-se para esse evento a plantes, cidadania e a lei de doação de órgãos", con-
presença de 800 participantes, entre profissionais de clui que a resolução do problema não se prende à mu-
saúde e pesquisadores de toda a América Latina, dança da legislação, mas depende de modificações
para discutir um tema de significativa importância, no no SUS, com adequação de seus procedimentos de
entanto ainda polêmico e cheio de tabus. alto custo, e passa por atitudes decisivas e corajosas

Considero que esse evento ganha relevância dos governantes para criarem estruturas específicas
em face das dificuldades ainda existentes para a im- que possam não somente aumentar o número de ór-
plantação de um sistema que mereça a plena confi- gãos disponíveis para transplantes, mas também ca-
ança da população e que não esteja a serviço da mer- pacitar os hospitais para acolherem esses pacientes
cantilização, a exemplo da denúncia, veiculada neste e oferecer a eles um tratamento adequado após o
final de semana, de que um pai, cônscio das necessi- transplante. Para chegar a essa conclusão, o especia-
dades sociais, apesar de ter perdido tragicamente um lista part~ de duas premissas: primeiro, a de que o
filho, autorizou a doação de seus órgãos e no entanto Sistema Unico de Saúde (SUS) não possui estrutura
foi-lhe apresentada uma conta pelos serviços realiza- específica de apoio para transplantes nos hospitais
dos. Todo o esquema estava fora dos parâmetros le- públicos elou conveniados e o número de leitos é re-
gais, sem qualquer fiscalização por parte do poder duzido para esse propósito; segundo, a de que o sis-
público, constituindo mais um escândalo neste vasto tema de procura, captação e distribuição de órgãos
universo de corrupção que solapa a moral pública existente é primitivo, amador, precário e insuficiente
neste País. para as necessidades do País.

Não se trata, ao que tudo indica, de falta de le- Sr. Presidente, concordando com essa linha de
gislação a disciplinar o assunto. O Decreto n° 2.268, raciocínio, somos remetidos, então, a verificar a quan-
de 30 de junho de 1997, que regulamentou a Lei nO tas andam os investimentos públicos na área de saú-
9.434, de 4 de fevereiro de 1997, introduziu as nor- de, de modo a bem esclarecer a origem dessas defi-
mas para a operacionalização do Sistema Nacional ciências. Os dados orçamentários disponíveis sobre a
de Transplante (SNT), cujas funções básicas são as execução orçamentária desde 1995 mostram que,
atividades de conhecimento da morte encefálica e a apesar da instituição de um imposto específico para a
destinação dos órgãos, tecidos ou partes do corpo re- área da saúde, os recursos para a saúde, em termos
tiradas do doador. Disciplinou a criação de órgãos es- reais, diminuíram ano a ano. Os dados comprovam
taduais credenciados pelo SNT - Centrais de Notifi- que a CPMF serviu para o que o Governo desviasse
cação, Captação e Distribuição de Órgãos para outras rubricas recursos que tradicionalmente fi-
(CNCDOS) - que têm, entre outras funções, as de nanciavam o setor da saúde. Dessa forma, por exem-
promover a inscrição de potenciais receptores, rece- pio, se a dotação de orçamentária de 1997 correspon-
ber as notificações de morte encefálica, encaminhar desse pura e simplesmente ao somatório do valor or-
e transportar tecidos, órgãos e partes retiradas do do- çado em 1996 com a receita auferida com a CPMF, te-
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ríamos tido um aumento real de 27%, e não de 15%, E também o constitucionalista Celso Bastos as-
como ~e verificou. Do mesmo modo, se a previsão de severa: "A Lei é inconstitucional. Para tanto, apoia-
1,998 tIvesse adotado essa: mesma metodologia, te- mo-nos na constatação de que nossa Carta Magna
namos alcançado um crescimento real de 35% em re- consagra a dignidade da pessoa humana como um
lação a 1997, e não uma queda real de 11 %. É óbvio dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
q~e t~1 p~lítica que de~~ia recursos da saúde para co- Trata-se, sem dúvida, de um direito individual da pes-
bnr deflclts orçamentanos e pagamentos de JUros da soa de ver respeitada sua dignidade. Além disso, mui-
dívida somente poderia redundar em deficiências no tos são os autores que, modernamente, têm colocado
sistema de saúde. a dignidade da pessoa humana como um dos princípi-

Se as deficiências do SUS são por demais co- os gerais de Direito, que em nosso ordenamento jurídi-
nhecidas, outro aspecto que mereceu acirrados de- co, como vimos, encontra guarida no Texto Supremo.
bates, culminando na edição da Medida Provisória n° Dizer que se trata de um princípio geral de Direito sig-
1.718, de 1998, recentemente convertida na Lei n° nifica aclamar seu aspecto fundante das demais nor-
10.211, de 23 de março de 2001, diz respeito ao doa- mas, ou seja, é um princípio que se espraia por todas
dor presumido. A Lei de 1997 estabelecia que, na au- as normas lurídicas, servindo de diretriz a sua exata
sência de declaração expressa em contrário, a ser compreensao e devendo servir de baliza para a atua-
inscrita em documento de identidade, presumia-se a ç~o do legislador ordinário. (...) Doação presumida: a
declaração positiva para a doação de órgãos. Portan- lei estabelece uma presunção, uma dedução, qual seja
to, a lei transformava todos os cidadãos brasileiros em a de que todos intentam doar seus órgãos, o que fati-
doadores potenciais. Acalorados debates de cunho fi- camente pode não corresponder à realidade. Admi-
losófico, religioso, jurídico foram realizados. Para te-se o contrário, mas desde que observadas as for-
exemplificar, tomamos as opiniões coletadas por De- malida~es legais já indicadas. Doaçã~ afirmativa: seria
nise de Roure, colacionadas no artigo "Doação presu- a doaçao resultante de expressa manifestação de von-
mida de órgãos humanos: Prós e contras de uma lei tade nesse sentido. Não seria meramente presumida,
polêmica", publicado na revista Consulex, como a do mas real. Do~ção compulsória: sob o ponto de vista da
Ministro Humberto Gomes de Barros, do STJ, que as- vonta~e manifestada pelo, ~oador q.uando em vida, a
sim se expressava à época: "essa polêmica que se doaçao pode ser compulsona, ou seja, contra sua von-
gerou em torno do texto esquece a observação de ta~e, que era de ~ão doar, vis~o que,.uma vez não se-
que, no transplante, levando-se em conta que os ór- gUldos os ~rcx.:edlmentos legaiS para Impedir a retirada
gãos destinados a esse fim são retirados de um cadá- dos seus orgaos, torna-se ele doador presumido. Na
ver, não há, a rigor, juridicamente, que se falar em do- verdade: o. que cons~atamos aqui é uma verdadeira
ador, porque a personalidade termina com a morte. contradlctlo;. sendo Incoer~nte f~lar-se em doação,
Então, ao se retirarem órgãos de um corpo que, como que pressupoe um ato de liberalidade, e ao mesmo
pessoa, já deixou de existir e que, como organismo, tem'p~ em compulsoriedade, que pressupõe uma im-
começa a se deteriorar, estar-se-á usando esses ór- poslçao. De qualquer forma, a expressão, ao nosso
gãos para perpetUá-los. Na verdade, uma pessoa que ver, denota o caráter não voluntário do ato".
recebeu, em doação, órgão de um morto é, em parte, A Lei n° 10.211, de 2001, estabelece que a reti-
aquele morto. A doação, longe de resultar em mutila- rada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas
ção, é uma perpetuação do organismo, pelo menos falecidas, para transplante ou outra finalidade tera-
parte do organismo. Se observarmos a questão sob pêutica, dependerá da autorização de qualquer um
esse aspecto, deixamos de imaginar que um ente de seus parentes maiores, na linha reta ou colateral,
querido, desaparecido prematuramente, terá ido para até o segundo grau inclusive, ou do cônjuge, firmada
a sepultura mutilado. Não, vamos imaginar que uma em documento subscrito por duas testemunhas pre-
parte dele continua a viver e continua a ser útil neste sentes à verificação da morte, e ainda que as mani-
mundo. Um outro aspecto em torno da conjectura do festações de vontade relativas à retirada post mor-
doador presumido: hoje, e cada vez mais, deve-se tem de tecidos, órgãos e partes, constantes da Carte-
presumir nas pessoas o sentimento de generosidade. ira de Identidade Civil e da Carteira Nacional de Habi-
Então, deduz-se, em princípio, que as pessoas sejam litação, perderam a sua validade após o dia 1° de mar-
generosas. O potencial doador é uma pessoa genero- ço de 2001.
sa. Então, que ~e identifique~ aquelas pessoas que Sr. Presidente, nobres colegas, reputo de extre-
fogem ao preceito da generosidade. Parece-me que é ma importância que o Brasil possa consolidar um sis-
extremamente salutar esse preceito". tema público, eficiente, justo e igualitário que possa
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atender às milhares de pessoas que esperam ansio- Ihadores, a segunda deveria causar a indignação não
samente nas filas, que, por disposição de lei, deveri- só dos empresários, mas de toda a sociedade. Os
am ser uma única. Ao mesmo tempo, às autoridades empresários reagem porque terão, no curto prazo, um
responsáveis, sejam federais ou estaduais, pela ope- aumento de custos na folha de pagamento, e portan-
racionalização e fiscalização do sistema, cabe uma to, temporariamente, uma redução na margem de lu-
atuação rápida e ágil para coibir os abusos e os desvi- cro. Mas, para parte desse setor, essa será uma situa-
os já detectados ou que venham a ser denunciados. O ção meramente temporária, porque esses 21 bilhões
tráfico e a mercantilização de órgãos humanos mere- de reais estimados serão apropriados como custo e
ce o mais veemente repúdio de toda a sociedade, e repassados aos preços dos produtos. Isso significa
não pode contar com a conivência do Estado, por ine- que, em última instância, quem pagará toda a conta
ficiência ou omissão no cumprimento do seu poder de serão os trabalhadores e toda a sociedade.

fiscalização. Enquanto isso, o Governo, já condenado ao pa-
Temos certeza de que este Congresso que se gamento pela Suprema Corte do País, anuncia colo-

realiza em nosso Estado trará novas e importantes car apenas 6 bilhões. E ainda carreando a farsa mon-
contribuições para a configuração de um novo siste- tada para as vésperas das eleições, possivelmente
ma de transplante de órgãos no Brasil. imaginando eloqüentes pronunciamentos e propa-

Tratemos de outro assunto. gandas de um possível pagamento, como se estives-
Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, o Gover- se fazendo um grande favor aos trabalhadores.

no, com uma frase copiada, anunciou o suposto acor- Sr. Presidente, como bem afirma a nota divulga-
do em torno do pagamento do confisco do FGTS du- da pela CUT, a proposta do Governo serviu apenas à
rante os Planos Verão e Collor I. Talo disparate verifi- cena montada sob o holofotes das câmeras de televi-
cado que até mesmo um ex-Ministro das Comunica- são, sem que houvesse uma linha escrita, nada de
ções, o Sr. Mendonça de Barros, ousou discordar da oficial, apenas a anuência de representantes de ou-
proposta. Mas, entre uma outra opinião, a pergunta tras centrais, abrindo mão de defender o patrimônio
em torno de qualquer proposta é: quem vai pagar a dos trabalhadores.
conta referente ao confisco de 68,9% realizado nas No entanto, nobres colegas, a palavra final não
contas do FGTS? foi dada. Certamente, a permanecer essa indigitada

A proposta que supostamente teria sido obtida proposta contrária aos direitos dos trabalhadores, a
por acordo entre o Governo e centrais sindicais sim- permanecer o desrespeito às decisões judiciais, ha-
plesmente transfere a conta para os trabalhadores e a veremos de assistir em todo o Brasil, a começar pela
sociedade, esquivando-se o Governo de pagar uma mobilização prevista para 5 de abril, manifestações
dívida que é sua. O Governo acenou com o aporte de de repúdio de milhares de trabalhadores contra mais
6 bilhões de reais desde que, antecipadamente, fosse esse golpe do Governo.
assegurado ao devedor (o Governo) um desconto nos Muito obrigado.
valores a serem pagos aos credores (os correntistas .
do FGTS) de 15% como deságio, além da não inci- O SR. UBIRATAN AGUIAR - Sr. Presidente,
dência de juros no período de carência de dois anos e peço a palavra pela ordem.
de parcelamento de até o ano de 2006. O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) - Deputado

Sr. Presidente, segundo os estudos realizados Ubir~tan Aguiar, antes de suas p_alavras, .gos!~~ia de
pela Central Única dos Trabalhadores, a fórmula do ~anife:t~r-Ihe nossas congratulaçoes. DeVIdo a Ilibada
Governo impõe não apenas um ônus de 15% aos tra- Vidayubllc~ d.e V.Exa, temos ~e_rteza de que ganhou a
balhadores, mas também um desconto compulsório, Naçao braSileira, com sua elelçao neste momento.
que poderá ficar entre 35% e 40% dos valores a se- Tem V.Exa a palavra.
rem recebidos. Os trabalhadores correntistas do O SR. UBIRATAN AGUIAR (Bloco/PSDB - CE.
FGTS estão sendo condenados a contribuir com cer- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente
ca de 8,7 bilhões de reais. A segunda parte da conta Moroni Torgan, Sr~ e Srs. Deputados, não há tribuna
diz respeito ao aumento da contribuição e da multa, a que resista à emoção. Passei toda a minha vida de-
serem pagos pelas empresas, cujo custo estimado é fronte de uma tribuna. Nos movimentos estudantis,
de 21 bilhões de reais. nos palanques, por onde passei, havia sempre um mi-

Se a primeira parte da proposta resulta em uma crofone, mas há momentos em que fica mais difícil
afronta ao bom senso, causando indignação pela in- enfrentá-lo, quando algo mais forte do que a razão
justiça que será perpetrada contra milhões de traba- toca o coração da gente.
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Não tenho palavras para agradecer a V.Ex~, O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) - Tem
meus companheiros, não tenho palavras para falar do V. Exa a palavra.
carinho que recebi de todos os partidos, dos compa- O SR. NELSON OTOCH (Bloco/PSDB - CE.
nheiros do meu partido e do meu Estado. Não tenho Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
palavras para expressar o que um homem como eu, Sr~ e Srs. Deputados" quis ser o primeiro, de muitos
depois de 26 anos de mandato, pode falar quando que tenho certeza o farão depois, a saudar o futuro
esta Casa, que me viu por madrugadas de votações, Ministro do Tribunal de Contas da União, Deputado
põe-me nas mãos outra missão: a de, com imparciali- Ubiratan Aguiar.
dade, seriedade. e d~cência, respeitar este voto ~ue Meu amigo há quarenta anos, meu companhei-
me consagra no I~t~nor e me compromete no extenor, ro de partido, meu conterrâneo do Ceará, conheço
nos meus atos publicas. Bira por quase quatro décadas. E é com satisfação

Não sei como dizer, meu caro Presidente, não que vemos uma pessoa daquele Ceará pequeno, po-
sei como me expressar. Muitos procuram palavras de bre, que durante muitos e muitos anos foi discrimina-
autores consagrados, como Saint-Exupéry, em cuja do, um cearense ter o reconhecimento de sua Casa,
obra O Pequeno Príncipe há uma passagem que da Câmara dos Deputados, que em votação direta e
sempre me fascinou: só se ama aquilo que se conhe- secreta o indica para Ministro do Tribunal de Contas
ce para se tornar cativo daquilo que se ama. Eu amo da União.
esta Casa porque a conheço nas suas entranhas e Quero ser breve, Sr. Presidente, porque sei que
conheço os comp~n.~eiros que aq~i ch~garam. No muitos usarão da palavra. Fiquem certos, Srs. Depu-
entrechoque das. Idelas, m~smo divergindo, nunca tados, que o Ceará perde um Deputado Federal, per-
nos faltou respeito e sentimento fraterno,. porque de um político, mas não ganhará um ~inistro. Quem
sempre tratam~s com g.randeza. E posso dizer q~e, ganha é a Câmara dos Deputados, é o Brasil, uma
nesta hora, Salnt-Exuper~ me soco~re: ~ou tambe~ vez que naquela alta Corte Ubiratan Aguiar merecerá
cativo do que amo. Sou cativo de voc:s - as vez~s ate a honra dos votos que aqui lhe foram outorgados e es-
o tratamento muda, tamanha a emoçao. Sou ~atlvo de tará a serviço não só do Ceará, mas de todos os esta-
V. Ex~ Fiquem certos de que, no passo seguinte, se o dos a serviço do Brasil.
Senado homologar esta decisão, honrarei esta Casa 'p b' M" t Ub' t A u'lar

- ara ens, InlS ro Ira an g .no ato da nomeaçao. .
... O SR. UBIRATAN AGUIAR - Obngado.Não me canso de repetir aquI o que disse na sa- .

batina na Comissão de Finanças e Tributação e em ou- O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. PreSidente,
tras bancadas: se eu puder ser a síntese de compa- peço a palavra pela ordem.
nheiros, citando apenas os que já passaram, como O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) - Tem
Mário Covas, Ulysses Guimarães, Florestan Fernan- V.Exa a palavra.
des e Luis Eduardo, n~ que ?i~ resp?ito à ét~ca, à cida- O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB _ CE. Pela
dania, ao zelo pela cOisa publica e a moralidade, pro- ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente,
curarei e perseguirei a síntese, para poder torn~r-me Sras. e Srs. Deputados, a exemplo do nosso colega
realmente merecedor desta consagradora votaçao. Deputado Nelson Otoch, desejo, em nome da minha

Sr. Presidente, não poderia concluir sem dirigir bancada e do meu partido - e do Ceará - congratu-
minhas palavras aos Deputados Átila Lins e Renato Vi- lar-me com o Deputado Ubiratan Aguiar, não apenas
anna, companheiros leais, honrados e merecedores pela vitória que as urnas acabaram de confirmar, mas
do meu respeito e desta Casa. Está aí a votação con- sobretudo pela elevação e pela grandeza com que
sagradora que ambos receberam. Ambos também S.Exa se portou, numa disputa com dois outros fW;:m-
com galhardia ocupariam essa e outras funções. Que- des nomes desta Casa, Deputados Renato Viaíkt e
ro neste momento também render minha homenagem Átila Lins.

a S.E~, assim como a minha família, que est~ve pre- Convivi com S.Exa durante longos anos, quando
s~nt~, .assistindo a tudo, aos me~s companheiros fun- pertencíamos aos quadros da nossa facção, a~tes ~~
clonanos e aos meus companheiros desta Casa. ser ele acolhido nas hostes do PSDB, sempre Identlfl-

De coração, muito obrigado, muito obrigado cado com o interesse do povo cearense. Agora, na
mesmo. (Palmas.) magnitude desse novo desempenho, tenho certeza

O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente, peço de que o Dep. Ubiratan Aguiar haverá de cumprir essa
a palavra pela ordem. delegação, e saberá fazê-lo com a maior dignidade,
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inspirado no desejo de servir ao Estado do Ceará e ao cidadão cearense dedicado 24 horas à causa do mais
País como um todo. carente, à causa da Educação, à causa da cultura.

Desejamos êxito ao nobre colega, prestes a as- Quando entrei na política, Ubiratan Aguiar era
cender à condição de Ministro do Tribunal de Contas Vereador em Fortaleza. Foi Secretário de Educação do
da União. nosso Estado, tendo realizado extraordinário trabalho

O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) - Conce- à frente daquela Pasta. Eleito várias vezes Deputado
do a palavra ao Sr. Deputado José Pimentel, pela or- Federal, sempre recebeu consagradoras votações.
demo Nesta Casa, na condição de 10 Secretário, deu magni-

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Pela ordem. tu~e à divulgação dos nosso~ t.rabalhos ~través da TY
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. C.amara, ~o Canal 800 e de vanos mecan~s~os, prestl-
Deputados, quero também saudar nosso amigo Ubi- glando aCima de tudo o Parlamento brasileIro.
ratan Aguiar, que teve a gentileza e o cuidado de con- E neste momento, em conjunto com os compa-
versar com todos os Parlamentares desta Casa e, em nheiros da bancada do Ceará, Prefeitos, Vereadores,
especial, com os do PT. lideranças estaduais e o Governador Tasso Jereissat-

Debateu conosco ontem à noite e apresentou ti, todos esta~_os orgulhosos por ter no Tribun.al de
seus compromissos. Pela votação que teve, particu- Contas da Unlao hom~m da altu.ra e da capacidade
larmente das Regiões Sul e Sudeste, podemos afir- do nobre Deputado Ubiratan Aguiar.
mar que o Partido dos Trabalhadores, que teve o De- Muito obrigado.
putado Paulo Paim como um dos grandes militantes O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) - Gosta-
em prol da candidatura de Bira, é vitorioso. ria de passar a Presidência ao Deputado Enio Bacci.

Quero desejar ao Bira boa gestão. Nós, do Cea- Peço paciência a S.Exa para também render minha
rá, já tivemos duas grandes alegrias este mês: a pri- homenagem ao irmão, amigo e conselheiro Ubiratan
meira foi eleger Padre Cícero homem do século do Aguiar. Tenho certeza de que todos nós estamos or-
Estado, a segunda é estarmos mandando Bira, tam- gulhosos da sua eleição, e esta é uma pequena ho-
bém homem de fé, para o Tribunal de Contas da menagem que a bancada quis prestar-lhe.
União, a fim de fazer brilhar sua experiência e"a vonta- O SR. ROMMEL FEIJÓ - Sr. Presidente, peço a
de do povo brasileiro. (Palmas.) palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) - Conce- O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) - Tem
do a palavra ao Sr. Deputado Léo Alcântara, pela or- V.Exa a palavra.

demo , _ O SR. ROMMEL FEIJÓ (Bloco/PSDB - CE.
O SR. LEO ALCANTARA (Bloco/PSDB - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje foi um dia especial na
gostaria apenas de me somar a todos os outros De- Câmara. Por voto direto e secreto, indicamos ao Tribu-
putados e parabenizar nosso grande companheiro e nal de Contas da União um educador, um homem
amigo Ubiratan Aguiar, mais conhecido como Bira en- com uma história como a do Deputado Ubiratan Agui-
tre nós. ar, no Estado do Ceará e entre as elites intelectuais

O TCU terá um Ministro a sua altura. O Deputa- desta Casa.
do Ubiratan Aguiar fez grande esforço e bom trabalho O Ceará demorou a mandar um Deputado para
como político durante 26 anos de mandato e conse- o TCU, mas hoje manda Ubiratan Aguiar, uma das
guiu chegar ao Tribunal de Contas da União. A banca- melhores reservas morais do nosso Estado, Parla-
da do Ceará, independentemente de qualquer parti- mentar que fez da sua vida pública uma luta constan-
do, trabalhou pela sua eleição, reconhecendo o gran- te em defesa da educação e do desenvolvimento da
de cearense que é Ubiratan Aguiar. nossa terra.

O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) - Com a Concluo minhas palavras parabenizando esta
palavra o Deputado Raimundo Gomes de Matos, pela Casa e também os Ministros do TCU por ganharem
ordem. um grande cearense, um grande brasileiro. Com cer-

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (Blo- teza Ubiratan Aguiar, como fez nesta Casa, haverá
co/PSDB - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador. ) também de lá brilhar, levantar o nome do cearense e
- Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, é grande sa- fazer aquela Corte de Contas entender que estamos
tisfação para nós, que praticamente iniciamos a vida passando por momento de mudanças. Com Ubiratan
pública, ver no Deputado Ubiratan Aguiar o espelho, o Aguiar, o Tribunal de Contas certamente levará gran-



o Sr. Moroni Torgan, § 2° do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Enio
Bacci, 3° Suplente de Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Gonzaga Patriota.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, de
sejo juntar-me a todos os Parlamentares na homena
gem ao Deputado Ubiratan Aguiar. Esta Casa não
perde; quem vai ganhar é o Brasil, porque o Tribunal
de Contas da União terá um grande Ministro.

Sr. Presidente, Sr!!!! e Srs. Deputados, a Universi
dade de Pernambuco - UPE tem se destacado na
vida acadêmica de Pernambuco como uma das me
lhores referências no ensino superior do Estado. A
UPE é hoje uma das maiores universidades estadua
is do País, com corpo docente qualificado, forte exten
são acadêmica e cursos de elevada qualidade. É a
única universidade que oferece cursos para os estu
dantes de nível médio no interior em três campi,
como os de Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina.
É a UPE a responsável hoje pela graduação dos edu
cadores com formação de magistério e por diversos
programas de pós-graduação em educação, e mais
uma vez é a única a contribuir com a formação de pro
fissionais neste nível no interior de Pernambuco, além
da pós-graduação em Recife e em Aldeia (FOP).

Mesmo sendo uma universidade que presta mu
itos serviços ao povo pernambucano, enorme polêmi
ca tem tomado corpo nos últimos dias. É a iniciativa
do Governo pernambucano de privatizar a renomada
instituição de ensino superior.

A Universidade de Pernambuco recebe atual
mente do Governo Estadual cerca de 5 milhões men
sais. Os recursos são utilizados no pagamento de
pessoal e em despesas de custeio.

Não é demais lembrar, Sr. Presidente, que os 5
milhões de reais que o Governo de Pernambuco re
passa para a Universidade de Pernambuco não são
suficientes para a cobertura de seus custos, conside
rando a necessidade de manter uma instituição res
ponsável pela formação de quase 20 mil alunos, com
10 instituições de ensino superior e que atende mais
de 2 mil pessoas, diariamente, em seus dois hospitais
universitários.
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des temas e apontará grandes caminhos, a fim de, A alegação do Governo de que pretende cortar
com mais eficiência, rapidez e inteligência, fiscalizar gastos no ensino superior para aplicar no ensino fun-
as matérias do Poder Executivo. damental é patética. Ambos são de vital importância

Muito obrigado. para o desenvolvimento da educação não só em Per
nambuco, como em todo o País. Não é negligenciando
um deles que vai melhorar o outro. Deve-se levar em
consideração que a UPE com 31 cursos de graduação,
89 de pás-graduação e 12 residências médicas, faz um
trabalho excelente no atendimento de milhares de pes
soas carentes que necessitam de tratamento médico.
A sociedade pernambucana, ainda sob o impacto da
inesperada e equivocada tentativa de privatização da
UPE, tem se manifestado contrariamente. O Conselho
Regional de Odontologia de Pernambuco, o Sindicato
dos Médicos de Pernambuco, os Sindicatos dos Pro
fessores e Servidores da UPE e o Diretório Central dos
Estudantes se unem numa cruzada em defesa da insti
tuição de ensino. A sociedade pernambucana também
protesta. Cabe ao Governo pernambucano rever essa
situação e desistir da idéia de privatizar a Universidade
de Pernambuco.

Era o que tinha a dizer.

O SR. IÉDIO ROSA (Bloco/PSB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, preliminarmente pa
rabenizo nosso colega Deputado Ubiratan Aguiar,
eleito para o Tribunal de Contas da União, desejan
do-lhe bastante sucesso na nova missão.

Sr!!!! e Srs. Deputados, nosso Código Penal atual
data de 1940. Àquela época, com as limitações exis
tentes no campo da comunicação, como o cerceamen
to à liberdade de imprensa, a censura prévia e a de
pendência paternal dos jovens adolescentes - sem
desconsiderarque não existia televisão e que vivíamos
sob os rigores de uma ditadura -, o costumário era ab
solutamente diferente do dos dias atuais, o que faz per
feitamente entendível a benevolência penal dos legis
ladores contida naquele instrumento de leis para com
os jovens de até 18 anos, que lhes conferiu a incapaci
dade de entendimento do caráter delituoso do fato.

Faz-se indispensável essa divagação, uma vez
que a história nos relata que o Código Penal de 1890
dispunha que "não são criminosos os menores de 9
anos completos, bem como os maiores de 9 anos e
menores de 14 que obrarem sem discernimento".

E mais: o Código Criminal do Império Brasileiro,
no seu art. 10, afirmava que '1ambém se julgarão cri
minosos os menores de 14 anos" e, principalmente,
que, "se se provar que os menores de 14 anos que co
meteram crimes obraram com discernimento, deve
rão ser recolhidos às casas de correção, pelo tempo
que ao juiz parecer, contanto que o recolhimento não
exceda à idade de 17 anos".
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Ou seja, o abrandamento verificado em 1940 só O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a pa-
encontra explicação quando se mergulha nas carac- lavra pela ordem.
terísticas tecnológicas e políticas da época. O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.Exa a

Note-se o absurdo das leis hoje em vigor: o nos- palavra.
so ordenamento jurídico concedeu ao jovem de 16 O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem. Sem
anos o exercício dos direitos eleitorais, mas o consi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, também gostaria
dera irresponsável quanto à prática de crimes eleito- de cumprimentar o Deputado Ubiratan Aguiar. Decla-
rais; e permitiu sua participação no processo de esco- rei meu voto há um mês, com todo o respeito aos De-
lha de governantes porque percebeu o potencial dos putados Renato Vianna e Átila Lins. Sou contra o voto
adolescentes de 16 anos, que, hoje, compreendem a secreto, por isso abri o voto naquela oportunidade, di-
vida de forma muito mais profunda que seus pais, en- zendo que estava na campanha do companheiro De-
tão na mesma idade, graças à alavanca tecnológica putado Ubiratan Aguiar.
proporcionada, principalmente, pela informática, que O Deputado Ubiratan Aguiar conquistou a sim-
interferiu de maneira permanente na sua formação patia da maioria da Casa. Tive a felicidade, Deputado
educacional e social. Enio Bacci, de conviver com S.Exa não só aqui no ple-

Não há dúvida de que no domínio dos grandes nário, mas também quando integrávamos a Mesa da
centros urbanos, e até mesmo no mais distante Muni- Câmara dos Deputados.
cípio, os rapazes de 16 anos já possuem conheci- Em muitas oportunidades o vi nesta tribuna, e
mento do que é lícito ou ilícito e reconhecem, com até discordava de S.Exa de forma pontual, como, por
exatidão, quando se encontram no campo deste ou exemplo, no caso da contribuição dos inativos, mas
no terreno daquele. sei da luta que ele travou quanto ao reajuste do salá-

Matar, estuprar, roubar, traficar, etc. são por eles rio mínimo. Portanto, cumprimento o Deputado.
entendidos como agressão ao ordenamento jurídico, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, compare-
portanto crime reunido pela nossa lei positiva. ço a esta tribuna para registrar, primeiramente, que o

A questão se complica, Sr. Presidente e nobres dia de hoje marca nacionalmente o início da campa-
colegas, quando se constata que grande parte dos nha salarial dos servidores públicos. Estes trabalha-
crimes que assolam as cidades é praticada por meno- dores entram no sétimo ano sem reajuste em seus
res de 18 anos e maiores de 16, normalmente compo- vencimentos, além de correrem o risco da aprovação
nentes de quadrilhas organizadas que se utilizam do da PEC n° 136/99, que fixa nova contribuição previ-
menor como "vanguarda protegida", visto que, se de- denciária para os servidores inativos, que poderá
tido, volta para o lar familiar com um simples compro- chegar a 15%.
misso assumido pelos pais ou responsáveis. A reinci- O dia de hoje marca, também, a luta contra o De-
dência é imediata. ereto n° 3.271, publicado pelo Governo Federal em 8

Sou favorável a imputabilidade penal do maior de fevereiro deste ano e que aumenta o limite de idade
de 16 anos, condicionada à revisão completa no sis- para os trabal~adores que cont~m com planos de
tema penitenciário, com respeito e observação aos complementaçao de aposentadona. O Gover~o m~-
direitos do apenado. ~ou as regras para aces~o a ess~s ~posenta??nas, dl-

H · - - b d I t - d 'd' flcultando-as e desrespeitando direitos adqUiridos.oJe, nao sao o serva as a o açao os presl 1- . , . ,.
os, a assistência judiciária aos presos a sua alimen- F~C anun~lou o~tem o ~ovo salano ml~lmo de
tação etc ' 180 reais, que vigorara a partir de 1° de abnl. Estou
". . muito preocupado, S~ e Srs. Parlamentares, com os
O mo~o de hOJe compreend.e perfeitamente o aposentados e pensionistas que recebem mais de um

que faz e n_ao desc~nhece .os ~amln~os que.d~ve ~o- salário mínimo e que, desde 1995, vêem seus proven-
mar para nao confem marginalidade a sua eXlstenCla. tos reajustados de forma diferenciada e em percentual

Assim sendo, o cidadão de 16 anos que desejar menor do que o conferido ao salário mínimo. No ano
seguir o caminho do bem - felizmente a maioria es- passado, os aposentados do Regime Geral da Previ-
magadora da população dessa faixa etária - vai ter dência Social receberam, a partir de julho, via medida
oportunidade de se apresentar como um ser respon- provisória, um percentual de reajuste de no máximo
sável perante a sociedade, e para ele a redução se 5,81 %. Neste ano, a previsão orçamentária encami-
constituirá um justo prêmio. Será considerado cida- nhada pelo Executivo é de 5,57%. Estudos demons-
dão pleno. tram, Sr. Presidente, que a continuar a política nefasta

Muito obrigado. do Governo Federal, em 2018 todos os aposentados e
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pensionistas receberão somente um salário mínimo. É que restou para estas famílias, podemos
o caminho da privatização que o Governo não assume. imaginar o que mudou com a chegada da
Já solicitamos ao Sr. Ministro da Previdência e Assis- tecnologia aplicada na nova empresa.
tência Social, Roberto Brant, uma audiência para que, Para os poucos funcionários que fica-
acompanhados de representantes da Cobap e do Mo- ram é importante o acesso ao conhecimento
sap, possamos discutir a defasagem que corrói os pro- de acordo com a visão capitalista, que é o
ventos dos aposentados e pensionistas e está acumu- modo que vivemos, mas aos que sobraram
lada, desde 1995, em torno de 68%. que tipo de conhecimento tiveram? Nem as

Quero lembrar aos meus pares que tramita nes- pequenas empresas que mantinham contra-
ta Casa o Projeto de Lei 1/95, de minha autoria, que tos de transporte de cargas como areia, ci-
fixa o salário mínimo em 100 dólares e estende o mento e outros foram poupadas. E quanto
mesmo percentual a todos os aposentados, indepen- aos contratos firmados agora com terceiros
dentemente da faixa de seus proventos. Lembro, ain- como são feitos? Trabalhei em quatro em-
da, que este projeto encontra-se em regime de urgên- presas diferentes em dois anos sem sair do
cia urgentíssima, aprovada em junho de 1998. mesmo local de trabalho; então há algo que

Esta Casa tem a prerrogativa constitucional de considero gravíssimo, e as condições insa-
legislar e, neste caso, deverá manifestar-se sobre a lubres que vivem os ditos "ferroviários" em
questão votando matéria de vital importância para nosso Estado. Na época que era estatal
100 milhões de brasileiros. passava-se veneno para matar o mato ao

Por fim, quero deixar registrada mensagem do leito de linha férrea, os funcionários da em-
Vereador Adão Rodrigues da Silva, do Partido dos presa divulgavam aos moradores para cui-
Trabalhadores da cidade de Guaporé, Aio Grande do dar-se e cuidar dos animais, hoje passam o
Sul, que trata dos problemas enfrentados pelos veneno e não avisam ninguém e passam
ex-ferroviários da Rede Ferroviária Federal- RFFSA com mais freqüência. Os prédios ditos públi-
naquela cidade: cos que a concessionária foi devolvendo ao

Em 1997 toda a imprensa e a própria governo estão sendo depredados, pois al-
AFFSA dizia que os funcionários não ficari- guns estão sem janelas, portas, piso e até
am desassistidos com a privatização e qual telhados completamente liquidados.
ficaria dos demitidos para enfrentar um novo Com a privatização acabou o piso sa-
desfio com um novo mercado de trabalho. larial da categoria.
Passaram-se 4 (quatro) anos, pergunto: Em 1997 saí da empresa com um piso

Quantos foram demitidos em todo o salarial de R$375,00, vale refeição de
País? Quantos demitidos tiveram acesso ao R$143,00 e anuênios. Hoje, o piso salarial,
dito programa de qualificação? Fui ferroviá- na mesma que ocupei, é de R$235,00 e
rio por mais de 17 (dezessete) anos, acom- uma sacola econômica de R$33,00, e a
panhei todo o sucateamento da ferrovia. mesma insalubridade conhecida por lei.

O Governo não tinha recursos para Será que estes ferroviários não merecem
modernizar a empresa, mas de uma forma um piso salarial federal?
"milagrosa" concedeu empréstimo via Quem sabe este desabafo sirva para
BNDES para que a nova concessionária pa- que o companheiro leve ao conhecimento do
gasse a ela "mercadoria" adquirida. Sem fa- Congresso Nacional estes fatos e que seja
lar das locomotivas novas que apareceram formada uma comissão para visitar a linha
com a chegada da nova empresa. férrea em alguns estados. Tomo a liberdade

Chegavam a comentar, a meia boca, de sugerir o Rio Grande do Sul, mais preci-
que as 10 (dez) locomotivas novas com a samente o tronco sul, que liga Roca Sales a
privatização da RFFSA seriam um "presente" Curitiba (PR) e a ferrovia do trigo, que liga
do FHC; acabou o sonho de tantos homens, Roca Sales a Passo Fundo (RS), onde os tú-
mulheres e crianças pois aqui no RS, alguns neis de até 2.000m e um viaduto de 143m
municípios foram drasticamente prejudica- ainda são o orgulho da nossa ferrovia.
dos, a mão-de-obra que a ferrovia ocupava A moradia dos ferroviários é outra situ-
principalmente o artificio da via permanente ação critica. Na época da RFFSA, os funcio-
eram homens com pouca escolaridade. O nários descontavam 6% do salário a título
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de aluguel. Depois da privatização fornece- porte de massa, ou seja, os trens, as barcas, os me-
ram boleto bancário aumentando o valor em trôs. Nós, nesta Casa, não temos a ousadia de discu-
mais de 100% acima do estabelecido em lei. tir o Fundo Nacional de Transporte, e o que se vê é a

Os moradores que aqui são 11 (onze) cidade do Rio de Janeiro discutindo um projeto de ro-
famílias, não pagaram mais e nem tem com dízio de carros.
quem se comunicar para resolver a situa- Se implantarmos o rodízio, estaremos dizendo
ção. Até porque eles dizem que as residên- que somos incapazes de resolver o problema daque-
cias (moradias) foram devolvidas para a les que não têm carro, daqueles que têm que sair da
RFFSA, e nesta confusão tem espertos, ou Zona Oeste, de Santa Cruz, de Sepetiba, de Guapi-
melhor um empresário que se adonou de mirim ou de Magé, para trabalhar no centro da cidade.
uma área, cercou e não deixou um homem Não há trem, como havia há dez anos, para transpor-
humilde fazer uma casinha, dizendo que a tar esses trabalhadores, e eles têm que gastar mais
empresa permitiu que ele cercasse a área. de 10 reais por dia para trabalhar no centro da cidade,

Esta é a situação do patrimônio públi- ganhando no máximo dois salários mínimos.
co da RFFSA. Tudo que não interessa para Sou da teoria de que devemos combater a cau-
a concessionária foi devolvido para o gover- sa e não o efeito. Temos de ter, além de financiamen-
no. Com esse pensamento, aquilo que inte- to, uma política clara para o transporte de massa, e
ressa, a concessionária quer, o resto não é não vai ser o rodízio que vai resolver o problema.
problema para se preocupar. Vou mover uma ação popular se por acaso for

Adão Rodrigues da Silva, Vereador - votado favoravelmente o rodízio de carros na cidade
PT, Câmara Municipal de Guaporé. do Rio de Janeiro, porque é um absurdo contra o

E t . t transporte de massa. Lá, só a ferrovia, com cinco ra-
ra .es e o meu re~ls ro. mais, já transportou mais de 1,2 milhão de passagei-

Obrigado, Sr. Presidente... ros por dia, e hoje esse transporte está restrito a 300
O SR. PRESIDENTE (Emo Baccl) - Concedo a mil passageiros. Se a população está crescendo,

palavra ao nobre Deputado Carlos Santana. como estão diminuindo os passageiros? Simples-
O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revi- mente porque não existe uma política de financia-

são do orador.) - Sr. Presidente, Sr2 e Srs. Deputa- mento para isso. Vemos também a situação das bar-
dos, primeiramente, quero me congratular com o De- cas, que já tiveram papel fundamental e hoje deveri-
putado Ubiratan Aguiar por essa nova função no TCU, am ser interligadas a outros pontos, a outros Municí-
que vai ser de extrema importância. pios, mas cada vez mais estamos vendo barcas se-

Sr. Presidente, ontem à noite, conversando com rem retiradas de circulação. Sem falar no metrô, que
o Deputado Luiz Antonio Fleury sobre o processo de assume um papel estratégico enorme, mas não con-
terceirização na Petrobras, surgiu a idéia de montar segue se expandir. Por tudo isso, sou literalmente
uma Subcomissão na Comissão de Trabalho para dis- contra o rodízio.
cutir o processo de terceirização no Brasil. Não existe Quero aproveitar a oportunidade para saudar os
uma legislação a respeito no País, e achamos que estudantes do Rio de Janeiro, que foram hoje às ruas
essa Subcomissão pode fazer um bom trabalho dis- manifestar-se contra a implantação da catraca eletrô-
cutindo a terceirização. nica. Estou movendo uma ação de inconstitucionali-

Fomos hoje ao Presidente da Comissão de Tra- dade contra a lei aprovada pela Câmara Municipal da
balho, que acatou a nossa iniciativa. Vamos começar cidade do Rio de Janeiro que quer a implantação des-
a trabalhar uma legislação global para todos os seto- sas catracas, pois isso pode representar demissão
res, para evitar fatos como o que aconteceu na Petro- dos companheiros rodoviários, mais precisamente
bras, em que vários companheiros morreram. Portan- dos trocadores de ônibus. Os estudantes manifesta-
to, os meus agradecimentos ao Presidente da Comis- ram-se defendendo seu direito digno de conseguir o
são de Trabalho. passe livre, o que não vão ter com a implantação da

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, quero, aqui, catraca eletrônica.
protestar contra rodízio de carros na cidade do Rio de Espero que a Justiça dê logo ganho de causa à
Janeiro. Sou contra o rodízio porque sou contra esse minha ação no sentido de não permitir a implantação
modelo de transporte hoje existente em nossas Capi- da catraca eletrônica na cidade do Rio de Janeiro, por-
tais. Evidentemente, quando se discute o rodízio, está que isso é inconstitucional. Vemos que cada vez mais
se jogando para o alto toda a discussão sobre trans- temos trabalhadores desempregados. A implantação
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da catraca eletrônica significa a perda de mais de 20 De acordo com as autoridades policiais, a nova
mil empregos. Não podemos deixar isso acontecer. Por cadeia é praticamente à prova de fugas e motins, ser-
isso, temos que louvar a marcha que os estudantes fi- vindo de modelo para outros complexos prisionais a
zeram hoje na cidade do Rio de Janeiro, que foi a for- serem erguidos no País. O chão e as paredes das ce-
ma de dizerem que são contra esse processo. Ias foram construídas com um material de última ge-

Repito que entramos com uma ação de inconsti- ração que mistura aço e concreto, impedindo a esca-
tucionalidade contra a implantação da catraca eletrô- vação de túneis.
nica votada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Para finalizar, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
A implantação da catraca eletrônica significa demis- gostaria de elogiar o esforço envidado pela Prefeitura
sã? de trabalh~~ores, especificamente no ~i~ de Ja- de Ipatinga na tentativa de solucionar o grave proble-
nelro. Onde ,fOI Implantada a catraca eletro~lca, au- ma da segurança pública no Vale do Aço. A constru-
mentou o nu~ero de ~esempregados. P<:r I.SSO, so- ção da nova cadeia, estimada em R$1 ,5 milhão, só foi
mos contra a Implantaçao da catraca eletronlca. possível graças ao empenho da Prefeitura, que adqui-

Muito obrigado, Sr. Presidente. riu o terreno junto à Usiminas e arcou com as obras
O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Sem revisão de infra-estrutura, da Secretaria de Segurança Públi-

do orador.) - Sr. Presidente, encaminho à Mesa re- ca de Minas Gerais, que entrou com uma contraparti-
querimento de informações do Sr. Ministro dos Trans- da financeira e tem o compromisso de aparelhar e
portes sobre as obras a serem realizadas na BR-381 , equipar o complexo, e da própria Usiminas, que forne-
trecho Belo Horizonte - Governador Valadares. ceu as estruturas metálicas utilizadas na obra.

Sr. Pr~sidente, Sr!!: ~ ~rs. D~p~tados, em meio Essa parceria entre a esfera pública e o empre-
a? caos do sistema ~arcer~no braslle~ro, venho a esta sariado, sem dúvida, é o melhor caminho para a solu-
tnbuna para anun?lar a mauguraçao de ~oderno ção de problemas que afligem a comunidade no seu
Centro de Re~an~Jamento de Presos ~e Ipatm~a, no dia-a-dia, promovendo a segurança, o desenvolvi-
Vale do Aço mineiro. A obra, entregue a comUnidade menta e o bem-estar social.
na semana passada, é prova cabal de que, soman- . . .
do-se o empenho dos Poderes Públicos, da socieda- . ~eço seja o ~re~ente dlscurs~, Sr.:. PreSidente,
de e dos empresários, é plenamente possível melho- seja divulgado nos orgaos de comunlcaçao da Casa.
rar a segurança pública e as condições das cadeias Era o que tinha a dizer.
no País, proporcionando dignidade e tratamento hu- O SR. MANOEL VITÓRIO (PT - MS. Sem revi-
mano às pessoas que cometeram delitos graves. são do orador.) - Sr. Presidente, Sr!!: e Srs. Deputa-

Com o Centro de Remanejamento de Presos, a dos, estivemos ontem, no Rio de Janeiro, participan-
Polícia Civil de Ipatinga botou abaixo a antiga cadei- do do Seminário "Mato Grosso do Sul: um novo tempo
nha da cidade que por muitos anos funcionou como de oportunidades", realizado no Salão de Conven-
uma verdadeira masmorra da Idade Média. Foram ções da Associação Comercial daquela cidade, com
inúmeras fugas, sessões de tortura e mortes registra- a presença de mais de duzentos empresários e o
das no interior da cadeinha, onde se amontoavam até apoio do jornal O Globo.
três vezes mais pres~s ,~o que a capacidade normal Quero registrar com satisfação o êxito dessa ini-
das celas. Para se ter Idela: Srs. Deputados, na s~ma- ciativa do Governo popular do Mato Grosso do Sul,
na passada foram transfend~s para a nova ca~ela 87 que pôde apresentar as potencialidades de investi-
de!entos q.ue esta~am nas CinCO celas da antiga ca- mentos no Estado a empresários e executivos de
demha, cUJa capacidade era de 30 presos. grande porte.

Reivindicação histórica da comunidade do Vale . .
do Aço, o Centro de Remanejamento de Presos está Em fevereiro, o samba-.~nred? do Sa~guelro, qu~
construído numa área de 15.400 metros quadrados e teve o Pantanal como tema, Ja ~avla emoclonad~ a :1-
ocupa 1.250 metros quadrados em dois pavimentos. dade, c?mo d~stacou o. PreSidente da As~oclaçao
Possui 20 celas comuns, 3 especiais, duas para en- Comerciai do RIO de Janeiro em seu pronunciamento.
contros íntimos, uma para presos albergados e uma De certo modo, o ritmo e a emoção com que os
destinada às mulheres, podendo receber um contin- Acadêmicos do Salgueiro cantaram a importância da
gente de até 170 detentos. A nova cadeia possui, ain- preservação do Pantanal deram enorme contribuição
da, área de lazer, salas de visitas, consultórios médi- ao Seminário, criando um clima propício e favorável
co e odontológico, refeitório, salas administrativas, para o debate com empresários interessados em in-
circuito interno de TV e 4 guaritas. vestimentos no ecoturismo.
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O Governador Zeca do PT destacou a necessi- Nação brasileira, quase abertamente, como aquele
dade de construir sólidas parcerias para enfrentar os que não quer que se apure a corrupção hoje tão avan-
grandes desafios colocados para um projeto de de- tajada no cenário nacional. E ainda persistem as ne-
senvolvimento que não abre mão da inclusão social e gociatas entre diferentes grupos desta Casa, que as-
do respeito ao nosso fantástico patrimônio ambiental. sinam ou não o pedido de instalação de CPI de acor-

O acordo assinado ontem, durante a realização do com os acenos, com os incentivos que receberiam
do Seminário, entre a Companhia de Gás do Mato ou não do Governo.
Grosso do Sul (MSGás) e a Petrobras, garantirá o for- O Governo Federal estabeleceu relação absoluta-
necimento de gás natural a três usinas termelétricas e mente promíscua com diversos setores da Casa, de tal
tornará o Estado auto-suficiente em energia. maneira que eles estão até dando o sinal: "Ou me cha-

Além de ter sido proveitoso para a exposição em mam para conversar e liberam verbas para os meus
solo firme de raras oportunidades de negócios, o Se- Municípios etc., ou assino o pedido de constituição da
minário de ontem no Rio de Janeiro foi também uma CPI da Corrupção". Sr. Presidente, isso é algo que me
excelente ocasião para o Governador Zeca do PT, parece lamentável e desprimoroso para esta Casa.
cuja competência administrativa foi largamente elogi- De qualquer maneira, a luta para que a CPI in-
ada pelo empresariado carioca, prestar contas das vestigue em profundidade as denúncias feitas continua
realizações de seu Governo, com destaque para a vigente. Esse é, enfim, o resumo do primeiro capítulo.
moralização da máquina administrativa, aumentando O segundo decorre da política reiterada pelo Go-
em três vezes a arrecadação, e a elevação significati- vemo Federal, que não hesita ao pôr em prática as
va dos índices de desenvolvimento social. suas decisões. O Presidente anuncia que continuará

Sr. Presidente, estamos seguros de que o Semi- com a idéia de privatizar o sistema hidrelétrico brasilei-
nário do Rio ampliará as parcerias do Governo popu- ro, Furnas, a Chesf e Tucuruí, e ainda diz que fechará a
lar e fortalecerá as possibilidades de emprego e ren- Sude~e e a Sudam e que dará calote no povo brasilei-
da de nossa população. ro, deixando de pagar o FGTS aos trabalhadores.

Agradeço ao Dr. Arthur Sendas, da Associação Há dois grande.s temas a ?iscutir: um diz res.pei-
Comercial, ao jornal O Globo e aos demais empresá- to a um problema ~lrcunstancl~l, mas nem. por ISS?
rios a recepção. menos grave, ou seja, a corrupçao; o outro diz respel-

'R It . d G d - t' f to à política geral do Governo, colocada em prática
essa o, aln a, que o overna or nao es a a- t' I'. . . a e agora e em peno vigor.

zendo politicagem ou demagogia, mas engrandecen-
do Estado a que pertenço, Mato Grosso do Sul. Para- Deve~o~, portanto, lut~r em duas,fre.ntes: ~or
béns ao Governador Zeca do PT. ~m lado, e~lglndo a apuraç.~o das denuncla~ ~te o

. . , a fim, por meio de CPI consequente e adaptada a sltua-
. Sr. ~resldente, encaminho t~mbem a V.E~ 'pro- ção posta; por outro, não permitindo que o ultraje ao
J_eto ~e lei q.ue reg~~amen!a ~ serviço de moto-taxl, e~ nosso povo continue em curso.
amblto nacional. E Inadmlsslvel que empurremos a Sl- H . E t d U'd I t I
t - b' d'" t b oJe, nos s a os nl os, evan a-se o c amor
uaçao com a arnga e Iscnmmemos esses ra a- t d t . d t' d . t' - d . t

lhadores no Brasil. cO,n ~a e erm.l~a? I~O e ~nva IZ,açao o SIS ema
a' _ . eletnco da Callforma. Diante diSSO, ha um suspense no

Peço ~ V:..Ex a dlvulg~çao_do meu pronuncla- mundo inteiro. A privatização do sistema elétrico não
mento nos orgaos de comunlcaçao da Casa. está sendo feita em lugar algum do mundo, exceto

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA. onde imperam as ameaças do Governo do Sr. Fernan-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf!' e Srs. De- do Henrique Cardoso, sinalizando aos eventuais com-
putados, a situação brasileira continua desenvolven- pradores essa possibilidade. O discurso que reina é
do-se, a despeito dos dois grandes temas que dominam este: "se me protegem das investigações de corrup-
as notícias e as preocupações dos brasileiros: por um ção, vocês terão muito a ganhar por aqui". Esse discur-
lado, o capítulo chamado corrupção, que reúne diversas so passa a idéia de que o Governo está cumprindo a
passagens e grande número de denúncias contra pes- máxima de que tem muito a dar e, por conseguinte,
soas de destaque ligadas ao Governo Federal; por ou- merece ser protegido, para que não se efetive a CPI.
tro, o clamor popular que se levanta para que essas de- Sr. Presidente, insistimos nessas duas frentes. A
núncias sejam apuradas até o fim por uma CPI. CPI da Corrupção tem de avançar. Entendemos que,

Verifica-se também a obstinada resistência do no meio do elenco das graves acusações relacionadas
Presidente Fernando Henrique Cardoso, numa, diga- com a corrupção, há um dado central que o povo brasi-
mos assim, imprudente atitude de se apresentar à leiro não deve perder de vista: diversas formas de cor-
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rupção que imperam no País, particularmente no Palá- pelas circunstâncias históricas. Todos eles, do dirigen-
cio do Planalto. Ademais, há um dado essencial, o cha- te ao filiado, de norte a sul de País, de todas as profis-
mado Dossiê Cayman, também nominado Dossiê Ca- sões e formações, deram e dão sua contribuição para
ribe. Os árabes têm certas formulações decisivas para a construção e consolidação do Partido Comunista.
adjetivar alguns fenômenos. Por exemplo, chamam as Durante esses 79 anos de existência, participou
batalhas mais vigorosas de a "mãe de todas as bata- de todas as grandes lutas do povo brasileiro. Participou
lhas". Certamente apelidariam o Dossiê Cayman ou da Constituinte de 1945, da Campanha "O Petróleo é
Caribe de "a mãe de todas as corrupções". Nosso". Lutou contra o regime militar, dirigiu a Guerri-

Sr. Presidente, o Sr. Oscar de Barros, em entre- lha do Araguaia. Atualmente tem cerca de 200 mil filia-
vista ao jornal O Globo, disse que ele próprio partici- dos, dez Deputados Federais, organização em mais
pou da falsificação do Dossiê Cayman. Revelou tam- de mil Municípios e em todos os Estados brasileiros.
bém, na mesma hora, que o fez com base no verda- Pertencer a um partido como esse é possuir no
deiro Dossiê Cayman. Depois de tudo isso, vimos o coração e na mente uma força transformadora. Um
Sr. Ministro José Gregori acionar a Polícia Federal emoção que brota sintonizada com a realidade, mas
para investigar em profundidade a fraude do Dossiê abraçada a um futuro de esperança em dias melhores.
Cayman. Esperamos que não seja investigado o falso, Nosso partido, meu partido, tem ramificações
mas o verdadeiro, como comprovado pela conta da profundas em nossa sociedade. Está inserido em co-
empresa CH, J&T, nas Ilhas Cayman, com 348 mi- munidades, categorias profissionais e intelectualidade.
Ihões d~ reais em depósitos cujos responsáveis são É verdade que ainda somos uma organização
altos proceres do Governo Federal. numericamente pequena, isso é possível explicar de-

Muito obrigado. vido às perseguições, pressões e violências sofridas.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB - É provocada pelo conservadorismo das classes do-

RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, minantes brasileiras, pela elitização crescente do po-
Srl'J< e Srs. Deputados, domingo, 25 de março, o Parti- der político, pelas restrições autoritárias impostas às
do Comunista do Brasil completou 79 anos de funda- legislações eleitorais, pela manipulação dos proces-
ção. É o aniversário do mais antigo partido com atua- sos eleitorais pelo poder econômico. Mas na verdade
ção política ininterrupta na história do País. Esta data não é apenas nosso partido que é privado de uma
tem um significado especial não apenas para nós co- participação mais democrática nos rumos do País. É
munistas, que carregamos a bandeira heróica daque- todo o povo que é tolhido, restringido a uma participa-
les que se reuniram em Niterói, nos dias 25,26 e 27 ção reduzida e muitas vezes superficial. Mas estou
de março de 1922. Mas é o nascedouro de uma nova convencida que chegará um dia em o povo tomará em
organização política. Uma organização que prima suas mãos os destinos do País. Nesse dia, não tenho
pela sua ideologia, seus valores éticos, seus princípi- e não tenham dúvidas, o PCdoB estará junto, como
os políticos e organizativos. Seus compromissos inar- parte integrante e decisiva desse movimento.
redáveis com a classe operária que lhe inspirou e lhe O partido tem alertado o País sobre o risco da
deu origem, com os trabalhadores e os povos oprimi- colonização neoliberal. Nunca os interesses do País
dos daqui e de todo o mundo. Seu amor inabalável foram tão ultrajados pelo capital internacional. Nunca,
pela pátria e sua soberania política e territorial. na história de nossa Pátria, tivemos um governo tão

Esse comportamento ético e sua atuação correta entreguista, submisso e traidor dos interesses funda-
e compromissada com os princípios mais elevados do mentais de nossa Nação. Nunca os trabalhadores fo-
povo e do País influenciaram e influenciam de forma in- ram tão humilhados e subtraídos em seus direitos.
delével todo o século passado, os embates e debates Mas também é verdade que nunca antes cria-
dos dias atuais, e o partido continuará a contribuir com mos forças tão amplas e capazes de superar essa re-
sua marca para a construção de um novo País. alidade. Reunimos hoje condições humanas capazes

É uma longa e heróica trajetória. Em 79 anos de de escrever uma nova história. Temos um parque in-
existência, somente em dezenove deles pudemos des- dustrial gigantesco, riquezas minerais e naturais
frutar de vida legal. Foram sessenta anos, toda uma imensas, uma mão-de-obra com qualificação e dispo-
existência sufocada pela censura, perseguição e mui- sição para o trabalho, uma intelectualidade e centros
tas vezes pela eliminação física de filiados e dirigentes. de pesquisas com nível de preparo equiparados às
Muitos deram a vida por carregar no corpo, na alma e melhores do mundo. Um povo laborioso e destemido.
nas mãos o estandarte do partido. Dos militantes anô- Um mercado mundial que, apesar de polarizado por
nirnos até aqueles que se tomaram mais conhecidos alguns blocos econômicos, abre-nos a possibilidade
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de comercializar e se relacionar soberana e fraterna- todo o mundo sabe que a política deliberada de arro-
mente com povos e nações. cho salarial, a partir de 1964, faz com que até hoje

O PCdoB tem como objetivos finais a constru- haja um permanente afastamento da trajetória salari-
ção do socialismo e da sociedade comunista. Defen- ai, o que vem a ser uma das causas da perversa e da-
de o regime representativo e democrático, a sobera- nosa distribuição de renda atual do País.
nia nacional, o pluralismo partidário e os direitos da Basta-nos recorrer aos dados de 1998 da Pes-
pessoa humana. O PCdoB quer a instalação de um quisa Nacional de Amostragem por Domicilio, PNAD,
novo regime social que assegure ao povo ampla Iiber- do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a
dade, unindo a população e integrando as diversas qual considera apenas a renda do trabalho, não sen-
regiões. O principio fundamental desse regime será a do computados aí os lucros. Vamos observar nesse
valorização do trabalho físico e intelectual, aliada à trabalho que há menos de dois anos os 40% mais po-
solidariedade humana e ao esforço comum de edifi- bres deste País recebiam apenas 9,2% da renda to-
cação da vida socialista. tal, enquanto os 10% mais ricos ficam com 48% do

Quero deixar uma saudação a todos os amigos, bolo, aquele que sempre prometeram dividir com o
filiados, militantes e dirigentes do Partido Comunista povo, tão logo crescesse.
do Brasil pelo seus 79 anos de existência a serviço Concordo, portanto, quando o Dieese deixa claro
dos mais altos interesses do povo e do País. que o salário mínimo nos parece ser o elemento funda-

o SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o mental para a~erar de forma imediata a lógica do atual
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa- regime de exclusão econômica e social montado a
dos, a Nação brasileira assistiu ontem à noite, em rede partir da satisfação dos interesses dos credores inter-
de rádio e televisão, S.Exa, o Presidente Fernando nacionais, à custa do emprego, da elevação da infor-
Henrique Cardoso, anunciar o novo salário mínimo de malidade e da redução das contribuições sociais.
180 reais, que passará a vigorar a partir do próximo Ainda hoje, quarta-feira, dia 28 de março, mi-
domingo, dia 10 de abril, em todo o território brasileiro. Ihões de aposentados estão de olhares fixos no Su-

Salvo engano, a sensação que tivemos, ao ob- premo Tribunal Federal, que deve julgar o pedido de
servar o seu semblante, foi a de que o nosso Presi- correção salarial de 11 %, formulado por dois cida-
dente não esteve tão entusiasmado, ao que se supu- dãos do Sul do País, de forma a recuperar uma dife-
nha, com o que supostamente seria uma excelente rença definida no reajuste dos benefícios no início do
notícia para os brasileiros. Parecia preocupar-lhe a Plano Real, em 1994. Na época, o aumento foi feito
convicção de que estaria naquele momento solene pela URV, e não pelo índice de Reajuste do Salário
sendo criticado por "muita gente", conforme admitiu, Mínimo. Uma vitória no STF representará a ampliação
pelo fato de os 180 reais serem insuficientes para ga- dos efeitos da sentença para todos os aposentados
rantir as necessidades básicas do trabalhador. que recebem mais de um salário mínimo.

Mas gostei, por outro lado, de ouvir do Presiden- Como se sabe, na transição do cruzeiro para o
te Fernando Henrique Cardoso a ponderação de que real, o Governo ficou de pagar os 10% da Unidade de
as divergências também podem se transformar em Referência de Valor no reajuste anual, que acontece-
soluções construtivas, redundando, conseqüente- ria no mês de maio naquele ano. Mais, além de não
mente em ganho para o País. E eu, que sempre estive cumprir o acordo, o Governo também mudou o índice
ao lado da classe trabalhadora, permito-me o direito de correção, usando o índice Nacional de Preço ao
de divergir, de forma construtiva, é evidente, de algu- Consumidor, o INPC, que reajustou as aposentadori-
mas medidas tecnocratas - ou seja, desse sistema de as em 4,81 , em detrimento do índice Geral de Preços,
organização política e social baseado na predomi- o IGI, que daria aumento de 13,5%.
nância dos técnicos -, que acabam de certa forma re- Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a
presentando prejuízo para quem, de fato e de direito, gente concorda mais uma vez com o Dieese, para
produz toda a riqueza deste País. quem é a redução do poder de compra do salário míni-

O Presidente Fernando Henrique Cardoso en- mo, e dos salários em geral, juntamente com as metas
tende que o aumento do salário mínimo só represen- conservadoras de juros, que dificultam uma recupera-
tará um efetivo aumento do poder de compra do tra- ção mais significativa do emprego e das contribuições
balhador quando a economia brasileira estiver está- sociais. Daí conclui-se que o salário mínimo torna-se
vel, e com bases sólidas. Mas quando será que isso um elemento fundamental para a saída da estagnação
,irá acontecer? Já ouvimos essa história milhares de econômica, contribuindo num médio prazo para a eleva-
vezes. Até porque, Sr. Presidente e Srs. Deputados, ção do emprego e das contribuições providenciarias.
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De qualquer forma, concluímos o nosso pronun- ra e do Senado para mostrar ao povo brasileiro a caó-
ciamento depositando no espírito de estadista do Pre- tica situação do País apodrecido.
sidente Fernando Henrique Cardoso todas as nossas Os partidos da base do Governo - estamos ofe-
esperanças de ver o povo um dia sendo remunerado recendo de bandeja o discurso para a Oposição, que,
com dignidade no seu trabalho e nas suas relações achando pouco o bate-boca, agora quer a CPI, a fim
com o capital produtivo deste País. de que, neste ano e no próximo, o Brasil pare com

Muito obrigado. tudo para assistir ao espetáculo dantesco da falta de
O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pro- juízo da classe política, que em vez de ajudar a cons-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e truir o País enterra em vala funda as esperanças de
Srs. Deputados, política e economia andam de mãos estabilidade e de crescimento econômico.
dadas. Crise política, conseqüentemente, leva a crise Sou contra essa CPI, que em nada ajudará o
econômica. Em respeito a esse princípio elementar é povo brasileiro. Deixem que o Ministério Público, a Re-
que vejo que a crise política iniciada no Brasil a partir de ceita Federal e a Polícia Federal façam o seu trabalho.
conflitos de ordem pessoal pelo Senador Antonio Car- Quanto ao Parlamento, cabe legislar para a moderni-
los Magalhães, que demonstra ter uma vaidade acima zação do País e dar suporte ao Executivo para comba-
das nuvens e uma sede de poder sem limites, tem con- ter a miséria e as mazelas da nossa sociedade.
duzido, passo a passo, o Brasil a um rumo incerto. Era o que tinha a dizer.

Discussões iniciadas no ano passado, no Sena- A SRA. VEDA CRUSIUS (Bloco/PSDB - RS.
do Federal, envolvendo os Senadores Antonio Carlos Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Deputa-
Magalhães e Jader Barbalho, sem que tenham con- do Confúcio Moura não teve o tempo necessário para
seguido atenuar os seus ódios, mesmo com visíveis apresentar suas razões, mas quero, em cinco minu-
prejuízos para os dois lados, têm dado demonstração tos, expor as nossas. Em outros momentos, já passa-
viva ao País inteiro de que o Parlamento é um palco mos por uma argumentação que vai reproduzindo-se,
de imbecilidades. e às vezes não é percebida como um ato que se desti-

A economia globalizada exige mais do que nun- na especificamente a confundir o debate das idéias a
ca estabilidade política e econômica, a fim de que os respeito da corrupção no País.
investidores estrangeiros, de quem o Brasil tanto de- A maneira como nos é colocada praticamente a
pende hoje, possam sentir-se seguros para fazer os obrigação de assinar a CPI assemelha-se a uma outra
seus investimentos e aplicações, já que, infelizmente, prática neste Congresso Nacional, na época em que
o nosso País não tem poupança interna para cobrir os discutíamos a reforma da Previdência. Impunham-nos
seus investimentos e compromissos. . então não a assinatura de uma CPI, mas a pressão

A crise política afeta o mercado interno, influen- para não votarmos de acordo com a nossa opinião
cia na fuga de capitais, fere de morte as nossas reser- aquilo que dizia respeito à reestruturação de um dos
vas e inquieta a economia de modo geral, além de pa- elementos da formação da renda no País, um elemen-
ralisar os investimentos dos nossos próprios empre- to que contribui para a concentração dessa mesma
sários, levando ao desemprego e à queda de consu- renda, já que grande parte das aposentadorias se con-
mo. Todo mundo passa a sofrer por causa da instabili- centra na mão de poucos aposentados. Estávamos
dade política. querendo mudar isso, mas, naquele momento, amea-

Vem o denuncismo desenfreado, que tem até çavam-nos- era quase véspera de eleições, mas está-
merecido milhares de edições de livros lançados no vamos ainda fora do prazo eleitoral - dizendo que
mercado sobre um e sobre outros, mostrando um fes- quem votasse daquela maneira teria sua fotografia es-
tival de esculhambação e pouca vergonha. Parece palhada em painéis portodo o Brasil. Diziam que espa-
que estão até numa corrida de Fórmula 1 para saber Ihariam outdoors; perguntamos quem o faria, pois
quem é mais safado - pelo menos é isto que transpa- quem pode fazer outdoors a um custo milionário e es-
rece à luz dos fatos apresentados. paihá-los por todo o Brasil, com fotografias de Deputa-

A Oposição está à espreita e de certa forma dos e Deputadas que quiseram apresentar sua opinião
aplaudindo - falando baixinho: "Viva a corrupção! nesta Casa, a não ser um conjunto de organizações e
Bendita corrupção! Que venha mais corrupção!" -, sindicatos que fazem de determinados partidos do
para que possam denunciar e dela tirar proveito políti- Congresso Nacional seu braço político?
co para as próximas eleições. É um prato cheio, tem- Naquela época perguntavam-me, como ontem
perado com culinária fina, a fim de que os partidos de me perguntaram dois jornalistas, como eu votaria.
oposição se revezem sem parar na tribuna da Câma- Respondi que votaria de acordo com minha opinião.
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Questionaram-me se não tinha medo de ver meu ros- Cardoso e ao seu Governo, no momento em que os in-
to reproduzido em painéis por todo o País, em especi- dicadores econômicos mostram que o sacrifício que fi-
ai no meu Estado. Eu disse, com muita tranqüilidade, zemos e as estruturas que mudamos apontam para
que aquele que tem medo de expor sua opinião e de uma fase de crescimento sustentado, quando se esta-
votar segundo sua consciência não tem de fazer parte belece uma política de radicalização da democracia no
da vida pública. País, enviando aos Municípios e aos seus Conselhos a

Faço questão de sempre levantar as questões decisão de usar o dinheiro público em programas de
de gênero. Costumo dizer que mulheres que arriscam merenda escolar, em programas de saúde integral à
a sua vida para trazer a vida a outros entes têm medo, mulher, em programas de educação, saúde e sanea-
isto sim, da opressão que esses entes possam sofrer mento, surge esse novo mito que partidariza um valor
pela organização da sociedade. A mesma coisa acon- universal do qual comungamos, que defendemos e
tece agora: ameaçam aqueles que não assinarem a pelo qual trabalhamos: a luta contra a corrupção que
CPI chamada da corrupção de terem seus rostos es- durante séculos foi-se enraizando no modo de fazer,
palhados em painéis por todo o País. na sociedade e na economia do Brasil.

Entrei com processos na Justiça quando esses Nesse sentido, repudio e denuncio aqueles que
painéis apareceram, e a Justiça deu-me ganho, no estão ameaçando pôr cartazes constrangendo a Ii-
mérito, em três processos. Em primeiro lugar, susten- berdade de voto e de assinatura aqui dentro desta
tei que aqueles cartazes eram propaganda eleitoral Casa, lançando argumentos que não se sustentam.
fora do prazo legal; em segundo, que inibiam e cons- Cito dois exemplos que vêm do meu Estado: foi joga-
trangiam o livre direito de voto; em terceiro, que ofen- da sobre nós a afirmação de que a contribuição dos
diam a honra e a moral das pessoas. Ganhei nos três inativos era algo hediondo, mas, quando foi eleito o
processos, e acionarei novamente a Justiça se mais Governo do PT no Estado do Rio Grande do Sul, o
uma vez aparecer o constrangimento à liberdade de Secretário incumbido de gerenciar a previdência afir-
ter opinião contrária à instalação de uma CPI que mou que "a contribuição dos inativos é justa e funda-
confunde coisas inclusive valores universais com mental". Sim, quando nós propomos, é hediondo, mas
partidos político~ e pessoas que assinem o requeri- quando eles propõem é justo e fundamental.
mento para sua instalação. Outro exemplo é o nepotismo, prática que se

Ora, valor universal é a luta ferrenha contra a constata em Governos eleitos de partidos que antes
corrupção, que apoiamos, num programa social de- pregavam que o nepotismo era próprio de partidos
mocrata do Governo com os seus aliados, e que co- mais antigos como aqueles da base do Governo de
meçou com a baixa, na troca entre países, dos impos- Fernando Henrique Cardoso. Quando membros des-
tos, que incentivavam o contrabando, uma fonte de ses partidos empregam a esposa ou a filha, dizem
corrupção. Participamos da luta contra a fonte básica que é nepotismo; mas agora, no caso desses outros,
de corrupção moderna na CPI do Narcotráfico, que dizem: ''Temos orgulho de nossas valorosas compa-
apoiamos. Fizemos várias ações nas quais as fontes nheiras partidárias".
básicas da corrupção foram atacadas. Na maior par- Nesse sentido, quero, deste microfone e neste
te, aqueles 30 itens - segundo consta hoje; podem Pequeno Expediente, dizer-lhes que não se deixem
ser 35, amanhã - que compõem a justificativa da cha- confundir pelos argumentos que aqui são repetida-
mada CPI da Corrupção já estão sendo investigados mente sustentados, porque eles não são verdadeiros.
pelas instituições que têm o dever de investigá-los, Obrigada.
como o Ministério Público e a própria Casa. O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronun-

Afirmar que essa CPI quer desvendar a corrup- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs.
ção é uma tentativa de quebrar a moral da sociedade, Deputados, quero enaltecer a vitoriosa Campanha
dizendo a ela que suas instituições não estão fazendo Nacional de Identificação de Diabetes e Hipertensão,
a sua parte. Podemos citar vários exemplos. Existem lançada no último dia 6 de março pelo Ministério da
políticos cassados, juízes presos, policiais militares e Saúde, em um verdadeiro mutirão que irá durar até o
civis já condenados. E dizem que a fonte da corrupção próximo final de semana, alertando a população so-
não está sendo atacada, quando a maiordelas, aquela bre os sintomas e os riscos dessas duas doenças.
que nos impede de enxergar com transparência o que A campanha, Sr. Presidente, está sendo realiza-
se está passando, ou seja, a inflação, já foi controlada. da em todos os Municípios brasileiros, em 30 mil pos-

No momento em que as pesquisas indicam o tos ou unidades básicas de saúde, onde é feito o teste
apoio crescente ao Presidente Fernando Henrique de glicemia, exame que verifica a taxa de açúcar no
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sangue, em pessoas com idade igualou superior a 40 Campanha de Identificação de Diabetes e Hiperten-
anos. Cerca de 30 milhões de pessoas serão subme- são, numa forma de colaborarmos com a brilhante ini-
tidas ao exame, segundo expectativas do dinâmico ciativa do Ministério da Saúde e de cumprirmos o
Ministro José Serra, que muito bem sintetizou a gran- nosso papel de informação com a sociedade.
deza da campanha, ao dizer que ela é fundamental Muito obrigado.
para a prevenção, já que a di~betes, quand~ desco- O SR. MANOEL SALVIANO (Bloco/PSDB _
berta a tempo, pode ser perfeitamente maneJada. CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e

Apenas no meu Estado, Mato Grosso do Sul, a Srs. Deputados, quero parabenizaro Deputado Ubira-
campanha deverá atingir 360 mil pessoas. pelo me- tan Aguiar por ter sido escolhido para ser Ministro do
nos 28,8. mil pessoas acima de 40 anos são po~ad.?- Tribunal de Contas da União. S.Exa tem um passado
ras de diabetes no nosso Estado. Dessas, 3 mil sao de luta em defesa da democracia, foi Secretário da
da minha cidade, Dourados, segundo dados da Se- Educação no Estado do Ceará, foi Deputado Estadu-
cretar~a Estadual de Saúde. ai, teve sua vida pautada pelo sucesso, mas também

E importante ressaltar que a doença ocorre pela luta.
q~ando há falta de insulina ou ela não ~tua de forma Solicito também à Mesa que acelere o Projeto
eficaz, causando aumento da taxa de gllcose no san- de Lei Complementar n° 178 a ser apreciado por esta
gue, a chamada hiperglicemia. Ela é considerada a Casa. '
sexta causadora de ~?~es no nosso País, .com regis- O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) _ A Mesa re-
tro de cerca de 25 mil obltos por ano, no universo de 5 . .._
milhões de brasileiros que têm diabetes, o que signifi- cebe o registro de V.Exa eauton~a a su~ dlVulgaçao.
ca 7,6% da população entre 30 e 69 anos. O SR. PRESIDENTE (EniO Baccl) -:- Concedo a

E o mais grave são as estimativas de que meta- palavra ao nobre Deputado Pastor Amanldo.
de dos portadores de diabetes não sabe que tem a O SR. PASTOR AMARILDO (PPB - TO. Pro-
doença, e muitos sabem que têm e não se cuidam. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi~ente, Sr~ e
Segundo o Ministério da Saúde, entre os que conhe- Srs. Deputados~ absolutamente ~onven~ldo de que o
cem o diagnóstico, 23% não fazem nenhum tipo de tempo de que dispomos nesta tnbuna ha de ser apro-
tratamento, sujeitando-se às complicações agudas e veitado da melhor maneira possível, na tentativa de,
crônicas da diabetes, como cegueira, problemas nos efetivament~, passar adiante uma mensa~e~ não
rins e até amputação de membros. ap.ena~ aos Ilustr~s pares, mas ao povo brasileiro, de-

Aproveitando o tema, Sr. Presidente, requeiro de seJo discorrer, hOJe, sobre um tema relevante para o
V.Exa a merecida urgência na tramitação do Projeto de bem-estar de todos.
Lei n° 1.943, de 1999, de minha autoria, que obriga o Refiro-me, Sr. Presidente, aos institutos da fian-
fornecimento gratuito, pelo SUS, de fitas reagentes ça e do aval, os quais, pelas conseqüências nefastas
para medição de glicose no sangue a diabéticos. que acarretam, devem ser banidos de nossa ordem

Como discorri a pouco, o controle adequado do jurídica.
diabetes é uma das principais medidas para o Ao assumir um compromisso de natureza patri-
não-agravamento da doença, que ocorrendo onerará monial com outra pessoa, o então chamado devedor
pesadamente o orçamento do SUS, dadas as compli- haveria de ter a certeza, antes de mais nada, de sua
cações clínicas dela decorrentes já citadas. possibilidade de honrar a palavra empenhada, de sor-

De fácil manejo, a fita de medição de glicose, to- te a não frustrar a expectativa de quem nele confiou.
davia, é cara e de difícil acesso à população em geral. Este é o comportamento que se espera de uma pes-
Assim, o seu fornecimento pelo SUS, como propõe o soa decente.
meu projeto de lei, não só ajudará no controle da do- Não se justifica, em absoluto, que o credor so-
ença, como significará a diminuição de despesas do mente se sinta seguro para negociar com seu deve-
usuário que, de certo, consome outros medicamen- dor se terceira pessoa se tornar coobrigada, mesmo
tos, também caros. sendo absolutamente estranha à relação negociai, da

Ao encerrar, Sr. Presidente, solicito que se de- qual não colherá fruto algum. Que sentido ou que mo-
termine aos órgãos de divulgação desta Casa, princi- ralidade há nisso?
palmente a Rádio Câmara, a TV Câmara e o progra- Ora, a garantia pessoal de uma obrigação assu-
ma A Voz do Brasil, que divulguem ao máximo, do dia mida por outrem não se sustenta mais em nossos
de hoje até sexta-feira, informações dos locais dos dias, no estágio de desenvolvimento que desejamos
postos de funcionamento e horário de atendimento da para a sociedade humana.



Muito obrigado.
O SR. WANDERLEY MARTINS (Bloco/PSB 

RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr~ e Srs. Deputados, a segurança pública tem ocu
pado as atenções de todos os governantes do País.
Trata-se de um problema que não pode ser encarado
apenas como de ordem técnica, pois sabemos ter raí-

Filho meu, se ficaste por fiador do teu
companheiro, se deste a tua mão ao estranho,
enredaste-te com as palavras da tua boca,
prendeste-te com as palavras da tua boca.

Faze, pois, isto agora, filho meu, e li
vra-te, pois já caíste nas mãos do teu com
panheiro: vai, humilha-te e importuna o teu
companheiro;

não dês sono aos teus olhos, nem re
pouso às tuas pálpebras;

livra-te, como a gazela, da mão do caça
dor e, como a ave, da mão do passarinheiro.
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O que se afigura justo e correto, isto sim, é que o zes profundas no modelo de desenvolvimento, que
devedor apresente ao credor, como garantia do cum- não prioriza a educação, a distribuição de renda e a
primento da dívida contraída, o seu próprio patrimô- geração de emprego.
nio. Que os bens do devedor respondam por suas dí- Nos Municípios, sobretudo os de médio e de
vidas, consubstanciando-se em garantias reais, é o grande porte, a questão assume importância ainda
caminho único para o qual deve evoluir a sociedade. maior, já que, além da pouca receita, existe dificulda-

Não nos esqueçamos, Srs. Deputados, de que de de tratar do assunto com propriedade, pois a fun-
foi do direito romano que herdamos a tradição de ção de segurança pública constitucionalmente cabe
constituir a garantia pessoal das obrigações, motivo aos Estados.
pelo qual tais obrigações são conhecidas como fide- Essa dificuldade legal engessa as Prefeituras e
j~ssó~ia~, porque baseadas na ~onfi~nça. Mas o ~spí- impede as guardas municipais de auxiliarem de forma
rito Criativo da gente de Roma, Indubitavelmente utll a efetiva na contenção da violência. Se não, vejamos:
seu tempo, já nos emprestou bastante serventia, sen- como um guarda municipal desarmado e sem poder
do, pois, hora de seguir adiante. de polícia poderá efetuar prisão dentro de sua própria

Pensemos na posição delicada que assume o fi- área de abrangência, diante de uma criminalidade
ador, ou o avalista, em relação ao seu garantido e ao cada vez mais armada e perigosa?
credor: torna-se_ ele verdadeiro refém da palavra em- Diante disso, essa demanda começa a repercu-
pe~hada, mer~e ?e ~m gesto de ~ura boa vont~de. tir neste Parlamento, através de projetos de lei ou de
MUitas vezes, Indlspoe-se o garantidor em relaçao a projetos de emenda à Constituição.
ambos, perdendo assim a tranqüilidade em função de D t I d t PEC 087 d 1999 d .'d d en re e es, es aco a n ,e , e ml-sua generosl a e. .

.. nha autona, que aguarda despacho da Mesa e da Co-
Po~ ~sses mO~lvos, Sr. Presidente, .Srs. Deputa- missão de Constituição e Justiça e de Redação, que in-

~os, posIciono-me firmemente contra a ~gura do a~a- c1ui no caputdo art. 144, inciso VI: ''polícias municipais".
lista ou do fiador em qualquer transaçao comerciaI. . ,. . . , .
Faço-o amparado pela consciência e responsabilida- Tal medld~ conced.e as caplt~ls_e aos m~n1Clpl-
de de quem anseia por uma coletividade menos con- os comp?pulaçao superl~r a, um mllh?~ de habl~~nt~s
flituosa, marcada pela justiça e pela honradez, e na a p~sslblhd~de de _constltUlrem poliCias. mUnt~lpals
certeza de estar, com este pronunciamento, andando de~tmadas a proteç~o de seus bens,. servl~o~ e Insta-
no caminho traçado por Deus para os homens, con- laçoes, .conforme dispuserem as leis orgamcas dos
forme se vê da seguinte passagem bíblica, encontra- respectivos entes federados.
da em Provérbios número seis na advertência contra Com isso, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
o servir de fiador:" pretendo dar à guarda municipal a possibilidade legal

de exercer plenamente suas funções.
Faço registro também de outro projeto, a Pro

posta de Emenda à Constituição n° 87, de 1999, ori
unda do Senado Federal, de autoria do Senador Ro
meu Tuma, que recentemente foi aprovada naquela
Casa. Projeto positivo, aliás, como é pratica desse
Senador, porém com alguns pontos que considero
passíveis de aprimoramento.

Um ponto que considero de extrema relevância
- e gostaria de suscitar o debate sobre ele - é que
essa PEC aprovada no Senado concede às guardas
municipais a possibilidade de executar serviços de
policiamento ostensivo e preventivo somente em con
vênio com o Estado.

Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, imagine
mos como será a situação na prática, quando guar
das municipais, sem armamento e sem poder de polí
cia, com organização e hierarquia próprias, tiverem
que atuar subordinados à Pai ícia Militar - esta com hi
erarquia e prerrogativa legal para exercer plenamente
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a função de polícia. Será que não criaríamos com isso Ora, as gratificações quebram os princípios da
uma situação de desconforto e rivalidade entre as isonomia e da paridade entre ativos e aposentados.
duas corporações? Além disso servem para os chefes de plantão subju-

Outra ponderação que levanto a respeito do garem seus subordinados, através da variação do sa-
mesmo projeto diz respeito à condução e à orienta- lário, dependendo da maior ou menor subserviência.
ção das políticas públicas de segurança. Ou seja, As gratificações quebram também o princípio basilar
como os Prefeitos Municipais implementarão seus do trabalho, segundo o qual um trabalho igual deve
planos de ação exercendo o comando das operações corresponder a um salário igual.
no âmbito de seus Municípios, se a Polícia Militar é E simples perceber que o Governo de Fernando
um órgão subordinado ao Governo Estadual? Henrique entrará para a história como o pior de todos

Penso que a fusão das duas iniciativas, a minha os Governos, no ~ue diz r;speito ao tratamento.dis-
pela Câmara e a do Senador Romeu Tuma pelo Se- pe~sado aos servidores publlcos. Isso se torn? aInda
nado, pode garantir uma legislação arrojada e ao mais grave quando perce~e,!,os que essa pohtlca .r~-
mesmo tempo prudente. d~z a ofe~~ de serviço? p~bllcos, mesmo n.os MUnlCI-

Q d . I"it I' I I' piOS e regloes onde o Indlce de desenvolvimento hu-uan o penseI no Im e popu aCiona, evel em ,. . ._.
'd - . h 'd d S- G I t mano esta abaiXO daquele eXistente nas regloes mais

consl eraçao mln a CI a e, ao onça o, que em um obres do mu d
milhão e meio de habitantes. A população sofre com a p . n o. . ,
falta de segurança e o poder local vê seu raio de ação . ~ maior pe.rversl~a~e do Go~erno e com os
restrito às reivindicações para que o Governo do Esta- u~uano~ dos serviços p~bhcos, ou seja, com a pop~l.a-
do priorize o Município, sem que, contudo, o próprio ça~ m?ls p~bre do BrasIl. ~e fosse u~ ~.overno ~eno,
Município tenha condições legais, mesmo dispondo de ao Inves de Inventa~ comu~ldad~s ~olldanas e pr~Jetos
vontade política para tomar atitudes concretas. alv?r~das, oferecena se~vlços publlcos em quantld~de

, . . . _ sufiCiente e de boa qualidade para toda a populaçao.
. ~o tecer estes comentanos, I~agln_o nao uma Quero até lembrar que este não é um discurso

sltuaçao de confronto ou de subordlnaçao, mas de , . .
. d t d . t- . d Pod P 'bl' novo. Pelo contrano. Eu mesmo tenho repetido essasparcena e o os as InS anclas o er u ICO em _ , .

t d b
· t' . questoes por vanas vezes, outros Parlamentares daorno e um o Je IVO comum, que passa necessana- . _ A • _

t I I · - d t b Ih d d' d Oposlçao tem feito o mesmo, mas o Governo naomen e pe a va onzaçao os ra a a ores a area e " .
'br r d Ih d' - d quer ouvir-nos. Ele so nos ouve quando consegul-

segurança pu Ica, garan In 0- es co~ lçoes; mos, em alguma oportunidade, convocar algum Mi-
ex~rcer ~I~namente o seu trabalho e, com ISSO, contn- nistro para vir a esta Casa, ou então quando os servi-
bUlr deCISivamente para que a ~egurança de nosso dores conseguem fazer grandes manifestações públi-
povo possa esta~ na ord~m do dia. . cas que ameàçam a governabilidade no País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. É forçoso reconhecer que não há outro caminho
O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pronun- a ser seguido pelos servidores públicos e pelos usuá-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"2 e Srs. rios dos serviços públicos a não ser a formação de
Deputados, estamos mais uma vez diante de mobili- uma grande aliança entre eles, para, nas ruas, com
zação nacional dos servidores públicos federais. Eles criatividade e perseverança, enfrentarem este Gover-
reivindicam, entre outras coisas, reajuste salarial, pla- no que aí está.
no de carreira e concurso público para preenchimento Deixo apenas um alerta para o Governo: tenho
de vagas existentes. certeza de que, formada a aliança entre servidores e

O Governo responde à manifestação dos servi- usuários dos serviços públicos, eles não se contenta-
dores com indiferença, como se as reivindicações rão apenas com reajuste de salários e melhoria dos
fossem irrelevantes e as ameaças de paralisação dos serviços, mas colocarão na ordem do dia a própria
serviços públicos algo normal. continuidade ou não deste Governo.

O Governo não admite que os servidores este- Era o que tinha a dizer.
jam há mais de sete anos sem reajustes salariais. A SRA. ESTHER GROSSI (PT - RS. Sem revi-
Argumenta que muitas gratificações foram concedi- são da oradora.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputa-
das para categorias específicas e que isso é a mesma dos, ocupo esta tribuna, hoje, para anunciar a aprova-
coisa que reajuste de salários. A questão é muito sim- ção da constituição de uma Subcomissão Permanen-
pies de se entender. Se fosse a mesma coisa, por que te de Desenvolvimento de Recursos Humanos para a
razão ele teria optado por gratificações específicas e Educação na Comissão de Educação, Cultura e Des-
não por reajustes? porto desta Casa.



Era o que tinha a dizer.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, venho a esta tribu
na, primeiro, para dizer da satisfação de ter partici
pado na segunda-feira de ato político na cidade de
Dourados, Mato Grosso do Sul, onde está aconte-
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Essa Subcomissão tem por objetivo seguir a tra- texto cultural, para que efetivamente façamos um
jetória da Subcomissão Permanente de Educação de grande avanço na alfabetização de adultos neste
Jovens e Adultos, a qual levou a efeito o Programa País.
"Volta aos Estudos", que alfabetizou, ano passado, Segundo os dados, ainda temos entre 15 e 19
127 funcionários terceirizados nesta Casa, em ape- milhões de analfabetos absolutos acima de 15 anos
nas três meses, com metodologia muito especial e neste País, o que é uma vergonha para todos nós e
muito bem embasada cientificamente. um empecilho enorme à cidadania e à democracia.

Como conseqüência da eficácia desse progra- A Subcomissão Permanente de Desenvolvi-
ma, a Subcomissão de Alfabetização de Jovens e mento de Recursos Humanos para a Educação certa-
Adultos recebeu demandas de desenvolvimento de re- mente dará, neste ano, um grande passo nesse senti-
cursos humanos de todo o Brasil para multiplicar essa do. As pessoas que quiserem procurar a Comissão de
forma de alfabetizar adultos, tarefa à qual se dedicará Educação, Cultura e Desporto da Câmara podem fa-
a atual Subcomissão, que acaba de ser aprovada. zê-Io, para se inscreverem nas ações que esta Co-

Legislar, fiscalizar e promover a formação de pro- missão vai desenvolver.
fessores serão as tarefas precípuas dessa Subcomis- O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pronuncia o
são, mas é preciso que o Brasil saiba que, além de tra- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf!' e Srs. Depu-
balhar diretamente na área de alfabetização, a Subco- tados, levo ao conhecimento dos nobres pares desta
missão de Alfabetização de Jovens e Adultos também Casa que ocorrerá amanhã, dia 29 de março, reunião
trabalhou na área de aprendizagem de Matemática. da Comissão Especial que trata da Reforma do Siste-

A propósito, acaba de ser publicado pela Câma- ma Financeiro Nacional, com palestra do Prof. Arnold
ra dos Deputados o livro chamado "Um novo jeito de Wald, renomado jurista brasileiro, com várias obras
ensinar Matemática começando pela divisão", que publicadas, entre as quais se destaca o Curso de Di-
está à disposição dos interessados. Trata-se de nova reito Civil, 5° volume, 12a edição.
m?dali~a~e de promover a apre~dizagem dessa disci- O tema da palestra será "A Globalização dos
pltna tao Importante para o curnculo de qualquer um Mercados e a Reforma do Sistema Financeiro Naci-
de n_ós que q~eira_ estabelecer relações ló.gicas. Em onal". Vale lembrar que a sugestão de convidar o
funça? da publtcaçao e lançar:nento desse livro, a~o~- Prof. Arnold Wald foi da nobre Deputada Veda Cru-
t~cera em Porto Alegr~,. nos dias 20, ~1.~ 2~, semlna- sius e aprovada pelo Presidente da Comissão, De-
no de est~dos matematlcos, que possibilItara aos pro- putado Danilo de Castro, na reunião da Comissão
fessores Informar-se sobre esse trabalho renovado ocorrida no último dia 22 de março.
que poderá modificar o clima do alunato com relação .
à disciplina de Matemática, que costuma ser extrema- Lembro ~I.nd~ que este Deputado, Relator-Ge-
mente negativo. ral dessa Comlssao, tem como meta apresentar o

. ., relatório geral da reforma do Sistema Financeiro Na-
Sr. Presidente, gostana tambem de me refe- cional até outubro deste ano

rir à matéria publicada ontem pelo jornal Folha de .
S.Paulo, num caderno de oito páginas, sobre a A Comissão tem visitado vários países, promo-
problemática da alfabetização no Brasil, particular- vendo audiências públicas como essa, que irá ocor-
mente de adultos. Muitos aspectos dessa proble- rer amanhã, dia 29, e participado de eventos em
mática são abordados, em particular os defeitos que já se ouviram praticamente todos os segmentos
pequenos dos programas de alfabetização de que envolvem o Sistema Financeiro Nacional.
adultos neste País, com críticas de diversas áreas Encerro levando ao conhecimento dos nobres pa-
de especialização no assunto. Observamos como res mais essa audiência pública, aproveitando para
é preciso que deixemos de lado o que desde 1856 convidá-los a participar, no plenário 13, anexo 11. Com
vem sendo realizado no Brasil - o trabalho de alfa- certeza, acrescentará e enriquecerá nossos conheci-
betização de adultos através de leigos -, justa- mentos.
mente para que nós partamos corajosamente para
o desenvolvimento de recursos humanos, forme
mos professores titulados que se apropriem não
só dos conhecimentos da pedagogia na área da
alfabetização, como também na área da Matemáti
ca, de Estudos Sociais e mesmo na área de Artes,
envolvendo o trabalho de alfabetização num con-



A necessidade de regulamentação da instala
ção de antenas vêm sendo sentida pelos diversos
Municípios do País.

E, sensível ao problema e aos riscos que tais
instalações representam para a população, foi que o
Legislativo de Belo Horizonte se preocupou em
aprovar essa norma regulamentadora.

A exemplo do disposto nessa Deliberação Nor
mativa e com o objetivo de uniformizar as orienta
ções técnicas, tenho feito um estudo sobre a possi
bilidade de regulamentar essa matéria em âmbito
nacional e apresentarei brevemente a esta Casa um
projeto de lei a respeito.

É necessário a identificação e mitigação dos
impactos causados pela instalação de antenas dian
te do projeto urbanístico de cada localidade.

A existência de uma lei federal a respeito
representaria um avanço prático na execução

o grau de corrupção encontrado é alarmante,
e, em alguns casos, os métodos utilizados são es
candalosos. Várias empresas receberam dinheiro,
mas - pasmem! - não entregaram os produtos con
tratados pelo Governo Federal.

Desses fatos constatou-se, mais uma vez,
que, enquanto a grande maioria da população bra
sileira é submetida a sacrifícios desmedidos, uma
pequena e privilegiada parcela de pessoas físicas e
jurídicas - quase sempre sustentadas na compla
cência de administradores públicos -, assola o nos
so deficitário Erário público, impondo severos pre
juízos ao conjunto da população e promovendo o
enriquecimento desmedido e injusto de uns poucos
"cidadãos" - entre aspas.
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cendo uma Marcha do Movimento dos Trabalhado- A conduta imoral e ilegal das pessoas envolvi-
res Rurais Sem Terra. das nesse rombo milionário, ofensiva à moralidade

Depois do ato público, os trabalhadores contri- administrativa, é fato que está a exigir do Ministério
buíram de forma gratuita com a limpeza das ruas da Público Federal que puna os acusados com o inte-
cidade de Dourados e foram recebidos pelo Prefeito gral ressarcimento ao Erário dos recursos utilizados
Laerte Tetila, que estava conosco no palanque come- indevidamente, bem como uma indenização pelos
morando o ato político de cidadania do MST. prejuízos causados à sociedade.

Parabenizo o MST, que mostra para a sociedade Urge ainda, Sr. Presidente, Sr!!!< e Srs. Deputa-
o que realmente é. dos, a punição exemplar dos culpados por ofensa

Sr. Presidente, reitero meu pronunciamento de aos princípios constitucionais da legalidade e da
ontem. moralidade.

Em 1999, este Deputado que ocupa a tribuna É o que esperamos do Ministério Público Fe-
desta Casa, juntamente com os Deputados Valdir deral, que já tem a documentação necessária para a
Ganzer, do PT do Pará, e Adão Pretto, do PT do Rio instauração de um inqUérito.
Grande do Sul, solicitou ao Tribunal de Contas da Era o que tinha a dizer.
União auditoria para apur~r denúncias de .irregulari- O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloc /PSL-MG
dade no Programa de ApOIO ao Desenvolvimento da '" .0.
Fruticultura Irrigada no Nordeste e em vários convêni- Pronuncia o seguinte. dlsc~rso.) - Sr. .Presldente, S~
os firmados elo Ministério da Agricultura. Falei des- e Srs: peput~d?s, fOI p.u~hcada no dia 24.deste mes
ses aspecto~ ontem mas quero mais uma vez re- no .Olarlo_ OfiCiai M~nlclpal de Belo Honz~n~e uma
portar-me a essa sit~ação.' 'Del.lberaça? Normativa do Conselho MUniCipal do
.. . MeiO Ambiente - COMAM, estabelecendo normas

Ta~s :n~amlnhame~to~ fora~ .tomados diante específicas para o licenciamento ambiental das ante-
da conslstencla das.denunclas anonlmas que chega- nas de telecomunicações com estrutura em torre ou
ram em nossos gabinetes. similar.

A auditoria d~ Tribunal de ?o~tas da União Dispõe, inclusive, que, para a implantação e
comprovou a veracidade das denunCias e ap.on~ou operação dos equipamentos referidos devem ser
fraudes que p~o~ocaram um rombo d: R$13 ~llho~s adotadas as recomendações técnicas publicadas
n~s .cofres pubhc?~, por mal.versaçao do dinheiro pela Comissão Internacional para Proteção Contra
PU~~ICO. Os rel~t~nos d~ Tnbun~1 de Conta~ da Radiações Não-Ionizantes - ICNIRP ou outra que ve-
Unlao apontam Inumeras Irregulandades, c~m e~fa- nha substituí-Ia em conformidade com as orientações
se para a falta de acompanhamento e de flscahza- da Agência Nacional de Telecomunicações _
ção por parte do Ministério da Agricultura, que se Ii- ANATEL.
mitou a repassar os recursos, através da Decisão n°
118/2001, do Tribunal de Contas da União, cuja có
pia já encaminhei para que conste dos Anais da
Casa.



Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

O SR. DA. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
antes de dar início ao meu pronunciamento, quero
comentar trecho do discurso proferido pela Deputa
da Veda Crusius.

Parabéns, Presidente Fernando Henrique Car
doso, pelo aperfeiçoamento de mais um programa
de cunho estritamente social e que há de trazer,
num futuro não muito longínquo, frutos em abundân
cia para o nosso Brasil.

Finalizo, Sr. Presidente, usando as palavras do
Presidente Fernando Henrique Cardoso: "O Bol
sa-Escola é um mecanismo limpo de dar dignidade e
cidadania. É uma renovação. É uma forma nova de
fazer vinculação entre a ida à escola e um pequeno
auxílio para que a família tenha condições de prospe
rar'.

O Ministério da Educação criou um cartão naci
onal que será usado pelas mães das crianças benefi
ciadas. As mães receberão o dinheiro diretamente
numa agência lotérica, nos Correios ou nos postos
bancários. No programa, em sua versão nacional, se
rão aplicados 2,7 bilhões de reais para atender 10,7
milhões de crianças de 6 a 15 anos, integrantes de
5,9 milhões de famílias carentes com renda de até
meio salário mínimo. A criança deverá estar matricu
lada na escola para que a mãe possa receber o be
nefício.

Desta tribuna, deixamos registrados os nossos
votos - e também os do Prefeito trabalhador Zito, de
Duque de Caxias; de Waldir Zito, de Belford Roxo; e
de Narriman Zito, de Magé - de muito sucesso ao pro
grama anunciado.

Na nossa região da Baixada Fluminense, onde
os bolsães de miséria estão às centenas, esse pro
grama será muito válido e certamente contará com o
nosso apoio na consecução de seus objetivos.

Desejo ainda prestar minhas homenagens
póstumas ao saudoso ex-Prefeito José Roberto
Magalhães, do Município de Campinas, Estado
de São Paulo, autor e primeiro implantador da
idéia. Também nossos aplausos ao sempre Go
vernador Cristovam Buarque, do PT, que lançou
em Brasília e tornou conhecido nacionalmente o
Bolsa-Escola.
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dessa norma, pois Estados e Municípios precisa- recursos destinados a esse fim. O Programa Bol-
riam apenas editar normas de caráter comple- sa-Escola traz um instrumento de controle que vai
mentar, ao mesmo tempo em que obriga todos reduzir muito essa possibilidade de desvio.
os entes federativos a obedecerem aos critérios
de licenciamento ambiental para a instalação de
antenas em torre.

O objetivo da norma é preservar o interesse
coletivo de cobertura dos serviços de telecomunica
ções, assegurando à comunidade o respeito aos ní
veis de radiação não-ionizante, de emissão de ruí
dos e a mitigação dos efeitos da intrusão visual das
estruturas de telecomunicações.

Portanto, o assunto é de interesse nacional,
e, neste âmbito, deve ser tratado através de nor
mas gerais.

Era o que tinha a dizer.

O SR. DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, ao usar a tribuna desta Casa, dese
jo, neste momento, registrar os meus mais efusivos
parabéns ao Presidente Fernando Henrique Cardo
so e ao Ministro da Educação, Paulo Renato Souza,
pelo lançamento, em âmbito nacional, do Programa
Bolsa-Escola, sendo extensivos portanto a todos os
Municípios brasileiros.

Foi muito feliz o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, quando da apresentação do programa, ao
dar ênfase ao seu repúdio a certos indivíduos que
se aproveitam dessa maravilhosa iniciativa para
uma oratória danosa de corrupção.

São palavras textuais de S.Exa
:

A corrupção em programas sociais é
nojenta e inaceitável. Não podemos tolerar
que haja corrupção, e muito menos nos pro
gramas sociais. O Brasil cansou de ver re
cursos, em nome dos pobres, pararem nas
mãos daqueles que não são pobres.

Corretíssimo o Presidente! Na verdade é
muito triste o que se observa em certos setores.
O programa vitorioso do Fundef é um exemplo na
minha cidade de Duque de Caxias, do Prefeito
trabalhador Zito, e mereceu até menção honrosa
pela sua fiel aplicação. O mesmo ocorreu em
centenas de outros Municípios. No entanto em al
gumas cidades aconteceu o contrário: denúncias
de desvios, bem como de uso desonesto do di
nheiro público, o que tem merecido o repúdio de
toda a população.

É preciso fiscalização permanente, que não
deixe margem de dúvidas quanto à aplicação dos



Durante o discurso do Sr. Dr. Rosi
nha, o Sr. Enio Bacci, 30 Suplente de Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Marçal Filho, § 2 0 do artigo
18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Enio Bacci.

O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, fico imaginando, falando com meus
botões, e não consigo entender muito bem o porquê
do medo da instauração da CPI da Corrupção, por
parte do Presidente da República e de seus aliados,
se não há nada para se temer, se o próprio Fernan
do Henrique Cardoso diz que não vai ceder aos
chantagistas de plantão, que barganham cargos e
outros favores mais. Então, por que não deixa bem
claro quem são esses aproveitadores, quais são os
partidos, quem são os politiqueiros?! Por que não
dá nomes aos bois e deixa que seja instaurada a
CPI da corrupção?!

E só ler com atenção os jornais diários que
qualquer cidadão vai notar que é um escândalo
atrás do outro, que cada dia surge uma personalida
de pública acusada. De uma coisa eu tenho certeza:
existe algo de podre, algo que poderá envergonhar,
e muito, o Palácio do Planalto. Pois do contrário não
haveria tanta resistência contra a constituição de
uma CPI, que, com certeza, iria fazer uma "limpeza"
na vida pública brasileira.

Li nos jornais que as denúncias de corrup
ção feitas ao Governo não abalaram a imagem do
Presidente Fernando Henrique; muito ao contrá
rio, fizeram com que sua avaliação crescesse di
ante do público.

É outra coisa que gostaria de entender.
Como são feitas essas pesquisas? Sou um cida
dão e nunca, em momento algum, fui perguntado
sobre qualquer assunto, sobre qualquer pesquisa
política, simplesmente sobre nada, e vejo com
uma curiosidade enorme o resultado de pesqui-
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S.Exa disse que a Oposição, ao pedir a instala- Quando se quer governar bem e administrar
ção da CPI da Corrupção, quer quebrar o moral da para a maioria, para os que realmente necessitam, é
sociedade ao tentar passar a idéia de que as institu- possível atender às necessidades da população. E
ições são corruptas. por isso aquele simpósio se pronunciou contra a pri-

Deputada Veda Crusius, não estamos que- vatização do,s sistemas de água, esgoto e sanea-
rendo quebrar o moral da sociedade. Aliás, ela mento no Pais.
está com o moral alto, cobrando justamente a in- Portanto, minha solidariedade ao Prefeito Zito
vestigação dos atos de corrupção do Governo E~p.ada ,:ela realização do evento e por sua boa ad-
Fernando Henrique Cardoso. Esse é quem está mlnlstraçao.
sem moral, pois 84% da população quer a CPI. E
não são as instituições que não gozam de crédi
to, mas sim Fernando Henrique Cardoso e sua
equipe de governo.

É isso que nós da Oposição queremos. Que a po
pulação passe a acreditar não só nas instituições, mas
também no Governo. Para isso, só passando o Brasil a
limpo através da instituição de CPI que investigue a
corrupção no Governo Fernando Henrique Cardoso.

Esse é um dospontos que quero deixar registrado.

O outro assunto que me traz à tribuna é o sim
pósio realizado no Município de Sarandi, Estado do
Paraná. O mesmo Fernando Henrique Cardoso, que
tem equipe envolvida em corrupção, é o mesmo Presi
dente que quer ver privatizado todo o sistema energé
tico, de água e saneamento no País. S.Exa enviou a
esta Casa projeto de lei disfarçado, mas esta Casa
sabe que sua intenção é privatizar o sistema de água
e esgoto.

Sarandi, Município do Paraná, administrado por
colega do PT, tem um Departamento Municipal de
Água e de Esgoto. Aquela Prefeitura, preocupada
com a posição entreguista de Fernando Henrique
Cardoso e de Jaime Lerner, no Estado do Paraná,
organizou um simpósio para debater o sistema de
água e esgoto.

Chamo a atenção de V.ExlàS. para esse fato:
aquela Prefeitura, até recentemente administrada
por coligação que sustenta o Governo Fernando
Henrique Cardoso, fazia com que boa parte da
população do Município sofresse com a falta
d'água.

Durante o simpósio visitei uma família que
me disse que daquela torneira que estava abrin
do naquele momento, durante 23 anos, aos sába
dos, quando havia demanda maior, não saía
água.

Pois bem. O novo Prefeito assumiu a Prefeitu
ra no mês de janeiro e, em menos de três meses de
administração, com investimentos de cerca de R$30
mil, 25 mil pessoas que não tinham água, principal
mente aos sábados, passaram a tê-Ia.



Há também desafios na área de segurança. É
fundamental destacar - citando a presença de um
curitibano, o Deputado Joaquim dos Santos Filho 
que para os grandes investimentos públicos são ne
cessários recursos e que Curitiba também sofre a
pressão de um acelerado processo de endividamen
to que compromete a capacidade de captar novos
recursos.

Segundo dados do Banco Central,
divulgados em pedido de informações, atendo-se
só à dívida bancária junto ao sistema financeiro,
a dívida está próxima de R$ 550 milhões. Há a
indicação de dados, do mês de dezembro, do
Banco Central também, somando outras fontes
de dívidas não incluídas no sistema financeiro,
essa dívida pode estar próxima de R$ 900
milhões, com pressões para inviabilizar projetos,
como o projeto do transporte urbano do metrô,
como o projeto de desativação do ramal
ferroviário e de construção de contornos.

Quero destacar que a visão crítica é necessária
e própria daqueles que têm orgulho do seu habitat,
daqueles que têm a noção necessária e clara de que
o Brasil tem um acentuado processo de crescimento
urbano nas grandes cidades e metrópoles.

Concluindo, Sr. Presidente, mesmo diante do
contingenciamento do tempo, não posso deixar de
lembrar talvez um dos maiores escritores de minha ci
dade, Dalton Trevisan, que tem por objetivo de vida,
como escritor, escrever um conto de uma palavra só.
E, quem sabe, um minuto não seja mais do que sufici
ente para retratar o objetivo de todos os Parlamenta
res desta Casa.
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sas bem avaliadas e em momentos propícios cura associar ao desenvolvimento urbano como
sempre enaltecendo os interessados em manter obra de uma ou duas pessoas.
uma boa imagem. Ora, senhores, não é uma
questão de colocar em dúvida a autenticidade ou Há indicadores de maior qualidade de vida

para a cidade. Recentemente, a ONU apresentou
honestidade da pesquisa feita; é somente uma indicadores de desenvolvimento humano e índice de
questão de entender como a pesquisa é feita,
como são avaliados esses dados. condições de vida. Apontou Curitiba como a primei-

_ ra colocada entre as Capitais brasileiras, com indi-
Consta na pesquisa - não estou inventando cadores positivos na distribuição de renda, no nú-

nada - que 10,7% deram razão ao Presidente mero de pobres, no menor percentual de crianças
Fernando Henrique; 9,1% acreditam que quem que não freqüentam a escola, mas apresentando
está certo é o Senador Antônio Carlos Maga- grandes desafios de curto, médio e longo prazos,
Ihães. Vejam que grande diferença: 1,5%. Já como os do acesso ao conhecimento, do sanea-
32,3%, dos pesquisados, portanto sua grande mento básico, da água, numa contradição com a
maioria, não quiseram opinar, não quiseram dar idéia de capital ecológica... Aliás, no último final de
razão a nenhum dos dois e ainda disseram que semana tivemos um racionamento que atingiu prati-
ambos estão errados nessa disputa. É tudo mui- camente 70% da cidade, algo que nunca havia sido
to confuso para população. O povo não entende registrado, em que a produção acaba sendo inferior
essas colocações e acredita que as coisas não à demanda.
vão melhorar nunca!

Uma CPI neste momento não é bom para o
País, mas há de ser instaurada para acabar vez
com a corrupção que assola o Brasil. Creio até na
probidade do Presidente da República, mas creio
ainda mais na justiça, e o povo, nas próximas elei
ções, com certeza vai saber escolher com mais sa
bedoria.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GUSTAVO FRUET (PMDB- PRo Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!!!! e Srs. Deputa
dos, a cidade de Curitiba, Capital do Paraná, comple
ta amanhã 308 anos de fundação. É interessante ob
servar que isso acontece no momento em que, nessa
travessia de século, se fala num universalismo con
creto, e em que também é necessário ter uma visão
nacionalista, porém crítica, numa contradição positiva
da História, na defesa de questões particulares.

Curitiba é uma cidade que sintetiza o processo
de migração do Paraná. Curitiba, cidade que nas lín
guas indígenas significa terra de muito pião, é uma ci
dade que progride, mas também é uma cidade que
amedronta, pois apresenta contradições próprias de
um centro urbano em grande processo de desenvolvi
mento, que cresce quase uma vez e meia a mais que
o Estado do Paraná; somente a região metropolitana
de Curitiba cresce quase três vezes mais que o Esta
do, num apelo concentrador de atenção até estrutural
para com o processo de crescimento dessa região.

Há indicadores altamente positivos, sendo ne
cessário deixar claro que a qualidade de vida é um
direito e não um favor do Estado, não se aceitando
uma visão ufanista, mística, que, por vezes, se pro-
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A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PFL - de ônibus ou de qualquer outro transporte acessível
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, aos idosos - se é que se pode considerar os ônibus
Sr's e Srs. Deputados, é lamentável o tratamento brasileiros acessíveis aos idosos.
dispensado ~os idosos ~rasi~ei~os. S~ja no valor das O voto não lhes é obrigatório, mas deveria ser
apo~e~tadon~s pagas a ~~Iona, seja no p!e90 dos facilitado e estimulado, como forma de nós, políticos,
re~edlos,. seja nas con~lçoes da .rede publ~ca de sermos pressionados a atender às necessidades
saude, seja na adequaçao urbana as necessidades .
d 'd B'I t' 't t d' 'I dessa gente, necessidades que, dentro em breve, se-os I OSOS, o rasl es a mUi o a rasa o e InsenSlve - t b'
com relação a seus cidadãos mais velhos. rao am em nossas.

Quero me ater, porém, à falta de humanidade . D:.imedi~to '. podemos pensar num ~istema fis-
com que as casas de idosos, os asilos, tratam esses cahzatono .~als efl?az pa~a ~s ca~as de Idoso~.. P~r
cidadãos com necessidades especiais. Não são inco- exemplo: VIsitas qUinzenais financiadas pelo Mlnrste-
muns os casos em que responsáveis pelosasilos rou- rio da Previdência, em que cada um dos abrigados ti-
bam as pensões dos asilados; denúncia desse tipo vesse a oportunidade de contato pessoal com fiscais
ocorreu há poucos anos, atingindo a reputação até diferentes, sem medo de sanções decorrentes de
então imaculada de um asilo em Pirenópolis, a algu- eventuais denúncias, etc.
mas dezenas de quilômetros desta Capital. O que As soluções que podemos imaginar são muitas,
ocorre, então, na Amazônia e nas áreas rurais mais mas o passo inicial e necessário é estarmos atentos
remotas?! Podemos imaginar... para o problema dos idosos brasileiros, os quais, num

Graves, e constantemente estampadas em nos- período em que merecem o descanso e o respeito,
sos jornais, são as denúncias de maus-tratos, desca- muitas vezes vivenciam o inferno em vida.
so, falta de cuidados médicos ou higiene, comida de B ta d' 'b'l'd d I
b . I'd di' t' d d as e InsenSI 11 a e.alxa qua I a e e a oJamen os Ina equa os. ,

Muitos desses idosos não têm parentes vivos que O .SR. EX~EDI~O JUNIOR (Bloco~PFL - RO.
lhes possam daratenção ou mesmo apoio material; ou- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's
tros, porém, estão onde estão em decorrência da baixa e Srs. Deputados, no dia 26 de março dei entrada a
renda da maioria dos brasileiros, muitas vezes incapa- uma ação judicial exigindo a imediata suspensão do
zes de cuidar de si ou de seus filhos, e mais ainda im- pagamento das parcelas da dívida do extinto Banco
possibilitados de prover abrigo aos pais ou avós. do Estado de Rondônia - BERON. A Ação foi protoco-

Vivemos um momento de transição. Antes, mui- lada pelo advogado Dr. José Rossini Campos Coutro
tos tinham filhos pensando no futuro, quando ao me- Corrêa no Tribunal Regional Federal - TRE
nos um de sua prole ou todos, de forma alternada, po- Nesse recurso, estamos deixando clara a má-fé
deriam ampará-los na velhice. Ainda hoje o grande com que o RAET - Regime de Administração Especi-
número de filhos é uma garantia mais confiável do ai Temporária do Banco Central do Brasil administrou
que as pensões do INSS. O Brasil foi mudando, po- o Banco, Por isso, imputo-lhe a culpa pelo rombo dei-
rém, e as fa~í1.ias. ~ada .vez menore~, nu~ mundo xado: nada mais nada menos de R$ 354.480.843,62.
cada vez maIs indiVidualista, tornam Irreahsta a ga- F d t . -' I' d d I -
rantia de que os filhos cuidem dos pais, na medida em ~n amen el a açao Inc U1n o as. ec araç?~s
que a velhice se instale do PreSidente do Banco Central do BraSil, Dr. Armlnlo

A d 'd' . I ' I f Fraga, que admitiu na Comissão de Assuntos Econô-
S casas e I osos, ou seja a qua ar o nome 'd S d .. - . d d . - . f I'

que se dê às instituições encarregadas de abrigar os micos o e.na ,o. a sequencla e eCls~es In e.lze~
mais velhos, tornam-se, portanto, cada vez mais im- de s~us funcl.onanos pelo RAET, ~ que t~na co~tn?u~-
portantes; fundamentais, até. d~ ainda mais p~~a o desastr: f!nancelro da InstltUI-

Ora, a redução na taxa de crescimento demo- çao a bus?a trenetlca.de emprestl~os no ~ercado flu-
gráfico desmente o título de "País Jovem" que o Brasil tuant~ .a. J~ros ~xorbltantes, praticados tao-somente
já ostentou. Nossa população envelhece rapidamen- pela iniCiativa pnvada.
te, e em poucas décadas será grande a proporção de Sr. Presidente, foi uma irresponsabilidade total
pessoas com mais de 60 anos de idade. que afogou a instituição desmandada, forçando-a a

E não basta garantir-lhes o direito formal ao socorrer-se de capital de terceiros mediante capta-
voto, eis que sabemos que nas últimas eleições as ur- ções de recursos nas instituições oficiais, e, o mais
nas muitas vezes estavam abrigadas além de intrans- grave, a taxas extorsivas, superiores às praticadas
poníveis escadas, a centenas de metros das paradas pelo mercado, próprias de agiotagem.



Urgente, dramática e convictamente!

Muito obrigado.
O SR. WILSON SANTOS (Bloco/PMOB - MT.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, há cerca de duas semanas,
famílias de 25 desaparecidos da Guerrilha do Ara
guaia obtiveram uma vitória na reunião do último dia
28 de fevereiro da Comissão Interamericana de Direi
tos Humanos da Organização dos Estados America
nos (OEA) , em Washington, nos Estados Unidos. A
Comissão aprovou o pedido das famílias e decidiu co
brar do Governo brasileiro investigações que levem à
localização dos corpos desses guerrilheiros bem
como as circunstâncias em que eles morreram. Para
evitar uma condenação da Comissão, o Governo terá
que identificar ossadas já encontradas, procurar por
outras na área do conflito e interrogar militares que
participaram da luta contra os guerrilheiros e que nun
ca foram ouvidos oficialmente.

- a imediata concessão de liminar que
suspenda o pagamento das parcelas da dívi
da mensal do Estado de Rondônia para com
o Banco Central do Brasil, que até o Dr.
Armínio Fraga reconhece nada serem justas,
e que chegariam, em maio de 2028, ao mon
tante de R$95,5 milhões, se a espoliação se
guisse em frente, febril e desenfreada;
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A prática adotada pelo Banco Central do Brasil - o reconhecimento da responsabilida-
deve ser condenada, pois ela foi danosa, perversa de do interventor e, conseqüentemente, do
para com a combalida economia de nosso Estado. Banco Central do Brasil, nos termos do art.

Em 1995, o Banco do Estado de Rondônia - 1.521, 111, do Código Civil, combinado com a
BERON apresentou saldo negativo de R$ 36 milhões, Súmula 341, do Supremo Tribunal Federal,
e, no final do RAET, o rombo chegou a R$ 452 mi- e com o art. 37, § 6°, da Constituição Fede-
Ihões. ral, pelos danos causados aos rondonien-

A Ação em si não é suficiente. Precisamos que os ses, por intermédio do Regime de Adminis-
administradores do RAET sejam responsabilizados tração Especial Temporária - RAET no Ban-
pela dilapidação do patrimônio do povo de Rondônia co do Estado Rondônia - BERON;
através da exorbitância das mu~as aplicadas ao Banco - a rediscussão em globo de suas
do Estado de Rondônia S/A, pela gestão temerária, ir- cláusulas ou a nulidade do contrato firmado
responsável e inidônea dos seus ativos, pelo astronômi- pelos gestores do Regime de Administração
co crescimento da dívida no curso da intervenção e pe- Especial Temporária - RAET (do Banco
los pactos lesivos ao futuro do Estado firmados pelos in- Central do Brasil), leonino, danoso e lesivo
terventores do Banco Central do Brasil, responsáveis aos interesses do Estado de Rondônia, por
pelo genocídio de toda uma sociedade. não ter a mínima sustentação nos planos do

Por conta desta desastrosa e infeliz intervenção consentimento, da idoneidade, da possibili-
o saldo devedor do Estado continua crescendo. E dade material, da moralidade e da liberdade
crescerá continuamente e em prestações sempre de contratar, como ensinou Orlando Gomes,
crescentes (hoje estão em torno de R$ 4,2 milhões, estipulando cláusulas e estruturando conte-
até atingir um alucinante saldo devedor de R$ 2,9 mi- údos, com autonomia de vontade;
Ihões em outubro de 2021). A partir de então inicia-se - o ressarcimento ao Governo de Ron-
uma lenta redução, que se estende até maio de 2028. dônia do total das parcelas já desembolsadas
Nessa ocasião, a parcela mensal de amortização terá em favor do Banco Central do Brasil, com a
atingido a cifra dos R$ 95,5 milhões. correção mais ampla cabível, como forma mí-

O reembolso do Estado de Rondônia, valores de nima de reparação civil pelos danos causados
julho de 2000, para o pagamento mensal da dívida com- a toda uma sociedade, vítima indefesa dos
posta, era de ordem de R$13.896.153,32. Se o Governo gestores do Regime de Administração Espe-
de Rondônia já estivesse desonerado da situação de cial Temporária - RAET, pois até o Or. Armí-
penúria a que o débito astronômico o conduziu, com o nio Fraga Neto reconhece que justiça não há
montante em pauta poderia: distribuir uma cesta básica na relação, quando de justiça se trata.
mensalmente para cada dois habitantes; adquirir todo
mês trezentas e oitenta e seis novas viaturas equipadas
para a polícia; e distribuir um litro de leite ou três pães
por dia para cada rondoniense!

Poderia, não, o Estado de Rondônia poderá,
pois a Justiça certamente reconhecerá o dano e a le
são causados à sociedade rondoniense, reparando-a
legalmente.

Em face do exposto, e amparado pela Constitui
ção Federal, no seu art. 5°, requeiro, através de quem
de direito:
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Sr. Presidente, os guerrilheiros não eram esco- - CNBB em boa hora estabeleceu este ano, para a
teiros em férias. Eles estavam desenvolvendo um mo- Campanha da Fraternidade, o lema "Vida Sim, Dro-
vimento de sublevação contra o então regime. Queri- gas Não", uma ampla campanha de prevenção do
am derrubá-lo. Morreram em combate. A indenização abuso de drogas em nosso País.
é cabível para as famílias dos que sofreram abusos: Trabalhando nessa área há mais de 33 anos,
gente que já estava presa, sob a guarda do Governo, quero me congratular com a CNBB pela iniciativa.
e que depois perdeu a vida. É extremamente importante levar em co"nsidera-

A Comissão da OEA reconheceu que as famíli- ção que a Igreja ainda é uma das instituições de
as têm direito à verdade, ou seja, de saber o que maior credibilidade no Brasil. Há tempos foi feita
aconteceu com seus familiares. Esse princípio foi re- uma pesquisa em que a Igreja aparece em primei-
conhecido na Convenção Americana dos Direitos Hu- ro lugar como a instituição de credibilidade no
manos, em 1992. O Brasil é um dos países signatári- meio do povo brasileiro.
os, e por isso foi denunciado por não cumprir o dever Uma campanha como esta tem e terá importan-
de esclarecer as mortes. tes reflexos na área de prevenção do uso de drogas.

Sr. Presidente, as famílias desejam uma série Nesse setor, Sr, Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
de providências que esclareçam onde e como morre- dos, considero como se houvesse uma corrente ou
ram os desaparecidos, e há vários caminhos para que um canal. Em uma das vertentes, a oferta da droga, a
isso comece a ser feito. No mínimo, o Governo pode- produção, o tráfico, a ação dos traficantes, o contra-
ria abrir seus arquivos, como os da Polícia Federal e bando; na outra, a demanda, a procura, o uso da dro-
do antigo Serviço Nacional de Informações, sem falar ga, os dependentes que pagam por ela.
nos ar~uivos dos M.ini~térios militar.es, Mas, infeliz- Evidentemente, há uma questão de marketing.
mente, ISSO nunca fOI felt? A fa!ta~de Interesse do Go- Enquanto houver demanda, haverá oferta. Portanto,
verno em colocar tudo a I!mpo etao gra,nde q~e as os- temos que investir em ambas as vertentes. Reprimir a
sadas encont~adas em ar~~s do conflito est~~ guar- oferta é uma ação tipicamente policial e de fiscaliza-
da~as no Instituto de Medicina ~egal de Brasllla ?,da ção; não é propriamente nossa. Temos sim que inves-
Unlcamp e nunca foram examinadas. Uma analise tir para reduzir a demanda.
prévia de uma equipe argentina de antropologia fo- . ~

rense, contratada pelas famílias dos desaparecidos e A,C~BB procura, ~om a reall::açao da Campa-
especializada em identificar corpos, concluiu que elas nha, pn~clpalmente na area educativa, est~belecer a
podem ser de guerrilheiros. Mas o alerta parou por aí. prevenç~o d~ U~? de drogas no ~osso ~e~o~ tanto a

As famílias também reivindicam a convocação p~evença3 pnmana, aquela qu~ at.lnge o mdlvld~o que
de pessoas que participaram da repressão à guerri- al~da nao usou drogas, pnnclpalmente cna~ças,
lha, mas que nunca foram ouvidas oficialmente. A de- pre-adol:scentes ~. ad~l~s.cen!es, como t~~bem a
cisão da Comissão Interamericana de Direitos Huma- prevençao sec~ndana, dlnglda a~ueles _que la usaram
nos não significa uma punição ao Governo brasileiro, drogas ou esta~ ,u~ndo mas ainda nao sao depen-
mas sim um pedido para que as mortes sejam inves- dentes, e a terclar!a, que procur~ re~tabel~cer ~ de-
t ', d' , pendente, recupera-lo e reintegra-lo a famlha e a co-
ga as. 'd d

N d· d tod . t' t h muni a e.alta ura, os que resls Iram eram ac a-
dos de "terroristas". Inclusive boa parte dos governan- Parabéns à CNBB, que vai se reunir hoje à noite
tes e outras figuras públicas do Brasil de hoje, a co- com Parlamentares para discutir como pode desenca-
meçar pelo próprio Presidente Fernando Henrique dear com mais ênfase esta importante Campanha!
C.ardos?: então co~siderado um delinqüe~te'pelo re- O SR. HAROLDO BEZERRA (PSDB - PA.
glme militar. Tambem os detentores do Premio Nobel Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
da P~z N~lson M~ndel~ e ":~sser Arafat receberam te, Sras. e Srs. Deputados, o povo e o Governo
um dia o titulo de 1erronstas . do Pará não se orgulham dos problemas que

Mais importante que a indenização às famílias vêm ocorrendo com a SUDAM, No entanto, não
das vítimas da ditadura é o estabelecimento da verda- podemos prescindir da política de incentivos da
de histórica, o reconhecimento de que a democracia União para o combate às desigualdades regio-
não convive com torturas e assassinatos. nais, com vistas a construir um só Brasil. Não

O SR. ELIAS MURAD (Bloco/PSDB - MG. Sem podemos fazer um pacto que legitime e consoli-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- de os vários brasis que hoje, infelizmente, ainda
putados, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil existem.



Sr. Presidente, embora a redução das desigual
dades regionais constitua diretriz expressa na Consti
tuição (arts. 30, 43, 170, 151 e 159), prevalece eventu
almente uma discreta, porém tenaz, resistência con
tra medidas mais profundas capazes de concretizá-Ia.
São exemplos dolorosos o progressivo declínio dos
incentivos fiscais, limitados, no tempo, até 2013, ame
açados de paralisia com a triste conjuntura atravessa
da pela Sudam. Continuam em ritmo de lentidão inex
plicável projetos que visam a remover pontos de notó
rio estrangulamento, como as eclusas do Rio Tocan
tins, o afastamento das rodovias Transamazônica e
Cuiabá-Santarém e a hidrovia Tapajós-Teles Pires.

Quanto ao gravíssimo problema da Sudam,
mais recente motivo desta manifestação, esclarece
mos que jamais pactuamos com qualquer favoreci
mento à corrupção, e por isso aplaudimos que se
apurem as responsabilidades de cada qual, sem es
tigmatizar o órgão e seu corpo funcional, onde pre
pondera uma atuação correta, sobreposta às pontua
is torpezas, que não contaminam os demais.

Analisando a mais controvertida das normas em
vigor, nossa classe sente-se à vontade para insistir na
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A política de incentivos fiscais para a Amazônia Mas, além disso, é indispensável que as soluções
contribuiu decisivamente para que a região fosse inte- para o necessário aperfeiçoamento desta política
grada ao mercado nacional e desse os primeiros pas- passem por um debate com as lideranças da região.
sos para a superação de sua condição de mera forne- Algumas idéias já foram colocadas, como as do pró-
cedora de produtos extrativos, de baixo valor agrega- prio Ministro da Integração Regional, Fernando Be-
do. A renda resultante da estrutura positiva histórica zerra, encontradas no jornal Valor do dia 21 de março
na Amazônia foi sempre abaixo da produtividade - a passado. Diz a reportagem com o Ministro que, em
extrema pobreza, a ausência de infraestrutura e uma vez de serem compostos com 18% do Imposto de
economia na qual grande fatia das transações dis- Renda devido pelas empresas interessadas em in-
pensava até mesmo o papel-moeda. vestir nas duas regiões, os fundos seriam formados

Sabemos que a política de incentivos federais de modo compulsório com uma parcela do Imposto
para a nossa região contribui decisivamente para que de Renda arrecadado pela União em todo o País.
Amazônia seja hoje não apenas de direito, mas de Disse o Ministro que a diferença é que o Finor e
fato, parte do Brasil. No entanto, V. ~s. sabem muito o Finam deixariam de ser fundos que dependem da
bem que em fóruns nacionais e internacionais questi- opção das empresas de investir na região. Eles pas-
onam a soberania brasileira sobre a Amazônia. E mui- sariam a ser um patrimônio da União, que teria liber-
to ainda precisa ser feito para garantir tal soberania! dade de aplicar os recursos nos projetos prioritários

A política de incentivos federais foi e é fundamen- para as regiões.
tal para promover os empreendimentos na Amazônia, Segundo o Ministro, uma das principais vanta-
dando os primeiros passos para que a geração de em- gens que este modelo permitiria seria a de que "sem
pregos e da renda regional não ficasse quase que ex- a corretagem secaria uma das principais fontes de
clusivamente sob a responsabilidade dos governos, desvios". O Ministro acrescentou que outra importan-
como antes ocorria. Hoje a Amazônia possui um núme- te vantagem seria a de que isso criaria "um processo
ro cada vez maior de empresários competentes e ho- de realização dos fundos", tendo em vista que as
nestos, gerando renda, emprego e impostos através de ações das empresas beneficiadas passariam a ser de
suas empresas. Isto tem permitido que governos regia- prioridade da União, "que poderá vendê-Ias no mer-
nais, tanto em nível estadual como municipal, apresen- cado e recompor o fundo", nos moldes da Bndespar,
tem, em muitos casos, desempenho fiscal cada vez me- que opera com o Fundo de Amparo ao Trabalhador-
Ihor. A propósito, o Governo do meu Estado do Pará, FAT.
sob o comando do Governador Almir Gabriel, está entre
aqueles que no conjunto dos Estados da Federação
apresenta um dos melhores desempenhos de gerenci
amento fiscal, apesar de todas as dificuldades para a
ampliação da base tributária paraense. Sem apoio da
política de incentivos da União seria ainda mais difícil
ocorrerem, em território paraense, os muitos empreen
dimentos de maior poder multiplicador da renda e do
emprego de que necessitamos para ampliar e diversifi
car a base tributária estadual e municipal no Pará e na
Amazônia corno em todo.

O Senador Carlos Wilson disse da tribuna do
Senado que "a corrupção tem que ser combatida com
rigor, mas para isso não é preciso extinguir a institui-

. ção." Às palavras do Senador acrescentaria que as
instituições e os instrumentos utilizados pela União
para o desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste
podem e devem ser modernizados para que seus me
canismos possam deixar para o lixo da História a cor
rupção, mas nunca serem extintos!

Acreditamos que o Governo Federal em ne
nhum momento duvidou da importância da perma
nência de sua política de incentivos para a Amazônia.
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supressão do atual art. 9° da Lei dos Incentivos (Lei n° O SR. LUIS BARBOSA (Bloco/PFL - RR. Pro-
8.167/91). Desde quando implantado (art. 18 da lei anti- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srs. e
ga), sua deturpação origina, por vezes, comissões abu- Srs. Deputados, venho a esta tribuna para exaltar a co-
sivas pagas a intermediários, provocando vazamento ragem de nosso Ministro da Defesa, Geraldo Quintão,
em torno de 40% do montante obtido. Apesar disso, fo- que, mesmo em meio à difícil situação porque passa o
ram implantados inúmeros projetos que, vencendo to- Governo do qual faz parte e às fortes pressões de um
dos os óbices, continuam vitoriosos, extintos ou reduzi- sem-número de ONGs e supostos intelectuais pelo
dos tanto a Sudam como o Banco Amazônia. mundo afora, ousou abraçar a tese há muito defendida

Substituir a Sudam por uma agência de desen- por mim, pelos demais Parlamentares de Roraima e
volvimento pode ser apenas trocar-lhe a denomina- pelo próprio Governador Neudo Campos de que o Go-
ção, como também impor-lhe mudanças essenciais verno Federal cometeu grave erro na demarcação da
na estrutura, objeto e funcionamento. A primeira hipó- reserva ianomâmi em Roraima.
tese, talvez oportuna pelo desprestígio que atingiu O simples fato de o Ministro ter afirmado que a
sua sigla, será irrelevante no desempenho econômi- questão "precisa ser discutida pela sociedade" e de
co. A segunda suscita o temor de que tanto possa re- haver tomado a iniciativa de levá-Ia ao Presidente
sultar na correção de falhas notórias, o que seria lou- Fernando Henrique Cardoso já revela que não teme
vável, como no estreitamento dos benefícios concedi- as bordoadas que contra ele se abaterão.
dos à Amazônia, o que seria lamentável. Ninguém ig- Nem bem fechou a boca o destemido Ministro, e
nora as gravíssimas falhas que de há muito deformam a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
o perfil dessa autarquia. Isso, entretanto, não destrói já o acusou de estar defendendo "os interesses de
sua indispensabilidade para o progresso regional madeireiros 'e mineradores". Aliás, esse é o sofisma
nem apaga os grandes impulsos que lhe imprimiu no geralmente empregado por tais organizações para
quase meio século decorrido desde quando surgiu a atrair a atenção de ambientalistas do mundo inteiro e
SPVEA, sua antecessora, em 1953. para mobilizar seus países contra alegados atenta-

A nosso ver, o grande erro da Sudam reside na dos à Amazônia.
precarieda~e dos.recur.sos.e na infelicida?e do mod~- Diante das repercussões das afirmações do Mi-
lo atual. Os incentivos fiscaiS foram redUZidos de 50 lIo nistro da Defesa o Ministro-Chefe do Gabinete de Se-
para 1~% do Impost~_de Re,nd~, insuficientes para as gurança Institudional da Presidência da República,
neceSSidades da reglao. O ?rg.ao federal rec~ama ver- Gen. Alberto Cardoso, conquanto dissesse ainda não
bas c,e~as,. somente po~slvels ?om, ?otaçoes orça- ter conhecimento da proposta do Ministro Quintão,
~entanas firmes e~de~uçoesobngatonas. ~es~o as- declarou que a terra ianomâmi "tem de ser mantida".
Sim, s~ a Sudam n,a~ dlsp~s~r de quadros flscahzad_o- Ora, Sr. Presidente, Sr. e Srs. Deputados, nem
res eflc~zes, ~e~a Impratlc~vel zelar pela correçao o Ministro Quintão, nem eu, nem qualquer dos demais
do~ projetos. d~uldos atr~~es de nove Estados, com Parlamentares de Roraima, tampouco o Governador
mais de 5 mllho:s de qUllometr?s quadr~dos. Neudo Campos, jamais negamos o direito dos iano-

, A Sudam nao r~clam~ C~Stlg?, mas sim reforma ~ mâmis à terra. O que todos nós combatemos é a deci-
estimulo para cumpnr a mlssao gigantesca que lhe fOI são do ex-Presidente Fernando Collor de Mello de es-
atribuída sem meios suficientes para viabilizá-Ia. tender as terras ianomâmis sobre 43% do Estado de

No ensejo de estar sob o controle mais direto do Roraima e a pretensão do Presidente Fernando Hen-
Go~erno nest~ fase de mudan~~, é oportuno seja~ rique Cardoso de ampliar aquela área ainda mais, fa-
OUVidas as entidades empresanals antes que se decl- zendo-a chegar a 57% do Estado, uma e outra moti-
dam novos rumos para a SUDAM, com reflexos em vadas tão-somente pela "necessidade" de aparecer
nossa região que representa mais da metade do Bra- bem lá fora. Troca-se a soberania nacional por uma
si! e cuja prosperidade, portanto, é indissociável do "boa imagem" no exterior.
próprio destino nacional. E não estou cometendo qualquerexagero, Sr. e

Certos da melhor atenção do Sr. Ministro, soli- Srs. Deputados. O próprio Ministro Quintãofazadver-
citamos a S. Exa. seja aberta oportunidade para que tências quanto às verdadeiras intenções de ONGs
várias entidades exponham aos representantes do como o Conselho Indigenista de Roraima (CIR). De
Governo os resultados de sua experiência, assim acordo com o Ministro, essa organização advoga a
colaborando na reforma institucional do órgão que contiguidade da reserva indígena Raposa Serra do
melhor simboliza o empenho da União no desenvol- Sol com a pretensão de, posteriormente, transfor-
vimento da Amazônia. má-Ia em território internacional.



Por tudo isso, vamos cobrar com veemência
soluções para o que vem ocorrendo, porque afetará
a vida de todos os brasileiros.

A SRA. CELCITA PINHEIRO (BJoco/PFL - MT.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a Fundação Mundial para a
Natureza acaba de divulgar o resultado de importante
pesquisa, que tem tudo para vir a ser o marco inicial
de uma nova fase para a Amazônia, trazendo mais
progresso e perspectiva de vida aos moradores da
quela importante região do País.

Esse trabalho merece ser analisado não só pelo
Ministério do Meio Ambiente e o Ibama, mas por todos
aqueles que lutam para um maior desenvolvimento
amazônico, sem que o ecossistema seja agredido.

No momento em que aumenta cada vez mais a
cobiça estrangeira sobre a Amazônia e que cidades
do centro-sul do País, como Rio de Janeiro, São Pau
lo, Belo Horizonte, Porto Alegre e outras, começam a
dar sinal de saturação, seria a ocasião ideal para se
reverter esse quadro, abrindo-se novas fronteiras de
trabalho na Amazônia.
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Elogiável, portanto, a ousadia do Ministro Quin- ocorrido com o afundamento da plataforma da Petro-
tão, e dignas de todo crédito suas afirmações e adver- bras.
tências. Começou-se um processo de privatização, o

Era o que tinha a dizer. chamado Programa de Reestruturação do Setor
Muito obrigado. Energético Brasileiro, que não atendeu ~s ne~e~sida-

. des de mudança do setor. O resultado fOI a cnaçao de
_ O SR. FERNANDO ~ERRO (PT - PE. Sem revl- entes como ENS e MAE, que não funcionam, não res-

sao do orador.) - Sr. Presidente, Sr". e Srs. Deput~- pondem às necessidades e estão quebrando a estru-
dos, o assunto que vou tratar neste momento devena tura do setor elétrico brasileiro. Não temos mais pla-
vir ao conhecimento desta Casa pelo Governo. nejamento energético. Estamos apenas operando

Em junho de 2000, na Comissão de Minas e para atender às necessidades imediatas. Perdemos a
Energia, fizemos um seminário sobre o colapso ener- capacidade de gerenciar nosso sistema elétrico. Isso
gético brasileiro e as futuras a~ernativas. Nele procu- terá um custo que significará sofrimento para a popu-
rou-se agregar uma série de informações de especia- lação. É lamentável que isso aconteça e que o Gover-
listas do setor, empresários, usuários, para verificar os no silencie, particularmente o Ministro de Minas e
riscos do fornecimento de energia elétrica no Brasil. Energias. Trata-se de omissão gravíssima.

Pois bem, Sr. Presidente, o alerta que fizemos Nossa presença na tribuna é para cobrar expli-
no ano passado não foi ouvido. Agora, o Governo cações. O que vem ocorrendo é de gravidade sem
anuncia que está para fazer, a partir de maio, um raci- precedentes. O País poderá parar por falta de ener-
onamento de energia para convivermos com o quadro gia, advinda da fa~a de planejamento e de investi-
dramático que iremos enfrentar. mento. Aliás, o Programa de Térmicas, que previa a

O Governo informou, por intermédio de seus criação de 49.térmicas, só implementou 14, se~do 12
agentes, que o risco de déficit, de não-suprimento de delas conduzlda~ pel~ Petrobras e as ~utr~s.":n~le-
energia seria algo entre 10% a 15%, o que já é alto. m~ntadas_co~ dln~elro ?O Bndes. Is!o e, a InlClatl~a

Antigamente, esse índice era de 5%. Pois tenho infor- pnva~a na,o inVestiu, deixando o P~IS sem energl~.
mações, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de que o ris- Tudo ISSO e culpa d? Go~erno, que nao t~ve a capa:l-
co de déficit do setor elétrico brasileiro na Região Nor- d~de de ma~ter a Integridade ,~o seu sistema. e nao

d t 'd 50°/ R'- S d t 'd 60°/ Isso e' cnou alternativas para uma polltlca de abasteCimentoes e e e /0 e na eglao u es e e e/o. .
um absurdo, uma irresponsabilidade criminosa que de energia.
está sendo praticada contra o povo brasileiro. O Go
verno deveria ter sido o primeiro a nos comunicar so
bre essa situação.

Deputado Marcondes Gadelha, V. Exa conhece
o problema do racionamento no Nordeste, ocorrido
em 1987. Pois vamos viver situação pior, Deputado.
Está escrito nas avaliações dos entendidos que have
rá um corte de 20% na energia na Região. Isso signifi
ca praticamente apagar o Estado de Alagoas. Primei
ramente, os atingidos serão os consumidores rurais e
as pequenas cidades; mas não ficará por aí, chegan
do também aos grandes centros urbanos. No Sudes
te, ocorrerá a mesma coisa.

O Governo, de forma irresponsável, diz que
essa situação é decorrência das chuvas que não vie
ram, das vazões reduzidas e dos reservatórios com
problemas de abastecimento. Não é verdade. A causa
foi o mau planejamento e a falta de investimentos na
expansão do setor elétrico.

Esse crime cometido contra o povo brasileiro
trará conseqüências graves para as metas econômi
cas e políticas do Governo. Éequivalente ao desgaste
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A pesquisa do Fundo Mundial para a Natureza O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-
mostra que se pode conciliar a preservação da flores- PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
ta com mais infra-estrutura de transportes, estradas e te, Sras. e Srs. Deputados, a lenta agonia a que se
hidrovias, agricultura, mineração e até indústrias de referiu, em recente e magistral artigo na Folha de
transformação, obedecendo-se, obviamente, às con- S.Paulo do último dia 23 de março, o ex-Presiden-
dições ambientais. te José Sarney já dura onze anos, pois em 1990 re-

Está mais do que provado que o progresso deve gistrou-se em todo o País, mas partindo principal-
existir sem destruir o meio ambiente. Alguns pla- mente do Sudeste, uma forte campanha, um lobby
nos-pilotos já estão implantados na região e os resul- contra os incentivos fiscais e financeiros dos anti-
tados são mais positivos, trazendo ganhos para as gos artigos 34/18, chegando mesmo o Governo, na
pessoas, com melhoria de suas condições de vida. mensagem do Executivo que encaminhou o Orça-
Com um trabalho organizado, havendo conscientiza- mento de 1991, a suprimir os valores previstos
ção de todos, principalmente dos governantes, não para o Finor e o Finam.
resta dúvida de que o resultado será compensador. O Por conseguinte, essa campanha, que agora se
que não pode é continuar como está. reaviva, remexendo as cinzas do passado, sob o pre-

É verdade que há muita gente inescrupulosa texto de corrupção na Sudam e de irregularidades na
que não respeita a natureza, destruindo as florestas, Sudene, é velha de mais de uma década. E eu julgava
poluindo os rios e o ar. Mas temos de levar em conta que já estava sepultada ou jogada no lixo da história.
que outros o fazem por ignorância e até falta de co- Mas é imperdoável, para alguns grupos monopolistas
nhecimento. situados na política e na indústria e bem localizados,

Acreditamos que, havendo uma boa campanha que novos pólos de desenvolvimento econômico se
de esclarecimento, condições para educação e proje- instalem econsolidem fora do eixo sudeste do País, já
tos que visem a melhorias nos sistemas de saúde e saturado e onde os índices de qualidade de vida
de saneamento básico, aqueles que se dispuserem a caem, a cada dia, lamentavelmente.
viver na Amazônia e desejarem trabalhar encontrarão Como bem salientou o ex-Presidente e escritor
grande oportunidade. José Sarney, as distorções na política de incentivos

Para que tudo dê certo e funcione corretamente fiscais não ocorrem apenas nas duas regiões - nor-
é necessário, também, melhoria nos setores de trans- deste e norte do País -, mas também nas áreas de tu-
portes, a fim de que os agricultores possam exportar rismo, florestamento e reflorestamento, na informáti-
seus produtos e não fiquem como os produtores rura- ca, nos esportes, nas exportações.
is do norte de Mato Grosso, que enfrentam sérios pro- A correção das distorções e a superação das ir-
blemas para o escoamento de suas produções devido regularidades não se efetivam com a extinção pura e
à falta de rodovias. simples das agências administrativas, mas com medi-

Hoje, no norte de Mato Grosso, temos Municípi- das administrativas tempestivas e saneadoras, que o
os em estado de emergência, porque ficaram pratica- Ministro Fernando Bezerra, da Pasta da Integração
mente sem comunicação devido ao descaso do Go- Nacional, já adotou. Certamente não tardará a tornar
verno Estadual para com as rodovias. Vai aqui, tam- públicas as conclusões dos seus inquéritos, no âmbi-
bém, uma crítica ao Governo Federal, que deixa as to estritamente administrativo, sem que necessaria-
BRs em situação precária, como a BR-163, a Cuia- mente se proceda à providência radical de acabar
bá-Santarém. com a Sudene.

Concluindo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- A CPI do Finor, presidida pelo Deputado José
dos, quero parabenizar a Comissão da Amazônia e Thomaz Nonô, já revelou, exaustivamente, os núme-
de Desenvolvimento Regional pelo Seminário Ama- ros extraordinariamente positivos do desempenho da
zônia no Século XXI- Perspectivas para o Desenvol- Sudene e, em particular, do Finor, no seu impacto so-
vimento Sustentável, que está promovendo na Casa, bre a economia do Nordeste, permitindo o seu cresci-
desde ontem, no Auditório Nereu Ramos. Eventos mento, desde os anos 90. Trata-se de um crescimento
como esses só vêm trazer benefícios à Amazônia e médio de 4% do seu PIB, isso para referir-se apenas
mostrar ao País os esforços que se fazem para tornar a uma década, sem mensurar, aqui, o impacto socioe-
a região viável economicamente, sem agressão e de- conômico da SUDENE nas décadas de 60, 70 e 80.
predação, com um trabalho harmonioso entre a natu- Mais precisamente: nos 34 anos que vão de 1960 a
reza e o homem. 1994, o PIB do Nordeste cresceu e uma taxa média

Muito obrigada. anual de 4,8%, taxa que o Ministério do Orçamento -



08378 QUlIlta-felra 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

e Secretaria Especial de Políticas Regionais - consi- Muito obrigado.
der?va, em ju~ho de 1996, "excepcional para long~s O SR. ENIVALDO RIBEIRO (PPB - PB. Pronun-
p~nodos.' ~artlcularm~nte no caso d~ uma economia cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
ainda sUjeita ~ !o~es ,~mpactos negativos decorrentes Deputados, é com grande satisfação que vimos hoje a
das secas penodlcas . esta tribuna para dar notícia a nossos pares de que a

Quando a história econômica do Nordeste for Paraíba volta a participar do calendário nacional de
efetivamente pesquisada e relatada por um econo- eventos agropecuários, a partir da realização da Pa-
mista do porte de Celso Furtado, então nos daremos raíba Agronegócios 2001. Encerrada no último dia 25,
conta da sua grandiosidade, do valor histórico-político a exposição foi promovida pela Secretaria de Agricul-
daquela iniciativa de integrar o Nordeste ao Brasil, tura, Irrigação e Abastecimento do Estado e se reali-
que resultou da visão de estadista de Juscelino Ku- zou na Capital, João Pessoa.
bitschek. Em 1959, este lançou a aPENO - Operação P t 'd .. d 't d d t
Nordeste, da qual resultou a Sudene, criada em 15 de ~ra se er. uma I ~Ia a magm u e ? even o,
d b d 1959 t

. d L' o 3962 D • basta dizer que ficou regionalmente conhecido como
ezem ro e , a raves a el n . . ai por "Sh d T. "t d . . I -

diante, sucederem-se quatro Planos Diretores do De- . _ow a lerr~ ' en ~ como pn~clpa atraçao a expo-
senvolvimento Regional, que redirecionaram os in- SIÇ~O do rankm~ naclona~: reglonal?~ gado ne.l~re.
vestimentos federais para o Nordeste, antes disper- FOI palco, tambem, de leiloes especlflcoS de vanas
sos e fragmentados, feitos ao sabor das conveniênci- outras r~ças, ~omo cava~os mang.as-Iargas e quar-
as políticas do momento, sem um programa coorde- to-de-mllha, alem de capnnos e OVinOS.
nado e articulado. Esse foi o grande mérito da Essa já é a terceira versão da Agronegócios.
Sudene. Para regozijo da classe produtora do Estado, vem

Com esses Planos Diretores, o Estado fugiu, no sendo um, s.ucesso em termos de oportunidades de
Nordeste, ao simplismo de prestar quase exclusiva- bon~ negoc!~s, se~do o carro-chefe de uma progra-
mente às suas populações serviços de segurança, maçao que ja contem 36 eventos ao longo do ano em
saúde pública e educação ou de investirapenas na in- toda a Paraíba. A importância da exposição pode ser
fra-estrutura, para se transformar no indutor do pro- medida pela participação maciça de criadores do nor-
cesso de desenvolvimento socioeconômico e integra- te, nordeste e também do centro-sul do País; foram
ção nacional, ao lado da empresa privada, identifican- expostos mais de 3 mil e 500 animais, inclusive aves-
do novas oportunidades de investimento. truzes, pôneis e espécies menores, que atraíram

A sustentabilidade do desenvolvimento do Nor- mais de 200 mil visitantes à feira durante os oito dias
deste somente poderá ser conseguida, no objetivo d~ exp?sição. O V?I~me de negó.cios ~ealizados atin-
estratégico de integrar a região à economia do sul e glu a Cifra de 3.mllhoes e 763

0
mil reaiS, ~ q~e repr~-

sudeste do País, e superar os ainda persistentes ní- s~nta um crescimento de 270}lo em_relaç~o a ex.~osl-
veis regionais de pobreza, se forem mantidos os in- çao do ano passado. Os reflexos sao mUito pOSitivoS
centivos fiscais e financeiros. A questão que se colo- não apenas para o desenvolvimento do setor, mas
ca, hoje em dia, é de tornar a sua administração mais também para o comércio informal que naturalmente
eficiente e transparente, redirecionar as prioridades se agrega a eventos desse tipo.
de aplicação dos recursos financeiros que o Tesouro É muito importante, Sr. Presidente, destacar
disponibiliza, e não, manu mi1itari , extinguir a agên- o empenho do Governo da Paraíba em promover,
cia que os administra. nas melhores condições, a Agronegócios. Para a

Estou certo de que o Governo do Presidente realização da primeira versão, que viabilizou as
Fernando Henrique Cardoso oportunamente vai pro- demais, foram investidos, em revitalização do es-
por a esta Casa as medidas de reformulação adminis- paço e equipamentos, 500 mil reais. Hoje, o cha-
trativa da SUDENE e da SUDAM, como fez, recente- mado Parque de Exposições está completamente
mente, em relação ao DNOCS. E aí, sim, discutire- recuperado, com a reconstrução das calçadas e
mos os novos rumos que as duas agências deverão baias, estando disponível para a realização de vá-
seguir, no propósito de tornar mais real e próximo o rias feiras e eventos de grande porte, como, recen-
objetivo maior de integração das Regiões Norte e temente, a feira de tratores e os rodeios. Do mes-
Nordeste ao corpo federativo da Nação, diminuindo mo modo, o espaço público dá lugar a shows de
as distâncias que ainda separam, no Brasil, as suas música, exposições de artesanato e demais ativi-
populações, nos planos econômico e social e de pro- dades culturais, favorecendo a divulgação de tra-
moção humana. balhos individuais e a participação popular.
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Trata-se, assim, de iniciativa preciosa, que aten- tar diversos Parlamentares e os reclamos dos técni-
deu sob vários aspectos a demanda do Estado e de cos de Nível Médio do Ministério, assinou o Aviso Mi-
sua Capital. Foi fundamental a iniciativa do Governo nisterial n° 391, de 21 de dezembro de 2000, dirigido
paraibano, cuja mediação ofereceu efetivas condi- à S.Exa., o Sr Ministro de Estado do Planejamento,
ções de expansão ao setor agropecuário estadual. A Orçamento e Gestão, Martus Antônio Rodrigues Ta-
verdade é que as dificuldades com a seca vinham de- vares, propondo a criação dos cargos de Técnico Fe-
sestimulando os produtores, mas agora já se pode deral Agropecuário e Auxiliar Técnico Federal Agro-
cogitar realmente de uma recuperação. pecuário, que, juntamente com o cargo de Fiscal Fe-

Nossos calorosos cumprimentos, pois, ao Gover- deral Agropecuário, recentemente criado pela Medida
nador José Maranhão e também ao Secretário de Agri- Provisória n° 2048-31, de 23 de novembro de 2000,
cultura, Aguinaldo Ribeiro, pela criatividade e sucesso comporiam a estrutura funcional necessária ao de-
da iniciativa. Estamos certos de que a partir desse im- senvolvimento das ações de vigilância, inspeção e fis-
pulso a agropecuária paraibana deverá alcançar pro- calização agropecuária.
gressos inéditos, com a conseqüente ampliação da Ressalte-se que o Governo Federal, visando va-
área de negócios e a provável diversificação na produ- lorizar os profissionais que atuam nas áreas de fisca-
ção. Com o aquecimento do setor, espera-se por um au- Iização, adotou medidas favoráveis à categoria funci-
mento na oferta de empregos, por uma melhor distribui- onal dos Engenheiros Agrônomos, Zootecnistas, Quí-
ção de riqueza, enfim, por um crescimento global na micos e Farmacêuticos e, ainda, Médicos Veterinári-
economia do Estado, a reverter, em última instância, os (Medida Provisória n° 2.048-26, de 29.06.2000),
para o bem-estar da população. pertencentes ao Quadro de Pessoal do Ministério da

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB - Agricultura e do Abastecimento, tais como a Gratifica-
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, ção de Desempenho de Atividade de Fiscalização-
Sras. e Srs. Deputados, ocupo novamente esta tribu- GDAFA; a transformação dos atuais cargos para o
na para manifestar minha preocupação com as atuais cargo de Fiscal Federal Agropecuário; e recentemen-
categorias funcionais de Técnico de Nível Médio no te a definição desses cargos como de Carreira Típica
âmbito do Ministério da Agricultura e do Abasteci- de Estado, medidas estas essenciais ao exercício le-
mento, compostas de Agentes de Atividades Agrope- gal das fiscalizações e à valorização profissional.
cuária, Agentes de Inspeção Sanitária e Industrial de Outrossim, Sr. Presidente e nobres colegas, o Go-
Produtos de Origem Animal, Técnicos em Agrope- vemo Federal não adotou estas mesmas medidas para
cuária e Técnicos de Laboratório, que com a mesma com as categorias de Técnicos de Nível Médio: Agentes
responsabilidade atuam em conjunto com as catego- de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Ori-
rias técnicas de Nível Superior nas áreas de fiscaliza- gem Animal, Agentes de Atividades Agropecuária e Téc-
ção de produtos de origem animal e vegetal. nicos de Laboratório, Auxiliar Operacional em Agrope-

Quero registrar nossa audiência com o Sr. Se- cuária e Auxiliar de Laboratório, pertencentes ao Quadro
cretário Executivo do Ministério do Planejamento, de Pessoal Permanente do Ministério da Agricultura. No
Orçamento e Gestão, Dr. Guilherme Dias, na qual, entanto, na mesma Medida Provisória, em seu art. 1°,
acompanhado dos nobres Deputados Ronaldo Caia- itens V e X, incluiu as categorias de Nível Intermediário e
do (PFL), Carlos Batata (PSDB), B. Sá (PSDB) e Sér- Nível Auxiliar do Instituto de Pesquisas Econômicas Apli-
gio Reis (PSDB) e de diversos técnicos de nível mé- cadas (IPEA) e Carreira de Pesquisa e Ciência e Tecno-
dio do Ministério da Agricultura, tivemos a oportunida- logia na reestruturação e organização de carreiras.
de de destacar a importância da estrutura operacio- Finalmente, Sr. Presidente, gostaríamos de real-
nal do Ministério e das Delegacias Federais de Agri- çar o trabalho destes Técnicos de Nível Médio e Inter-
cultura nos Estados nas atividades indispensáveis e mediário do Ministério da Agricultura e do Abastecimen-
indelegáveis de fiscalização de produtos, subprodu- to, fundamentalmente na conjuntura atual. Desempe-
tos e resíduos, de valor econômico de origem animal, ,. nham suas funções muitas vezes sem uma estrutura
vegetal e agroindustrial, controle, inspeção e classifi- adequada nasfronteiras do nosso País, para enfrentar o
cação, visando estabelecer parâmetros adequados processo de globalização e defender a agropecuária
para o consumo, trânsito interestadual e exportação, nacional contra as doenças exóticas que grassam nos
evitando risco para a saúde humana. países mais desenvolvidos, possibilitando assim a gera-

É oportuno lembrar, Sr. Presidente, a sensibili- ção de divisas que representam fator preponderante
dade e o empenho do Exmo. Ministro da Agricultura, para o sucesso da balança comercial brasileira e conse-
Marcus Vinícius Pratini de Moraes, que após auscul- qüentemente o equilíbrio financeiro do País.
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Muito obrigado.
O SR. RUBEM MEDINA (Bloco/PFL - RJ. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o Mercado Comum do Cone Sul (MERCOSUL)
completa dez anos esta semana, em meio a mais uma
crise que vem se tomando rotina ao longo de sua histó
ria. Os riscos de estagnação da economia argentina, a
instabilidade política no Paraguai e problemas no comér
cio entre Brasil e Uruguai põem em dúvida a coesão do
bloco, exatamente num momento em que a união é ne
cessária para enfrentar os desafios da formação da Área
de Livre Comércio das Américas (ALCA) e de um bloco
hemisférico com os países da União Européia.

O agravamento da crise na Argentina levou o
novo Ministro da Economia, Domingo Cavallo, a pedir
o apoio do Brasil para a mudança na regra tarifária do
Mercosul. Preocupado com o futuro de seu tradicional
parceiro e as conseqüências da crise para nossa eco
nomia, o Brasil garantiu seu apoio às medidas defen
didas pela Argentina, mas anunciou que vai submeter
o assunto à discussão do Grupo do Mercado Comum
do Mercosul.

Apesar das dificuldades, que todos consideram
passageiras, ninguém duvida do futuro do bloco e até da
sua ampliação, com a adesão dos demais países do Pa
cífico. Essa união e ampliação do bloco são fundamenta
is para fortalecer a posição do Mercosul diante dos en
tendimentos com Canadá e Estados Unidos para a for
mação da ALCA e com os países europeus para a for
mação de uma zona de livre comércio UE e Cone Sul.

Em relação à União Européia, semana passa
da, os negociadores do Mercosul se reuniram com
representantes europeus em Bruxelas, Bélgica,
para as primeiras tratativas para a formação do blo
co comercial entre os dois continentes. Enquanto os
representantes do Mercosul temiam que os europe
us estivessem levando a iniciativa a um impasse, ao
se recusarem a discutir a liberação do comércio
agrícola e a adoção de normas comuns antidum
ping, o chefe da delegação européia surpreendeu
os sul-americanos com a proposta para acelerar as
negociações e colocá-Ias num estágio mais avan
çado do que o da ALCA.

E as negociações com a UE estão bastante
avançadas. Vários grupos de trabalho estão na fase
final de suas respectivas missões, embora esse pro
cesso não tenha passado da fase de troca de informa
ções básicas. Apenas em julho próximo os represen
tantes de cada bloco decidirão de que forma será
conduzido o complexo processo de concessões mú
tuas que pode levar à concretização do futuro acordo
hemisférico.

Por que a necessidade de fortalecimento e am
pliação do Mercosul? Não apenas para fortalecer a
posição do bloco na discussão sobre novas áreas de
livre comércio. Isso interessa particularmente ao Bra
sil. Embora muitos pensem que o Mercosul é um peso
para a economia brasileira, os números da balança
comercial com os parceiros do Cone Sul mostram o
contrário. Com o Mercosul, o Brasil ampliou suas ex
portações de US$ 1,3 bilhão de dólares em 1990 para
US$ 7,7 bilhões no ano passado, representando um
crescimento de 485,8%. No mesmo período, todas as
exportações brasileiras cresceram em média apenas
75,3%.

O que se deduz é que Argentina, Paraguai e
Uruguai foram importantes para a economia brasilei
ra. É lógico que o futuro do bloco depende de uma sé
rie de reflexões estratégicas. Afinal, o Mercosul foi for
mado porque Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai
perceberam a tempo que o processo de abertura da
economia de cada país seria inevitável. Com a cria
ção do mercado comum, pretendia-se assegurar ao
setor produtivo do Cone Sul uma área privilegiada
para que pudesse experimentar um maior grau de li
beralização econômica.

Com os entendimentos para a formação da ALCA e
de um eventual bloco com a União Européia, contata-se
que esse estágio foi de fundamental importância para o
amadurecimento do empresariado brasileiro e para pre
parar o setor produtivo para os desafios da integração co
merciai e do avanço da globalização econômica.

Muito obrigado.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, muita coisa já se disse sobre a questão da
correção dos saldos do FGTS sem que a verdade exata
dos fatos viesse à tona. Há, da parte de setores da socie
dade e, sobretudo, do mundo financeiro, um silêncio che
io de cumplicidade e, ainda, de medo.

Quando do Plano Verão e do Plano Collor, em 1989
e 1990, os depósItos do Fundo de Garantia eram feitos em
todos os bancos do País. Somente em 1992, ainda com
Collor, o Govemo determinou que se concentrassem to
das essas contas na Caixa Econômica Federal.

Ora, até ontem, ou, melhor dizendo, quando do
lançamento dos planos referidos, os bancos recebi
am os depósitos feitos pelo empresariado e os aplica
vam como bem queriam e entendiam. E ganharam
muito. Eram depósitos obrigatórios, não facultativos.
Portanto, de custo zero. E, numa inflação que chegou
a 84% ao mês e manteve-se nos 40 ou 50% ao mês
durante muito tempo, o spread atingia níveis fabulo-



O medo é um sentimento presente na alma de to
dos nós que vivemos nos médios e grandes centros ur
banos. Temos medo de ser assaltados nas ruas. Te
mos medo de que nossas casas sejam invadidas por
marginais. Temos medo de sorrir para um desconheci
do, de cumprimentar um estranho, de dar um dedo de
prosa a alguém que não pertença ao nosso círculo
mais íntimo. Temos de abrir a janela do carro e de pa
rar no semáforo. Temos medo de chegar tarde da noite
em casa e de sair muito cedo para o trabalho. Temos,
enfim, medo de tudo e de todos. Vivemos sob a égide
do medo. É ele - o medo - que determina as nossas

Cantaremos o medo, que esteriliza os
abraços.

Não cantaremos o ódio porque esse
não existe,

Existe apenas o medo, nosso pai e
nosso companheiro,

O medo grande dos sertões, dos
mares, dos desertos,

O medo dos soldados, o medo das
mães, o medo das igrejas,

Cantaremos o medo dos ditadores, o
medo dos democratas,

Cantaremos o medo da morte e o
medo depois da morte,

Depois morreremos de medo

E sobre nossos túmulos nascerão
flores amarelas e medrosas.
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sos, principalmente porque, insistimos, os recursos Mas esse perigo, agora, existe. O trabalhador fi-
eram captados sem qualquer custo. cou sem sua estabilidade, ficou sem seu Banco de

Os assalariados, por seus sindicatos ou indivi- Habitação e corre o risco de, a meio dessas águas
dualmente, correram aos Tribunais para exigir a corre- turvas, ficar sem aquela garantiazinha quando demiti-
ção desses saldos, pois que assim deveria ser reco- do ou, se for o caso, aposentado. Afinal, que culpa
nhecido na forma de centenas e centenas de deci- têm os trabalhadores por essa pletora de planos eco-
sões judiciais de primeira, segunda e última instância. nômicos os mais estapafúrdios, que em nada meIho-
Seja no campo jurídico a decisão está estatuída e é raram a vida do povo nem a economia do País?

definitiva: os saldos têm que, efetivamente, sofrer a Muito obrigado pela atenção.
correção referente àqueles planos. O SR. NELO ROOOLFO (PMDB - SP.

O Governo, nada obstante tantas promessas de Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
pagamento, tergiversou e segue tergiversando. Os tra- Sras. e Srs. Deputados, peço a permissão de V. Exas.
balhadores irão receber a correção devida aos pedaços para iniciar meu pronunciamento lendo o "Congresso
e todos terão que renunciar a 15% do total devido, sob Internacional do Medo", pequeno poema de Carlos
alegação de que, não tendo necessitado recorrer à justi- Drummond de Andrade. Escrito há décadas, ele
ça, não estarão obrigados a pagar as custas judiciais. permanece atual:
Ora, e os que já receberam, e os que assim recorreram p .. t ~ t. " . . . rov/sonamen e nao can aremos o
ao Poder Judlclano e tiveram ganho de causa? Mais, .te. • b' d. . . .. amor. que se retug/Ou maIs a a/xo os
ainda: um empresano que tenha cumpndo sua obnga- bt 7 A

- A A t h f t d d "it d FGTS su erraneos.çao e, mes ames, en a e e ua o o epos o o
de todos os seus empregados, por que esse empresá
rio está, agora, sendo chamado para pagar parte do
que é devido aos trabalhadores?

O Governo cala-se em copas, porque, caso con
trário, teria que se virar para os senhores banqueiros e
exigir que entrassem com parte, pelo menos parte da
queles fabulosos ganhos que obtiveram enquanto deti
nham essas contas, o que, como já vimos, ocorreu até
1992. Em resumo, diante da miserabilidade do assalari
ado, diante das necessidades e dificuldades que en
frenta todo dia, notadamente os aposentados, muitos
acabam por ceder a essa argumentação das autorida
des monetárias e aceitar qualquer acordo que lhe cola-

I que uns míseros reais em seus minguados bolsos.
Mas não é só. O FGTS foi criado em nossa legis

lação para arrancar da CLT o instituto da estabilidade, a
impossibilidade de demissão sem justa causa do traba
lhador que completasse dez anos ininterruptos na mes
ma empresa. Com os recursos, se financiaria a atuação
do Banco Nacional de Habitação, criado, então, para
desenvolver projetos de habitação popular.

Os desencontros do BNH foram de tal ordem
que o levaram à falência. E o trabalhador acabou por
ficar sem a estabilidade e sem sua casa. Mas os es
cândalos envolvendo o Fundo chegam a tal ordem
que, em sua última edição, a revista Veja estampa ar
tigo de Stephan Kanitz, administrador de empresas,
sugerindo, pura e simplesmente, a extinção do Fundo
de Garantia. E dá prova cabal de pouco entender da
matéria, tanto que afirma, sem pestanejar, que os re
cursos do FGTS decorrem do desconto de 8% que o
patrão faz em nossos salários, o que não é verdade.



08382 Quinta-rena 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Mallro de 2001

ações. É ele que nos paralisa e, para usar um verso do equipamentos adequados para cumprir sua missão.
poeta, "esteriliza os abraços". São obrigados a pôr a vida em risco por salários aviltan-

Esse medo não é fruto de uma paranóia nacio- teso Vítimas da ansiedade e da depressão, muitos deles
na!. Ele é conseqüência direta de uma violência in- acabam por suicidar-se, conforme mostram levanta-
questionável, que cresce a cada dia nos centros urba- mentos recentes feitos pela própria corporação.
nos e parece não ter fim. A ousadia dos marginais De nada adianta, portanto, comparar realidades
desconhece limites: invadem quartéis da Polícia MiIi- tão distintas como a brasileira e a norte-americana. É
tar para roubar munição; invadem delegacias para Ii- muito fácil falar que o policial nos Estados Unidos é mui-
bertar comparsas; de dentro dos presídios, coman- to melhor preparado para enfrentar a criminalidade. E
dam ações criminosas espetaculares. E à sociedade de fato o é, pois tem melhor formação escolar e recebe
parece não haver outra alternativa a não ser rogar treinamento mais compatível com a atividade que irá
pela proteção divina. exercer. Ocorre que lá, ao sair da academia e ir para as

Muitas, sabe-se, são as causas da violência que ruas, ele ganha algo em torno de 4 mil e 500 reais. Em
aflige a todos nós. A importância que se dá a cada uma São Paulo, um policial em início de carreira recebe qua-
delas é variável, de acordo com a visão política de quem se oito vezes menos, algo em torno de 600 reais. E o po-
emite a opinião. Não pretendo discorrer neste momento Iicial, seja ele brasileiro, norte-americano ou japonês, ao
sobre as causas da violência. Quero apenas tecer al- contrário do que muita gente parece imaginar, é um ser
guns comentários sobre uma delas, justamente aquela humano exatamente igual a qualquer um de nós: ele
que me parece a principal: a impunidade. tem mulher e filhos, é obrigado a pagar contas, tem so-

Cometer delitos neste País - e refiro-me a deli- nhos e medos - muitos medos, inclusive o de morrer e
tos de toda sorte -, ao que parece, virou um grande deixar sua família sem sustento.
negócio. A chance de ser punido é mínima, como se Nesse sentido, gostaria de fazer um apelo a to-
verá a seguir. dos os Governadores, já que cabe a S.Exas. a tarefa

Dias atrás, a revista Veja publicou longa reporta- de dirigir e remunerar as Polícias Civil e Militar: não
gem sobre o tema. Dados oficiais mostram que a polícia hesitem em fazer todos os esforços possíveis para
só consegue prender os suspeitos de 24% dos crimes que os responsáveis pela nossa segurança sejam
violentos registrados nas delegacias do País; apenas dignamente remunerados e sintam-se motivados a
14% dos envolvidos em casos graves são levados a jul- cumprir da melhor forma possível seu papel; não se
gamento e 1% cumprirá a pena integralmente. esqueçam de que a sociedade precisa, sim, de pro-

"Os criminosos analisam a relação custo-benefí- fessores e de médicos, mas que também não pode
cio de cada operação. E, se o risco de ser preso for ano, p~escindir de policiais bem ~reparadost.écnica e emo-
o bandido pensa duas vezes antes de agir. Quando o clonalmente; busquem, enfim, alternativas para am-
risco é baixo a audácia e a violência aumentam" expli- pliar a receita de seus Estados, para que os policias
cou à report~gem de Veja o Coronel reformado d~ Polí- civis e mi.litares também possam receb~r~alário~ dig-
cia Militar de São Paulo José Vicente da Silva Filho nos e treinamento adequado. Do contrano, contlnua-
uma das principais autoridades brasileiras no assunto.' remos todos vivendo com um medo medonho ~ o po~

O que gera a impunidade? Há dois fatores bási- ema de ~arlos Orummond de Andrade continuara
cos: a ineficiência das polícias e a inépcia do Poder sendo mais atua~ do que. nunca.
Judiciário. Estima-se, diz a reportagem de Veja, que Era o que tinha a dizer.
95% das sentenças de primeira instância sofram re- Obrigado pela atenção.
cursos em instâncias superiores. Uma causa no Bra- O SR. LUISINHO (Bloco/PST - RJ. Pronuncia o
sil chega a ser julgada até oito vezes. Um caso de ho- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Oe-
micídio pode levar até seis anos para que seja julga- putados, em pronunciamento recente feito desta tri-
do. Enquanto entre os criminosos enraíza-se a sensa- buna abordei a situação de 2.081 servidores munici-
ção (ou a certeza) de impunidade, dissemina-se em pais de Belford Roxo, exonerados por determinação
todas as camadas sociais a cultura do medo. da Justiça, sob suspeita de ter havido fraude no con-

Voltemos à questão da polícia. Nossos policiais curso público a que foram submetidos.
militares e civis são freqüentemente alvo de toda a sorte O fato, como não poderia deixar de ser, causou
de críticas: ora são acusados de incompetentes, ora são uma celeuma muito grande, pois embora respaldado
tachados de truculentos. Não se ignora que a eles fal- em decisão judicial, teve repercussões muito graves em
tam condições mínimas de trabalho. Em geral, têm bai- diversos setores da vida do Município. Uma das conse-
xa escolaridade, são mal treinados, não dispõem de qüências foi a ocupação, por servidores enfurecidos, de
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unidade hospitalar, com o desligamento do aparelho de No começo do século, quando a energia elétrica
oxigênio de um paciente que estava em coma. era explorada através de processos empíricos, como

Éelementar o princípio segundo o qual a ninguém a pequena turbina e o motor movido a vapor, alega-
é dado fazer justiça com as próprias mãos. Se cada um va-se que nosso desenvolvimento industrial demora-
dos prejudicados entender de assim proceder, nunca ria muito a ser uma realidade na medida em que não
chegaremos a nada - e não é atentando contra a vida dispúnhamos de meios eficientes.
de pessoas, pior ainda, contra uma pessoa em coma Surgiram as grandes hidrelétricas, que foram,
que iremos mudar uma decisão da Justiça. por assim dizer, a redenção de algumas regiões do

É de conhecimento de todos que o atual Prefei- País, pelo menos até o presente. Paulo Afonso, na
to, no seu esforço moralizador da coisa pública, en- Bahia, por exemplo, redimiu o Nordeste, hoje suple-
tendendo a gravidade do problema, já propôs e obte- mentada por Boa Esperança, no Piauí, enquanto par-
ve da Câmara de Vereadores a aprovação de lei cri- te da Amazônia vem sendo atendida pelo sistema de
ando 1.179 cargos em comissão e autorizando a con- Tucuruí. Furnas, Três Marias, Itaipu e alguns conglo-
tratação de funcionários até a decisão definitiva sob a merados de São Paulo constituem o potencial ener-
anulação do concurso, em tramitação na Justiça do gético do País, hoje defasado pelo consumo e pela re-
Estado. dução do volume de água dos reservatórios.

Teço essas considerações, Sr. Presidente, por Com a energia nuclear o Brasil ainda não pode
entender que, na qualidade de representante do contar, porque Angra dos Reis não serve de parâme-
Estado do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados, tro para o complexo energético nacional. Nem mesmo
particularmente de Belford Roxo, não me poderia fur- o destino do resíduo nuclear foi definido.
t~r ao deyer de um posicion~ment?,. já qu: o assunto Portanto, Sr. Presidente, o Brasil está diante de
diz ~espe!to, a um so tempo, a a~mlnlstraçao e aos su- um dilema, já que para crescer precisa investir 34 bi-
penores Interesses da populaçao. _ Ihões de dólares na construção de novas usinas. Sim,

Se houve fraud,e no concurso, a popu!aç~o nem porque com o petróleo ainda não pode contar. Que o
aqueles que de:boa fe ~e submeteram ao ~Ielto t:n:' cul: episódio da plataforma P-36 da Petrobras, hoje re-
pa. Nunca sera demais lembrar que serviço publico e pousando no fundo do mar sirva de exemplo para to-
atividad~ e.ssencial e, como ~al,. não pode ~ofrer solução dos aqueles que se encontram empenhados na bus-
de continuidade. Se os prejudicados estao revoltados, ca de auto-sustentação no campo da energia de pro-
recorram à Justiça, que é a instância apropriada. Não é dução. '
invadindo hospital nem depredando bem público que se _,. _ '
vai che ar a uma solu ão satisfatória. . A ho~a nao e aprop~lad.a para lamen!açoes. E

g ç precIso agir com toda urgencla para que nao venha-
_ Reconheço o drama dos alcançados pela anula- mos a ser surpreendidos com um racionamento for-

ça0 do concu!'so. Mas tenho certeza ~ esperança de çado, comprometendo a estrutura do próprio desen-
que tudo ~era contornado no s~u deVido tempo, .vol- volvimento nacional.
tando a reinar a paz e a harmOnia entre os envolVidos
no problema. . ~ntenden:'0~ que, n~o é preciso s.uspender a i1u-

Formulo, pois, desta tribuna veemente apelo à mlnaçao,~e predlos publlco~ co~o fOI ~ecomendado
compreensão daqueles que se sentem prejudicados, em Brasllla, porque a so.luçao nao esta.e~ acen~er
pois violência gera violência e, no final das contas, ou ap~ga~ uma luz a mais. O po~o br,a~llelr? precisa
quem sofre é a população. ~ consclen~lzar-se. de que a energia eletnca e .um dos

P b d t t S P 'd t bens mais precIosos da moderna tecnologia, que,
asso a a or ar ou ro assun o, r. reSI en e. b tT d " t d ·d

Tenho dito e repetido desta tribuna que o Brasil con- bem u; IZ~ °t :roporclonara por o a a VI a o
tinua sendo um imenso laboratório de experiência em-e~ ar e o os. ..
nos mais diferentes ramos de atividades. A qualquer Diante desse ~uadro Sr. Pr~~ld~~te, so n~s res-
tempo e em qualquer Governo sempre houve alguém ta ale~ar as autonda~es do Mlnlsteno .?e MIn~s. e
interessado em melhorar as condições de vida do ~nergl~ par~ ~ neceSSidade de c?nstruçao d~ mlnIU-
País, copiando ou não aquilo que é usado lá fora. sinas hldreletncas em tod? o PaiS, porque ~ao bas-
Assim, pesquisadores das mais diferentes tendências tam os conglom:rados glgantesc~s env~lvldos em
procuram convencer a administração pública de que o cons~an.tes ap~goes ~omo temos VistO. Ate porque o
procedimento "tal" é melhor que o "qual" dentro de BraSil ~In~a nao domma pl~na..me.nte a tecnologia de
uma argumentação nem sempre conveniente aos transmlssoes para longas distanCias.
verdadeiros interesses nacionais. Era o que tinha a dizer.
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o SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, Padre Cícero foi eleito Cearense do Século.
É isso mesmo. Numa eleição que nos últimos dias
mobilizou o povo do Ceará, Padre Cícero foi escolhido
Cearense do Século, ou, em outras palavras, a perso
nalidade do nosso Estado que melhor representa e
traduz o espírito da nossa gente.

A promoção foi iniciativa do Sistema Verdes Ma
res de Comunicação e contou com a adesão de toda
a sociedade. Foram espalhadas urnas eletrônicas por
toda Fortaleza e principais cidades do interior do
Estado, além de outras itinerantes que percorreram
os lugares mais longínquos do Ceará. O nome de Pa
dre Cícero era uma das alternativas de uma lista de
dez destacados nomes da história do Ceará.

Personalidades de origem e atividades diver
sas, como o ex-Governador Virgílio Távora e a escri
tora Rachei de Queiroz, o Presidente Castelo Branco
e o poeta popular Patativa do Assaré, eram algumas
das alternativas de que o cearense dispunha para ex
pressar aquela que mais traduzia a identidade históri
ca do povo cearense. Nessas circunstâncias, a esco
lha do nome de Padre Cícero Romão Batista não
pode ser considerada uma obviedade.

Padre Cícero tornou-se um mito para além das
fronteiras do Ceará. Seu nome habita o inconsciente
coletivo e movimenta hoje dinâmico comércio de ima
gens, literatura, cinema, além de inspirar nomes de
ruas e de estabelecimentos comerciais, como merce
arias, lanchonetes, restaurantes, lojas, oficinas, pos
tos de gasolina, farmácias etc.

A figura polêmica do Padre Cícero ultrapassou
em muito os limites de Juazeiro do Norte e tornou-se
conhecida mundialmente, atraindo pesquisadores e
escritores. Ele era sobretudo um homem político, que
soube ligar a expressão de fé à participação popular.

Em 1871, aos 27 anos, teve seu primeiro conta
to com o pequeno povoado de Juazeiro do Norte, que,
à época, era apenas um distrito do Município de Cra
to. Ali, ele não poupou esforços para realizar um tra
balho pastoral, com incansáveis pregações, conse
lhos e visitas domiciliares. Para além da divulgação
da palavra de Deus, Padre Cícero, de maneira auste
ra e pulso firme, tratou de sanear os costumes da po
pulação, acabando pessoalmente com os excessos
de bebida e a prostituição. Sob sua liderança, o luga
rejo vivia momentos que nunca tinha presenciado.

O fato que talvez tenha marcado sua entrada tri
unfante para a história foi o registro do milagre, ocorri
do em 1886, quando uma hóstia consagrada pelo ca
pelão de Juazeiro transformou-se em sangue, na
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boca da beata Maria de Araújo. Esse acontecimento
deslocou para Juazeiro uma Comissão de Inquérito
Eclesial, que concluiu pela veracidade do milagre,
muito embora uma segunda Comissão de Inquérito o
tenha negado.

Padre Cícero foi o criador de um movimento reli
gioso com viés nitidamente político que desafiou a
Igreja e o Estado, e, por isso, passou a sofrer pres
sões do clero e demais autoridades que o acusavam
de embusteiro e herege.

Mas a verdade é que o lendário Padre continua a
despertar a fé de milhares de pessoas. E aqui não cabe
o reducionismo intelectual que geralmente define esse
fenômeno como expressão da simples alienação popu
lar. Prova disso é que diversas pastorais e dioceses do
Cariri hoje, sob o lema Oração e Trabalho, reafirmam a
memória de Padre Cícero como um símbolo que reme
te os pobres e excluídos à conquista de sua auto-estima
numa perspectiva cada vez mais libertadora. E o teste
munho dessa transformação é dado, principalmente,
pelo povo de Juazeiro do Norte, que hoje faz de suas
tradicionais romarias verdadeiros atos de participação
política e manifestação cidadã.

Vale ressaltar a iniciativa do Sistema Verdes
Mares de Comunicação, na medida em que buscou
resgatar à memória de nossos jovens e adultos a his
tória de personalidades que, definitivamente, marca
ram os destinos do Ceará.

Numa conjuntura em que nosso povo mergulha
na desesperança com o Brasil dito moderno e carece
de exemplos de homens e mulheres que marcaram
nossa história com traços de profunda humanidade, é
de se louvar a mobilização e a participação dos cea
renses, sobretudo dos mais humildes, para o sucesso
dessa iniciativa. O povo do Ceará e, em especial, da
região do Cariri está de parabéns pela escolha do Pa
dre Cícero Romão Batista como Cearense do Século.

Muito obrigado.
O SR. PAULO JOSÉ GOUVEA (PL - RS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o povo brasileiro é conhecido, em
todo o mundo, por possuir muitas qualidades, sendo
as principais sua alegria, sua jovialidade, seu caráter
festivo, sua imensa amabilidade e hospitalidade para
com os estrangeiros, mesmo para aqueles com quem
se acaba de travar conhecimento.

Existem mesmo memoráveis teses acadêmi
cas, como a do ilustre intelectual Sérgio Buarque de
Hollanda, a respeito do caráter de "homem cordial"
inerente ao povo brasileiro.

Entretanto, por sermos todos nós humanos, a
nós brasileiros também nos é vedada a perfeição. Por
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isso mesmo, também temos a obrigação de reconhe- contrário, a outro tipo de sabotadores, desejosos de,
cer os defeitos comuns ao caráter de nossa gente, a através de selvagens atos terroristas dessa natureza,
fim de buscar seu remédio. amedrontar os partidários da privatização e assegu-

Assim, forçoso se faz admitir que uma de nossas rar a manutenção, para todo o sempre, do caráter es-
mais graves falhas se dá justamente através da pouca tatal da empresa? Será que se poderá imputar tal de-
responsabilidade no trato e uso da coisa pública. lito ao cruel e imprevisível destino ou, mais uma vez,

Nesse mister, somos sempre levados a crer que será trazido à cena o imortal personagem rodriguiano
o que não nos pertence e, em especial, o que é patri- Sobrenatural de Almeida, a fim de arcar com o peso
mônio público não merece o mesmo zelo tido com a de tão, infamante fardo?
propriedade individual. Em suma, cremos piamente E preciso, de uma vez por todas, pôr um fim a
que ao que é "da viúva", ao que não pertence somen- tanta negligência, irresponsabilidade e desrespeito
te a cada um de nós, pode-se deixar de dispensar as com o patrimônio da Nação.
atenções de praxe, já que, no fim das contas, um mis- É necessário e inadiável que os representantes
terioso "alguém" - já chamado pelo saudoso escritor do povo brasileiro nos juntemos todos, neste Congresso
Nelson Rodrigues de "Sobrenatural de Almeida" - to- Nacional, e busquemos os instrumentos mais apropria-
mará tal tarefa a seus cuidados. dos para a apuração das responsabilidades por esse in-

É justamente tal comportamento, Sr. Presiden- feliz evento, a fim de impedir, a todo custo, a sua repeti-
te, Sras. e Srs. Deputados, que parece ter sido adota- ção e para, através das devidas medidas corretivas a
do pelos funcionários da Petrobras , ao permitirem a serem adotadas nesse caso, ensinarmos a todos os ci-
ocorrência do infausto acidente com a plataforma de dadãos brasileiros que somente através do cuidado e
produção petrolífera P-36, que hoje jaz, inútil e aban- respeito ao que não é somente de cada um, mas bem
danada, sobre o escuro e frio leito oceânico, a mais comum de todos, é que poderemos realmente construir
de 1.300 metros de profundidade, incapaz de trazer à um país mais digno, justo e com iguais oportunidades e
tona o petróleo e o gás do prolífico campo de Ronca- direitos para todo o nosso povo.
dor, a fim de permitir o aproveitamento dessas rique- Sr. Presidente, gostaria que esse meu pronunci-
zas de nosso subsolo em benefício do sofrido povo amento fosse divulgado em A Voz do Brasil.
brasileiro. Obrigado.

Somente tal descaso com um patrimônio que é O SR. ROBERTO PESSOA (Bloco/PFL- CE. Pro-
não de cada um, como indivíduo, mas de toda a Na- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
ção brasileira, pertencente à atual e às futuras gera- Deputados, quero, desta tribuna, saudar o jovem cearen-
ções de nossos cidadãos, pode explicar que, apesar se Eduardo Diogo, empossado ontem presidente da
de se saber, três dias antes do acidente, da ocorrên- Confederação Nacional dos Jovens Empresários. Foi
cia de problemas graves com equipamentos essenci- uma solenidade muita bonita, prestigiada por vários com-
ais daquela plataforma de produção e de haver, inclu- panheirosdo Congresso Nacional, lideranças empresari-
sive, a recomendação da suspensão total de suas ati- ais e Ministros do Estado, numa sinalização do grande
vidades, nenhuma providência tenha sido adotada papel que se espera da juventude brasileira.
pelos funcionários responsáveis para se proceder Conheço Eduardo desde criança e dele posso di-
aos necessários reparos e certamente evitar essa trá- zer que encarna a sabedoria popular de que quem sai
gica ocorrência, que maculará, de maneira perma- aos seus não degenera. Neto de Valdir Diogo da Siquei-
nente, com a nódoa da vergonha, as muitas láureas ra, fundador da Federação das Indústrias do Ceará, e fi-
anteriormente concedidas à Petrobras, por seus ine- lho de Antônio Diogo e Regina, cumpre o destino de líder
gáveis feitos e conquistas tecnológicas nas produção carismático e talentoso, bebido na fonte familiar.
petrolífera em águas profundas. É muito estimulante ver a juventude brasileira

Se assim não foi, se não foi a incúria ou o desca- deixando o comodismo, a alienação, muitas vezes sa-
so com o patrimônio comum de todos a causa de ta- crificando horas de lazer para dar sua contribuição
manha infelicidade, a quem, então, inculpar pela de- aos rumos do País. É neste cenário que se coloca a
zena de funcionários que tiveram brutalmente ceifa- Confederação dos Jovens Empresários, movimento
das suas vidas? A quem cabem, então, a responsabi- que nasceu na década de 80, inicialmente estaduali-
Iidade e a desonra por esse triste acontecimento? A zado, conquistou pequenos grupos Brasil afora, foi
sabotadores interessados em manchar o nome da crescendo, aglutinando cada vez mais jovens, e em
Petrobras e impor-lhe a pecha da incompetência, a 1998 assumiu um caráter nacional. Hoje, reúne onze
fim de facilitar e apressar a sua privatização? Ou, ao Estados da Federação.
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Para nós é até motivo de vaidade ter sido o Ceará 1909, no local onde hoje é o Bairro Vila Alta, em Nova
o segundo Estado a organizar sua Associação de Jo- Olinda. Foi casado com Ana Pereira Lima, já falecida,
vens Empresários. O primeiro foi o Rio Grande do Sul. com quem teve cinco filhos, sendo quatro mulheres e
Temos acompanhado o trabalho desses jovens em nos- um homem: José Jeremias Pereira, advogado; Vicên-
so Estado desde 1986 e POdemos afirmar que a AJE cia Pereira Lima, professora aposentada; Maria Perei-
tem significado uma escola de líder, pela dinâmica pró- ra Lima, funcionária pública municipal; Antônia Jere-
pria da juventude de aglutinar e comungar valores. mias Pereira Alencar, professora aposentada; e Maria
Estas são características peculiares: a disponibilidade, Jeremias, já falecida.
a generosidade dos jovens canalizadas para um movi- Iniciou sua carreira política em 1949, como Ve-
mento responsável, democrático e comprometido com reador do distrito de Nova Olinda na Câmara Munici-
uma organização social mais equilibrada. pai de Santana do Cariri. Seu pr~fícuo trabalho para

Antigamente, dizia-se que o jovem era o futuro emancipação política de Nova Olinda, conquistada
do País. Eles estão demonstrando que não querem em 1957, coloca-o ao lado de Laurêncio Alves Feito-
ser apenas o futuro; são o presente. sa, como grande benfeitor do Município que hoje

A Associação dos Jovens Empresários do Ceará pranteia seu passamento.
foi criada em 1986 e o nosso homenageado, Eduardo Eleito Prefeito de Santana do Cariri, na gestão
Diogo, foi um dos seus principais articuladores. Ao as- 1955 a 1959, trabalhou incansavelmente pelo seu dis-
sumir a coordenação da AJE, imprimiu-lhe um ritmo in- trito de Nova Olinda, sem descuidar-se de suas obri-
tenso, partindo para a interiorização do movimento. gações com o Município mater.

Tive a op?rtun}dade de ~~ompanhá-Io e.m d~is en- Grande realizador, construiu o Hospital Maternida-
contros: em QUlxa?á ~ no Cariri, para a organlzaçao.~as de, o Grupo Escolar Maria Luiza e ainda o sistema de
respectivas assoc~aç?es. Destaco que e~s reunloe~ abastecimento de água, captação, adução e distribuição
aconteceram em fl~als de se~ana e ele ali esteve, abd~- com rede de 9quilômetros. São de sua iniciativa também
cando de seu chopJn~o na pr~~a com a namorada, do CI- os primeiros calçamentos e paralelepípedos, bebedou-
nema, do futebol, enfim, sacrificando seu lazer. ros e lavanderias públicas de Santana do Cariri.

. Er:n um ano, !oram criadas ~uatro ass~ciações Dotado de elevado espírito público e determina-
no Interior do Ceara. Atualmente, Ja temos qUinze Mu- - . . t rd d . t~ r 1'1"
n'lcl'p'IOS compondo a Fede"aça-o das Assoc'laço-es de çao, reunia as seguln es qua I a es. au en ICO po I l-

I' t ~ . ,. d . . . t"t'-J E ,. d E t d d C 'FAJECE co, compe encla no exerCICIO e servir as InS I ulçoes
ovens mpr:sa~los o s a o o eara ~ . e inexaurível capacidade de trabalho. Não posso dei-

Ontem a nOIte, durante sua poss_e, o Jovem E.du- xar de mencionar sua lealdade partidária, qualidade
ardo.colheu o~ !r~tos de sua dedlcaçao e d.escortlno. rara nos dias de hoje. Foi em toda sua vida pública ho-
Senti, n? audltorlo da CNI, durant~ s:u dlscur~o, o mem de uma só ideologia, embora registre filiações a
mesmo Interesse e a mesma admlraçao que VI nas várias siglas por força do processo político brasileiro.
reuniões no interior do Ceará. Estava ali um líder que Foi da ARENA do PDS e do PFL
prendia aquele público - escolado, diga-se -, pela '.',.
firmeza de suas palavras, pela sinceridade de seus Teve o reconhecimento de ~eus patnclos,. que
propósitos. E é esta a juventude que vai tornar nosso por duas vezes o elegeram Prefeito de Nova Ollnda:
País melhor, da qual o jovem Eduardo Diogo é um de 1963 a 1967 e de 1977 a 1983.
legítimo representante. Seu falecimento, no último dia 22, causou comoção

Minhas congratulações a Eduardo Diogo. De- em ~oda a região da micro~hapada do Araripe: ?eu net?,
sejo que sua gestão seja coroada de êxito e muita Jose Humberto, que s~gulu s~us passos pOI.ltIC?S, hOJ~

mobilização de todos os jovens do Brasil. É disto Vereador de Nova~~lInda, h~ de dar continUidade a
que nosso País precisa: coragem cívica e compro- grande obra de AntOniO Jeremias.
missa público. Finalizando esta homenagem póstuma, em

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aprovei- nome do PFL do Ceará, apresento minhas sinceras
to também a oportunidade para registrar, com profun- condolências ao filho José Jeremias, às filhas
do pesar, o falecimento do grande líder político cea- Vicência, Maria e Antônia, aos netos, sobrinhos e
rense Antônio Jeremias Pereira, ocorrido no último demais familiares e amigos enlutados.
dia 22 de março de 2001, e me associar à dor da famí- Outro assunto, Sr. Presidente: nos dias 18 e 19
lia e de todos os amigos. de março foram realizadas no Município de Aracati,

Filho de Jeremias Pereira do Nascimento e Ma- no Ceará, festividades em comemoração ao
ria Teresa de Almeida, nasceu em 26 de fevereiro de septuagésimo aniversário do Instituto São José.
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Como parte das celebrações, houve missa e um com relação ao curso normal, fazendo com que o es-
espetáculo musical. Os dois eventos reuniram grande tabelecimento passasse a adotar a denominação de
número de pessoas, prestando reconhecimento à im- Escola Normal e Ginasial São José.
portância do Instituto São José, cuja história constitui Data de 1946 a conclusão da primeira turma de
um dos justos motivos de orgulho para aquela cidade. humanistas, e em 1949 dez jovens recebem o diplo-

Em resposta a um pedido do Dr. Eduardo Alves ma do Curso Normal. Era a primeira turma diplomada
Dias e por interveniência do então Arcebispo de For- na Escola Normal e Ginasial São José. Em 1959, am-
taleza, Dom Manoel da Silva Gomes, dirigiram-se pliando o compromisso de atendimento aos mais ne-
para Aracati religiosas ursulinas, com o objetivo de ali cessitados, foi criado o curso profissionalizante no
instalar uma escola. Fundaram, então, no dia 19 de Patronato, para as jovens carentes.
março de 1931, o Instituto São José. Retoma, em 1975, a denominação primitiva -

A propósito, Aracati situa-se no extremo nordeste Instituto São José -, encampando as séries iniciais
do Ceará, a 142 quilômetros de Fortaleza. A cidade 10- do Patronato, dando fim à separação. Como justo re-
caliza-se junto à embocadura do Jaguaribe, maior rio conhecimento ao trabalho desempenhado pelo Insti-
periódico do Brasil. Além de contar com indústrias de tuto São José, foi-lhe conferida, em 1975, a condição
cerâmica e tecidos, cultura de caju e extrativismo de de estabelecimento de utilidade pública municipal; es-
carnaúba e sal, o Município tem no turismo uma impor- tadual, em 1977; e federal, a partir de 1992.
tante fonte de renda, incluindo a Praia de Canoa Que- Hoje, passados setenta anos da fundação do
brada e edificações históricas entre os seus principais Instituto São José, é possível perceber a extensão
atrativos turísticos. Atualmente, Aracati é o mais impor- dos benefícios produzidos, bem como os obstáculos
tante Município do baixo e médio Jaguaribe. já superados.

Nos remotos anos 30, porém, limitada por tantas Tenho com o Instituto São José uma relação
carências, Aracati enfrentava grandes dificuldades, in- sentimental. Minha esposa, Maria José, foi aluna do
c1usive as decorrentes de uma seca prolongada. Não Instituto, e participei de muitas de suas festividades.
resistindo à série de problemas, as Irmãs Ursulinas, es- Faço questão mesmo de anualmente estar presente
trangeiras de diversas nacionalidades, abriram mão da às comemorações de sua fundação e tenho a satisfa-
obra que em 1934 foi assumida pelas Filhas de Carida- ção de encaminhar seus pleitos quando necessário,
de de São Vicente de Paulo, novamente por insistente nos vários órgãos aqui em Brasília, por ser testemu-
solicitação do Dr. Eduardo Alves Dias ao Arcebispo de nha da seriedade e do papel social do São José.
Fortaleza, Dom Manuel da Silva Gomes. E, ao enaltecer as conquistas nessa longa

Foi preciso, com efeito, vencer grandes desafios trajetória de lutas a serviço da educação, cabe ressaltar
para conseguir levar adiante a nobre tarefa de propor- sobretudo o trabalho das pessoas cuja contribuição se
cionar a crianças e jovens a educação e a instrução inscreve na história do Instituto São José: as irmãs, os
primária, desenvolvendo ao mesmo tempo nos edu- professores, os funcionários, os alunos e seus pais.
candos o sentido da fé, do amor e da caridade, do A todos eles as merecidas homenagens, com a
serviço aos mais necessitados. Essa a inspiração que certeza da continuidade de êxito, reflexo do empe-
permanece até hoje como essência do trabalho que nho, da competência e da seriedade na missão à qual
desenvolve o Instituto. o Instituto São José se dedica desde 1931, conforme

Além de assegurar o prosseguimento do trabalho exalta o hino de celebração do aniversário:
edu~ativo iniciado ~elas Ursulinas" ~uitas outras .reali- Setenta anos de ação
zaçoes se sucederiam, em benefiCIO da comumdade p I ._. ç-

. E t . . I t't ela clencla e a learacatlense. m pouco empo, VIria se somar ao ns I u- O/h - - h-
to o Patronato São José, este com a destinação de ins- os ~o c_eu, pes ~o c a~
truir e educar crianças e jovens pobres. Para atender às E as bençaos de Sao Jose.
operárias da Fábrica Santa Teresa e às empregadas Finalmente, cumpre saudar toda a equipe res-
domésticas, criaram também a escola noturna. ponsável pelos bons resultados do Instituto São

Outro progresso da escola integrante da grande José - a diretora Maria Eliete Gomes Lopes; a
família vicentina se deu com a ampliação de seu pré- vice-diretora, Irmã Maria Clara Alcântara Brasileiro;
dio e a construção da Capela de Nossa Senhora das e os demais funcionários -, parabenizando, mais
Graças. Em 1943, mais um feliz resultado do trabalho uma vez, as Filhas da Caridade de São Vicente de
e do esforço empreendidos: o reconhecimento defini- Paulo pelo exemplo proporcionado, pela capacidade
tivo do curso ginasial. O mesmo ocorreria, em 1947, de realização de serviço e de doação.
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Muito obrigado.
O SR. MAX ROSENMANN (Bloco/PSDB - PRo

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a revista Exame, na sua edi
ção de 21 de fevereiro de 2001, publicou artigo intitu
lado "A sucata virou ouro", que denigre, de forma gra
tuita e mentirosa, os trabalhadores da antiga Rede
Ferroviária Federal, em especial a imagem da Supe
rintendência Regional da RFFSA em Curitiba, atual
mente em fase de extinção.

Ao tentar exattar, de forma bajulatória, a figura do
atual Presidente da América Latina Logística (ALL), Ale
xandre Behring, que comanda a empresa que adquiriu a
malha ferroviária sul da RFFSA, o artigo comete uma sé
rie de mentiras, atingindo de forma vergonhosa e covar
de, os trabalhadores, que durante décadas, se sacrifica
ram para construir o patrimônio da empresa.

A reportagem diz, por exemplo, que o prédio da
antiga sede da RFFSA em Curitiba era "sujo", e que,
com a nova administração implantada pela ALL, os
espaços hoje são amplos e bem iluminados.

Diz ainda que "as pessoas estavam envelhecidas".

Fala que esses funcionários, supostamente en
velhecidos, passavam seu tempo com "uma colher
fincada em um grande vaso com uma plantinha miú
da, revirando a terra de tempos em tempos."

E mais: que o maquinista parava a composição do
trem para colher frutas ou comprar uma garrafa de pin
ga; e que centenas de funcionários indicados por políti
cos teriam sido demitidos pela nova administração.

Como Deputado Federal eleito pelo Paraná, fui
procurado por representantes dos trabalhadores da
antiga RFFSA, para rebater essa infame publicação,
que tenta jogar na lama a história de toda uma classe
profissional.

Por isso, faço questão de registrar hoje nesta tri
buna a síntese de documento elaborado pela União
dos Aposentados e Pensionistas da Rede Ferroviária
do Paraná e Santa Catarina e pelo Centro dos Ferro
viários do Paraná e Santa Catarina, respondendo às
agressões gratuitas perpetradas contra a categoria.

O documento mostra, por exemplo, que, ao con
trário do que tenta afirmar a reportagem da revista
Exame, a modernização da administração da malha
ferroviária Sul foi iniciada pela RFFSA, quando, em
salas amplas e iluminadas, instalou o Centro de Co
mando Operacional de Trens e a área comercial. A
ALL aproveitou os espaços já existentes, fazendo
apenas pequenas modificações.

O texto afirma ainda que, se existiam funcionári
os "envelhecidos", como diz a reportagem, era por-

que eles tinham dedicado décadas de suas vidas à
empresa. Porque cada empregado sabia que podia
fazer carreira com segurança para si e para seus fa
miliares, pois não havia sido implantada a prática da
troca de funcionários experientes, com salários com
patíveis, por outros em início de carreira, que aceitam
qualquer salário para fugir do desemprego.

Que as poucas admissões na antiga administra
ção sempre se deram por concurso público, muitas ve
zes organizados pela Universidade Federal do Paraná.
As milhares de demissões, apregoadas como virtude,
só comprovam a perseguição desenfreada do lucro
pela atual administração, através da exploração dos tra
balhadores, em detrimento da qualidade do serviço.

O documento esclarece ainda que a Regional
da RFFSA de Curitiba foi premiada como a melhor
operadora ferroviária do Brasil.

Nos últimos dez anos antes da privatização, re
cebeu investimentos superiores a US$200 milhões,
que foram integralmente aplicados na melhoria da via
permanente, pátios, oficinas, comunicação, e instala
ção do Centro de Comando Operacional, o mais bem
equipado das ferrovias brasileiras, e copiado até por
outros países.

Esta modernidade garantiu à concessionária
ALL a base de seu apregoado sucesso tecnológico.
Logo, nunca houve sucateamento da empresa.

O corpo técnico da Regional de Curitiba teve
sua capacidade reconhecida internacionalmente por
consultores de ferrovias italianas e canadenses, que
estiveram em missão de estudo.

No tocante à satisfação do cliente, a Regional
Curitiba da RFFSA sempre foi considerada a melhor
do País, o que lamentavelmente não acontece nos úl
timos dois anos, após à concessão do serviço à ALL,
conforme pesquisa do Ministério dos Transportes jun
to aos usuários do sistema. Nessa pesquisa, a ALL
aparece somente em sexto lugar, entre dez concessi
onárias pesquisadas.

A Regional de Curitiba da RFFSA mantinha um
conselho de usuários, que opinava e dava sugestões
sobre a qualidade do serviço. Sob a administração da
ALL, esse instrumento foi extinto.

Cabe ao Governo Federal, através do Ministé
rio dos Transportes, determinar urgentemente uma
averiguação dos procedimentos das concessionári
as que assumiram as malhas ferroviárias do país,
pois as mesmas, não sofrendo uma fiscalização efi
ciente, agem como se o patrimônio da RFFSA, que
é da União, fossem delas, dilapidando-o por com
pleto abandono.



Sr. Presidente, peço a V. Exa. que autorize a
divulgação do meu pronunciamento no programa
liA Voz do Brasil".
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Segundo os representantes dos trabalhadores, o O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro.-
mato toma conta dos pátios e linhas, apesar da contri- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
buição patriótica de alguns prefeitos paranaenses que, Srs. Deputados, a questão do banimento do amianto
por conta própria, têm mandado roçar áreas da RFFSA. de Goiás ainda continua sendo objeto de caloroso de-

É preciso registrar ainda que tanto na Assem- bate no meu Estado, sobretudo nos meios ligados ao
bléia Legislativa do Paraná quanto na Câmara Munici- estudo dos minérios, que exigem uma concreta defini-
pai de Curitiba estão em curso, atualmente, Comis- ção a respeito das inconveniências, de supostos ris-
sões Parlamentares de Inquérito para investigar os cos à saúde humana. O Prefeito de Minaçu está suge-
constantes acidentes nas linhas ferroviárias operadas rindo que o Senado e Câmara dos Deputados promo-
atualmente pela ALL. vam uma ampla investigação no sentido de que fi

quem elucidados os interesses em jogo, principal-
Cabe à população denunciar os abusos cometi- mente os interesses ilícitos que se movem contra o

dos pelas concessionárias no uso do patrimônio da produto goiano.
Rede Ferroviária, que é da União e, conseqüente-
mente, de todo o povo brasileiro. Sabe-se que o produto sintético que disputa

mercado com o amianto no mercado internacional
Queremos deixar aqui registrado o nosso desa- tem um custo seis vezes maior. Toma-se, portanto,

gravo pelas agressões perpetradas contra os traba- inevitável a conclusão de que são os fabricantes das
Ihadores e a história da RFFSA, que sacrificaram dé- fibras sintéticas que estão movimentando fortes lob-
cadas de suas vidas para ajudar o País a se desenvol- bies contra o uso do amianto mineral. A reação de
ver e a crescer. Estaremos ao lado dos trabalhadores

Goiás, que será o Estado definitivamente prejudicado
na luta para proteger e preservar essa história, bem se houver o banimento para uso na construção civil,
como o patrimônio construído com o suor do trabalho é, ainda, tímida, pois se limita a questionamentos jurí-
de brasileiros abnegados. dicas de resultados lentos. Por isso, em editorial publi-

Sr. Presidente, gostaria de aproveitar esta opor- cado em sua edição de 3 de março em curso, o jornal
tunidade para registrar questão relacionada a essa. O Popular indica a necessidade de uma ação urgen-
Trago denúncia do Ministro Adernar Ghisi, do Tribunal te mobilizando as forças políticas, fazendo com que
de Contas da União, a respeito da dificuldade que viú- elas questionem as iniciativas do Governo de Mato
vas de ex-servidores do Ministério dos Transportes Grosso do Sul e alguns Municípios de São Paulo, en-
vêm encontrando para terem reconhecidos seus dire- tre eles a própria Capital, embargando o uso do ami-
itos. Segundo relato do Ministro, inúmeras reclama- anto. Além dos prejuízos inestimáveis para a econo-
ções têm chegado ao TCU a esse respeito, informan- mia goiana, que sobreviria com a proibição, há a
do da demora de até três anos para o reconhecimento questão social do largo desemprego que isso causa-
dos direitos de pensionistas, impondo graves sacrifí- ria, a ser levada em conta.
cios de ordem financeira a essas pessoas. O Dr. Carlos Roberto Crespo, médico pneumolo-

O Ministro propõe inclusive a realização de uma gista ocupacional, é autor de importante tese sobre o
auditoria, a ser realizada no Departamento de Recur- amianto, fibra mineral encontrada em grande quantidade
sos Humanos do Ministério dos Transportes, para da crosta terrestre e com uma vasta aplicabilidade em di-
apurar os problemas que estariam criando barreiras versos processos industriais. Ele afirma que existe na na-
para a tramitação desses processos, para o paga- tureza dois tipos distintos de fibras de amianto. Há os an-
mento aos pensionistas. tibióticos, que têm urna forma de agulha e é representa-

Tenho certeza de que com a sensibilidade que lhe do principalmente pela amosita (amianto marrom), cro-
é característica o Ministro dos Transportes, Eliseu Padi- codilita (amianto azul), tremolita, actinolita e antofilita.
lha, saberá resolver esse problema, identificando as difi- Essas fibras são potencialmente cancerígenas pelo tem-
culdades e acelerando a resolução desses processos, po em que permanecem no organismo depois de sua
pois tratam do reconhecimento de direitos legítimos de inalação (cerca de 450 dias), fato que é chamado tecni-
pensionistas e legítimos descendentes de trabalhadores camente biopersistência.
brasileiros que tanto contribuíram para a construção da Outro tipo de amianto, segundo informa ainda, é
base do desenvolvimento de nosso País. o serpentina, cujas fibras assemelham-se a uma folha

de papel enrolada, representada pelo amianto crisolita
(amianto branco), que tem biopersistência de três a
dez dias no organismo humano, sendo rapidamente
eJiminado, não chegando a provocardanos nos tecidos
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onde esteve presente. Esse é o tipo do amianto que é meramente comerciais, vilipendiando o nosso nacio-
encontrado em abundância no interior de Goiás, em nalismo e a nossa soberania. Hoje, pode-se dizer que
Minaçu, onde está localizada a mina de Canabrava, o amianto é uma fibra que conhecemos profunda-
que produz anualmente e representa a quase totalida- mente, cujos produtos não representam risco à popu-
de do amianto usado no Brasil. Aqui, no território naci- lação e que sobremaneira representa uma impórtante
onal, ele nunca foi utilizado in natura, mas sim sempre riqueza mineral deste País.
agregado ao cimento em telhas e caixas d'água ou à A conclusão da tese do Dr. Carlos Roberto
resina em material de fricção (pastilhas de freio, gaxe- Crespo, autoridade no campo da pneumologia ocupa-
tas e disco de embreagem). O mineral não é absorvido cional, como já foi acentuado, é no sentido de que não
pelo sistema digestivo, não representando qualquer deve o Governo adotar medidas extremas com o ob-
risco de enfermidade. Basta dizer que toda a rede de jetivo de proibir a exploração do amianto em Goiás,
distribuição de água de várias grandes cidades ameri- sobretudo na usina de Minaçu, considerada uma das
canas, por exemplo, Nova Iorque, é feita de canos de fi- maiores, senão a maior do mundo. Na América do Sul
brocimento, sendo comprovadamente seguro à popu- é a única jazida que produz o minério em grande es-
lação que consomem o precioso líquido. cala e qualidade excelente, que merece a mais ampla

Muito bom é acentuar que recente estudo clíni- utilização na indústria da construção civil, aproveitado
co-epidemiológico realizado pela Unicamp, pela Uni- em caixas d'água, fibras e outros materiais. Assim,
versidade Federal de São Paulo - USP e pela permito-me chamar a atenção das Sras. e dos Srs.
Fundacentro na mina de Canabrava entre mineiros e Deputados para o exame detalhado do assunto, prin-
trabalhadores de outras atividades ~cupacionais ex- cipalmente tendo as atenções voltadas para o Minis-
postas ao amianto, demonstrou uma incidência bai- tério do Meio Ambiente, que já anunciou, por diversas
xíssima de achados clínicos e radiológicos relaciona- vezes,. o encer~al1!ento das atividades de exploração
dos ao amianto, praticamente comparável à popula- ?o amlant? na JaZida de Canabrava. O Estado de <3..0 -
ção geral não exposta, evidenciando claramente um las devera sofrer uma queda brutal na arrecadaçao
reduzido potencial tóxico dessas fibras. Tais ativida- do ICMS, e a própria economia brasileira será atingi-
des ocupacionais na lavra do minério representam o da, dado. ~ue a. importação de fi~ras su?~titutivas
maior grau de risco de exposição a substância, levan- acarretara Induvldosamente a evasao de diVisas.
do a concluir-se que o grau de risco é extremamente Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
baixo em outras atividades industriais que utilizam o Muito obrigado por ter sido ouvido na sessão
amianto como matéria-prima. Obviamente as indústri- desta tarde da Câmara dos Deputados, à qual tenho
as que o utilizam trabalham dentro dos limites de tole- as honra de pertencer como representante da vonta-
rância preconizados pela legislação trabalhista em vi- de política e cívica do povo goiano.
gor, utilizando ainda equipamentos de proteção indi- O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pro-
vidual e coletivo em suas instalações. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e

Refere-se o Dr. Carlos Roberto Crespo, cuja es- Srs. Deputados, nós, do PMDB do Ceará, considera-
pecialidade médica é a pneumologia ocupacional, ao mos muito importante a decisão do estabelecimento
fato de tramitar no Congresso Nacional projeto de lei no País de um novo padrão de potabilidade para a
para banimento do amianto no Brasil, o que causa água consumida pela população. A transposição de
preocupação por estarmos preterindo um produto na- águas do Rio São Francisco vai aumentar a garantia
cional de baixo custo, cuja lavra emprega hoje cerca do fornecimento de água para a região metropolitana
de 5 mil trabalhadores, representando aproximada- de Fortaleza e Municípios irrigantes do Estado. A
mente 32% da arrecadação de ICMS do Estado de questão das águas deve ser mantida como patrimô-
Goiás. Ao que tudo indica, a intenção dos defensores nio dos Municípios.
do banimento é transformar um problema de saúde O Ceará não tem água suficiente para seu abas-
ocupacional em um problema de saúde pública, one- tecimento. Hoje, se for juntada a reserva de todos os
rando nossa economia, pois qualquer substitutivo açudes e forem barrados todos os rios existentes ali,
ocasionaria evasão de dívidas para importação de fi- acumula-se uma vazão de água de 100 metros cúbi-
bras alternativas, cujo potencial de risco à saúde do cos por segundo. Isso é muito pouco.
trabalhador e da população é completamente desco- Concordamos com o Presidente da Federação de
nhecido. Tais medidas de banimento têm o patrocínio Agricu~ura do Estado do Ceará - FAEC, José Ramos
de poderosas empresas multinacionais que produ- Torres de Melo Filho, quando afirma que a transposição
zem fibras alternativas obviamente por interesses representa uma questão de sobrevivência para o Esta-



É preciso urgência na transposição do São
Francisco e na interligação de bacias por causa,
principalmente, da região de Jaguaribe, onde é pre
ciso ampliar os projetos de irrigação voltados para a
produção de frutas. Isso, segundo o Deputado, traz
grandes ganhos sociais e econômicos, apesar de
apresentar alguma perda de geração de energia.

Defendemos a manutenção da titularidade da
água no Município de Fortaleza, dizendo que esta
mos dispostos a debater o assunto, principalmente
com os trinta Municípios que foram ao Comitê de Ba
cias Hidrográficas Metropolitanas. É preciso manter
esse patrimônio com os Municípios, para que o con
sumidor possa manter o monitoramento da qualidade
da água consumida no domicfiio. Isso porque deve
ser obrigatório para as empresas de abastecimento o
envio, para os consumidores, de relatório anual sobre
a qualidade da água oferecida.

É necessário atribuir o devido valor no País, em
especial no Ceará, às questões dos recursos hídri
cos. É importante que tenhamos sempre em mente
que a água é vital para a vida e saúde das pessoas,
além da manutenção dos ecossistemas, sendo requi
sito básico ao desenvolvimento de países.

É preciso, quando tomamos a decisão política de
apoiar a finalização de uma barragem, como a do Cas
tanhão, por exemplo, termos em mente que estamos
querendo assegurar água em quantidade adequada às
populações no século XXI. Isso significa assegurar a
proteção e a melhoria da água doce, costeira e ecossis
temas relacionados; promover o desenvolvimento sus
tentável e a estabilidade política, para que todos tenham
acesso à água em qualidade e quantidade suficiente
por um custo acessível para uma vida saudável e pro
dutiva; e proteger as populações vulneráveis de riscos e
perigos relacionados à água.

O momento é de estarmos atentos, satisfazen
do necessidades básicas, como o reconhecimento
de que os acessos à água em quantidade e qualida
de no saneamento são necessidades humanas bá
sicas essenciais à saúde e ao bem-estar. O momen
to é de proporcionar maior participação da socieda
de na gestão das águas. É preciso, ainda, assegu
rar o fornecimento alimentar, especialmente aos
pobres e vulneráveis, os meios do uso mais eficien
te e a alocação mais equilibrada da água para a pro
dução de alimentos.
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do. A capital cearense e as cidades mais próximas têm A hora é de não esquecer de proteger os ecos-
abastecimento de água para consumo humano e uso sistemas, compartilhar os recursos hídricos, gerenci-
industrial garantido, em médio prazo, apesar da crise ar os riscos e a água, de forma a levar em conta seu
com o esvaziamento das represas do Sudeste. valor econômico, social, ambiental e cultural para to

dos os usos, além de avançar na cobrança dos servi
ços de modo a refletir o custo do fornecimento. É pre
ciso ter em mente que os desafios são enormes. Mas
as oportunidades também.

O SR. ITAMAR SERPA (Bloco/PSDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, existe um estudo em marketing que
afirma que uma propaganda negativa tem um poder
muito maior de alcançar a mente do consumidor do
que uma divulgação positiva. Falar mal de um produto
ou serviço é o primeiro elo de uma corrente que pode
determinar o fim de um negócio.

O Código de Defesa do Consumidor está mu
dando as relações comerciais daquelas empresas
que ainda insistem em enganar os consumidores no
Brasil, que resiste em colocar o cliente no centro das
atenções das empresas. Hoje, o cidadão que é enga
nado é amparado pela lei que garante seus direitos,
uma conquista que coloca o nosso País no mesmo
patamar das nações mais desenvolvidas no que diz
respeito a conforto, velocidade no atendimento de rei
vindicações e modernizações das relações entre con
sumidores e empresas.

A combinação liberdade de imprensa com direi
to do consumidor criou um poderoso instrumento de
inquestionável benefício social. Contudo, sempre
existirá o risco de serem cometidos excessos e levi
andades, pondo-se em risco nomes e marcas cons
truídas ao longo de décadas.

Para evitar que empresas idôneas sejam in
justiçadas por acusações sem a devida funda
mentação é necessário que os homens públicos e
os formadores de opinião assumam a responsabi
lidade pela preservação da identidade dessas or
ganizações, até que não restem mais dúvidas
quanto à culpabilidade ou não do acusado. Este,
inclusive, é um direito constitucional. Não pode
mos, portanto, deixar que os holofotes da mídia
ofusquem o Direito.

No último domingo, 25 de março, o jornal O Glo~

bo publicou uma brilhante reportagem sobre o traba
lho desenvolvido pela CPI do Roubo de Cargas. Nela,
um integrante dessa Comissão Parlamentar de
Inquérito afirma que as investigações avançam sobre
grandes supermercados, citando Carrefour, Paes
Mendonça e Pão de Açúcar como integrantes de um
esquema de receptação.



Em nome da população araraquarense, regis
tro aqui os mais sinceros agradecimentos ao Minis
tro dos Transportes Eliseu Padilha.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, infelizmente a Bahia gera fenômenos políti
cos que envergonham o nosso Estado e a Nação. Te
dos, ou quase todos, são filhos do caráter político do
Senador Antonio Carlos Magalhães. Esse que agora
sobe ao palco para mais uma farsa, vestindo a roupa
rota de arauto da moralidade e da honestidade, man
tém na nossa terra, como raiz ruim que toma os cam
pos, seus discípulos, os propagadores do estilo ACM
de fazer política.

Hoje quero citar o caso do Município de Coronel
João Sá, onde o Prefeito José Romualdo Souza Cos
ta, afilhado de ACM, tem feito barbaridades contra a
lei e a decência, no trato do funcionalismo público.
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Vale lembrar que não estamos falando de qui- outro elaborado pelo engenheiro aposentado da
tandas ou lojinhas de bairro, mas de empresas que Fepasa e Vereador Elias Chediek Neto, que está sen-
empregam milhares de brasileiros, movimentam re- do debatido com a sociedade.
cursos e investimentos que influem no resultado da A pedido do Prefeito, fui incumbido de abrir novo
nossa economia, estimulam o desenvolvimento de diálogo com o Ministro Padilha, para podermos conti-
inúmeras micro e pequenas empresas e deixam nos nuar tendo o respaldo da parceria do Ministério dos
cofres públicos vultosos recursos arrecadados por di- Transportes para a sua execução.
verso~ tributos qu~ lhes são imputados. A exemplo dos contatos iniciais para a viabiliza-

E comum, ate mesmo em empresas de peque- ção do projeto ainda no ano de 1999, o Ministro Padi-
no porte, a ocorrência de irregularidades cometidas lha mais uma vez mostrou-se interessado em cola-
por funcionários sem o conhecimento da direção. bo;ar para a SOlução deste problema que mobiliza a
Estou convencido de que, se em algum desses super- sociedade araraquarense. No último dia 21, o Ministro
mercados foram encontrados mercadorias originadas Padilha recebeu em audiência o Prefeito Edinho SiI-
em cargas roubadas, os responsáveis serão punidos va, que estava acompanhado do Vereador Elias Che-
com a perda dos seus empregos. diek Neto, este Deputado e a Deputada Teima de

Todo o dinheiro investido em publicidade, apri- Souza, membro da Comissão de Transportes desta
moramento profissional e aquisições de novas tecno- Casa.
logias nã~ compe~sa o est~ago provocado por duas Ii- Na oportunidade, o Ministro Padilha conheceu em
nhas de I~formaçao negativa. Urge: portanto, adotar- linhas gerais o projeto de readequação ao elaborado
mos me~ld~s 'p~udentes par~ .evltar enxovalhar. o pelo Exército Brasileiro e, imbuído de alto espírito públi-
nome de In~tltulçoes empresarIaiS que crescem e aJu- co, colocou prontamente o Ministério dos Transportes à
dam o BraSil a crescer. disposição das autoridades ali presentes para que o

Era o que tinha a dizer. mesmo tivesse andamento dentro dos trâmites exigidos
O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB - SP. Pro- pela lei, respeitando-se as disponibilidades orçamentá-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e rias do Ministério, de acordo com o Orçamento de 2001,
Srs. Deputados, venho a essa tribuna para agradecer, na rubrica de transporte ferroviário.
em nome da população de Araraquara, o empenho do Sr. Presidente, desta forma saúdo o empenho de-
Sr. Ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, para que monstrado pelo Ministro Eliseu Padilha em colaborar da
a cidade conquistasse recursos daquela Pasta para melhor forma possível com esse projeto. Pois ao longo
execução de projeto visando a um novo traçado ferro- de mais de dois anos de negociações o Ministro Padilha
viário, pois o atual ocupa considerável parte do centro não tem medido esforços para nos ajudar a solucionar
da cidade, o que tem dificultado sobremaneira a inter- esta que é uma reivindicação legítima da cidade de Ara-
ligação entre os bairros e colocado em risco a vida raquara, no Estado de São Paulo.
dos moradores com a passagem de enormes comboi
os ferroviários.

A participação do Ministro Padilha foi fundamen
tai para o andamento do projeto - idealizado pelo
ex-Prefeito Waldemar De Santi, em 1978, durante o
seu primeiro mandato à frente do Executivo araraqua
ranse -, viabilizando recursos no Orçamento Geral da
União de 2000. Neste ano foram liberados R$ 400 mil
de um total de R$2 milhões previsto no Orçamento
para o projeto, que foi realizado da melhor forma pos
sível pelo Batalhão Ferroviário do Exército Brasileiro.

Com a transição no Executivo Municipal ano
passado e a indefinição quanto ao andamento ou não
do projeto do novo contorno ferroviário, o atual Prefei
to Edinho Silva devolveu aos cofres da União cerca de
R$ 60 mil do convênio celebrado entre a Prefeitura de
Araraquara e o Ministério dos Transportes.

Este ano o Prefeito Edinho Silva decidiu rever o
projeto, readequando aos seus planos de governo um



Concedo a palavra ao Sr. Deputado Dr. Bene
dito Dias.

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PPB - PA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, plantado na região amazônica,
no extremo norte do País, o Amapá é um Estado
promissor. O clima, a terra, os mananciais, as ri
quezas minerais do seu subsolo são dádivas da
natureza que tornam o Estado do Amapá uma re
gião potencialmente apta ao desenvolvimento so
cial e econômico.

Considerado como a última fronteira do Norte, o
Estado detém aproximadamente 90% de suas terras
cobertas pelas florestas amazônicas, tendo o desma
tamento sob controle. Contando com oito unidades de
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Pois bem. Recebemos a denúncia de que o tal quem devotamos grande respeito e admiração, o pe-
Prefeito, movido por instintos coronelísticos, demitiu cuarista Paulo Curado.
mais de 120 funcionários da Prefeitura. Demitiu concur- De tradicional família goiana, mas tocanti-
sados. Demitiu professores, auxiliares de ensino, auxili- nense de coração, Paulo Curado viveu por três dé-
ares de serviços gerais e agentes comunitários de saú- cadas na região onde hoje está sediado o Estado
de. Pelo menos dez agentes foram demitidos. A ordem do Tocantins. Dedicando-se à pecuária de alta
era esta: quem não votou com ele vai para a rua. qualidade, participou ele da instalação da mais

O Prefeito José Romualdo foi mais além. Como nova Unidade da Federação, integrando a equipe
legítimo mestre do nepotismo, colocou toda a'família da primeira administração do Governador Siqueira
na Prefeitura. Enfim, ele toma posse da Prefeitura não Campos, ainda em Miracema, havendo sido o pri-
como se ali fosse uma instituição pública, mas uma meiro Secretário Estadual de Agricultura.
fazenda, um feudo, um negócio qualquer onde lhe Com a competência que lhe era peculiar, Pa-
cabe fazer e desfazer as coisas à sua conveniência. ulo Curado, tanto na vida pública quanto no exercí-

A Bahia, que é campeã brasileira de Prefeituras cio de suas atividades como pecuarista, contribuiu
que fizeram uso indevido das verbas do Fundef, como decisivamente para o desenvolvimento econômico
bem mostrou a Subcomissão em que atuamos nesta do nosso Estado.
Casa, pelo visto vai continuar no topo do ranking. Re- Figura das mais queridas, que sempre teve
cebemos a denúncia de que as crianças, alunas da grande prestígio e influência no Tocantins, mas parti-
área rural, estão sendo transportadas para a escola cularmente nos Municípios de Colinas, Paraíso e
em carrocerias de caminhão, com risco de acidentes, Pium, Paulo Curado encontrou precocemente a mor-
como se fossem animais. Talvez, dentro de sua con- te aos 47 anos de idade, em Goiânia, onde visitava
cepção coronelística, educação seja isto: despachar seus familiares vítima de fulminante infarto do mio-
crianças para a escola como se despacham os ani- cárdio. '

mais. . . .. ,. Trata-se, Sr. Presidente, de perda irreparável,
, .Sras. e Srs. Deputados,_sollcltamos ao MI~.lsterlo que causou grande comoção e consternação dentre

Publico que atue no cas? Nao podemos .a~mitlr ~~e, seus muitos amigos, familiares e admiradores, espe-
no alvorecer do n?vo ,seculo, a persegUlçao pohtlca cialmente no contexto da classe dos pecuaristas, eis
ocorra como ocorria ha duzentos anos e gere aberra- que era um de seus membros mais dinâmicos.
çõ~s de~se tipo. Solic~amos tamb~m a? Ministério ~a Paulo Curado deixa três filhos e uma esposa,
Sa~de, as coordenaçoes es~a,d~als e a ~oordenaçao D. Maria de Fátima Fleury Curado, a quem externa-
nacional do~ a~entes comunlt~r~os de saude que apu- mos nosso mais sincero e profundo pesar e nossas
rem as denuncias de persegUlçao aos ACSs. d 1_ .

d d " , P f' con o enclas.
O que não po emos a mltlr e que esse re elto, E r h d'

como tantos outros da Bahia, continue com a prática ra o que In amos a Izer. .
insana e ilegal de perseguir funcionários. O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Passa-se ao

No mais, deixo registrada minha solidariedade V - GRANDE EXPEDIENTE
ao servidores públicos municipais de Coronel João
Sá. Colocamos o nosso mandato à disposição para
esta luta. Não vamos esmorecer diante de agressões
como essa. Vamos em frente.

Obrigado.
O SR. ANTONIO JORGE (PTB - TO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, conquanto nossa perma
nência aqui na Terra seja breve, e todos saibamos
que a vida é finita, que todos, sem exceção, nós e
nossos entes queridos, iremos inexoravelmente
morrer, ainda assim, sempre que alguém por
quem temos afeto e admiração vem a falecer, fica
mos tristes e chocados.

É essa a experiência que estamos agora a viver,
com a notícia da morte prematura de uma pessoa por



08394 QUl11ta-felra 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Mmço de 2001

conservação ambiental e cinco reservas indígenas, o Enfim, aqui estou para levantar alguns questio-
Estado tem mais de 24% de sua área protegida. namentos sobre o gerenciamento e a aplicação dos

No campo do conhecimento, o Estado se orgu- recursos públicos destinados às obras de infra-estru-
lha de sua universalidade natural e das riquezas do tura no campo,
meio ambiente. Sr. Presidente, se, por um lado, o Amapá vem

No âmbito da economia, destaca-se o segmento e~periment~~d~ um cr~~c~mento .populacio~a~ ad~i-
de serviços, que representa mais de 60% do seu produ- ravel, como Ja dIsse no inICIO de mInha exposlçao, nao
to interno bruto, considerando-se a situação geopolítica se pode esqu,e?er, por outro lado, que? Estado vem
em que o Estado se localiza e também o aquecimento enfrentado senos pr?blemas par~ ~bngar e mante~
na economia que a Área de Livre Comercio de Macapá e~sa massa populaCional de braSileirOS, que para ali
e Santana proporciona, Deveria ser melhor. Temos um migram em busc? ?e um eldo~ado que ~o pode ser a~-
projeto tramitando nesta Casa para transformar aquela c~nçado, ~~m dUVida, com a I,n!ervençao d~ um_a efl-
área em Zona Franca de Macapá e Santana. Isso, sim, ciente P?"tlCa .~e reforma agrana e de valonzaçao da
seria um grande avanço para o desenvolvimento do economia familiar.
Estado do Amapá e da região. De fato, estu~os ~cadêmi?os vêm de~onstran-

N ' d· - Estado J. , f 'I um grande do que, no mundo inteiro, a agncultura familiar repre-aarea emlneraçao,o a o , I d d·· A· d
~ .. . senta o sustentacu o o Inamlsmo economlco e a

exportador de manganes, e ainda figura entre os pnn- . t d· t'b . - d . . I A ' d
.. d t d·t JUs a IS n U1çao a nqueza naclona. sSlm emons-clpals pro u ores e ouro e croml a. ,~ . h' ,. d ' d I 'd_ , _ tra a expenencla Istonca os palses esenvo VI os

Na exploraçao florestal, e vultosa a produçao de ca- e também de países emergentes bem-sucedidos.
vacos de pinus e eucalipto em áreas de reflorestamento. 'O A ' , S D t d - d d'f

. , . . mapa, rs. epu a os, nao po e ser I e-
O ba~co pesqueiro amapae.nse e um dos mais n- rente. Sabemos que, ao lado dos investimentos socia-

cos e promissores do mundo. Infelizmente, quase toda a is do Governo Federal, no meio rural surgem oportu-
nossa produção de pescado e ~e camarão é desviada, nidades para todos, até mesmo para aqueles que não
lesando frontalmente a economIa do nosso Estado. têm afinidades com as atividades agrícolas.

Aagricultura e apecuária do Estado são atividades De fato os assentamentos rurais dão sustenta-
incipientes, e a produção agrícola concentra-se apenas ção à alavan~agem do desenvolvimento e propiciam
no cultivo da mandioca e do arroz e na fruticultura. a criação de outras atividades econômicas, tais como

No entanto, Sr. Presidente, há de se reconhecer turismo, lazer, comércio, artesanato, serviços profissi-
o esforço e a vontade política do Governo Federal em onais especializados, habitação, etc.
tentar acertar, dinamizando o setor que se vem desta- Isso torna evidente que, partindo de uma ação
cando na economia de alguns Estados, o que, infeliz- profícua de apoio à agricultura familiar, é possível ge-
mente, ainda não aconteceu no Amapá. rar no campo oportunidade de renda para todos, na

A pujança do Estado do Amapá, nobres Parla- melhor integração das populações que lá vivem.
mentares, torna-se mais evidente quando se constata Ademais, resta esclarecer que a questão agrá-
que este é o Estado cuja população mais cresce no ria não se restringe apenas ao processo de desapro-
Brasil. Segundo dados levantados no período de priação de propriedades improdutivas, como meio pu-
1991 a 1996, verificou-se um crescimento demográfi- nitivo do proprietário que se utiliza da terra para espe-
co na ordem de 5,3% ao ano. culação mobiliária.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na re- Não, Sr. Presidente. Hoje, a reforma agrária tem
alidade, não venho a esta tribuna apenas para falar um conteúdo muito mais social. Hoje, sua principal
sobre os atributos do meu Estado do Amapá. Aqui meta é criar empregos, oportunidades, desenvolvi-
estou para analisar, criticar construtivamente, rei- mento social e econômico.
v!ndicar e. até louvar, se necessári? for, as que~- Hoje, procura-se investir na expansão e no for-
toes relaCionadas com o desenvolvimento das atl- talecimento da agricultura familiar, na distribuição da
vidades agropecuárias no Brasil e as que dizem terra e na educação, a fim de que se possa promover
respeito às políticas públicas do Governo direcio- o verdadeiro desenvolvimento sustentável local e re-
nadas para o homem do campo. gional. E, por meio da política da reforma agrária e de-

Neste particular, desejo realçar a política de re- senvolvimento fundiário, objetiva-se alcançar a dina-
forma agrária e o assentamento de trabalhadores ru- mização da vida econômica, social, política e cultural
rais espalhados por este País. dos espaços rurais.
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Nesse sentido, o Governo Federal, a despeito cursos financeiros destinados aos programas de re-
das limitações orçamentárias, promoveu, no decorrer forma agrária e às obras de infra-estrutura dos assen-
dos últimos seis anos, o assentamento de 482 mil fa- tamentos. Recursos esses já insuficientes quando
mílias em todo o Brasil. De 1995 a 1999, foram cria- corretamente destinados aos seus objetivos.
dos 2.723 novos projetos de assentamentos e foram Tenho certeza, Sr. Presidente, de que o Ministé-
desapropriados 8,7 milhões de hectares de terra. No rio do Desenvolvimento Agrário não vai tolerar isso. E
mesmo período, os recursos do Programa de Crédito certamente os culpados serão punidos.
Especial para a Reforma Agrária - PROCERA alcan- Li com tristeza e indignação o relatório final da
çaram a cifra de 1,5 bilhão de reais. O Programa Naci- proposta de fiscalização e controle da Comissão de
onal de Fortalecimento à Agricultura Familiar - Agricultura e Política Rural, que contém 104 depoi-
PRONAF, que em 1999 foi transferido para o Ministé- mentos e cerca de quatrocentas denúncias de diver-
rio do Desenvolvimento Agrário, unificando-se ao sas irregularidades no processo de reforma agrária.
Procera, teve seus recursos ampliados. De 460 mi- No Estado do Amapá, Sr. Presidente, não é dife-
Ihões destinados ao Pronaf naquele ano de 1999, os rente do restante do Brasil. Lá, o Procurador do Minis-
recursos cresceram para 4,1 bilhões, segundo consta tério Publico Federal, Dr. Antonio Cavalcante, e o Tri-
da agenda do Governo para o biênio 2001/2002. bunal de Contas da União, que receberam as denún-

Outros programas completam a ação do Gover- cias dos assentados, após investigação, constataram
no Federal no âmbito da reforma agrária, tais como o a existência de desvios e irregularidades na aplicação
Programa Nacional de Educação Rural, Projeto Ca- dos recursos de infra-estrutura dos assentamentos,
sulo, uma modalidade descentralizada de assenta- créditos de alimentação, fomento, habitação e eletrifi-
mento do Incra, o Projeto Lumiar, que visa ao desen- cação que foram repassados ao agricultor beneficiá-
volvimento das famílias assentadas, e o Banco da rio dos programas de reforma agrária, nos anos de
Terra, que libera recursos para financiar a compra 1998 e 1999.
imóvel rural. Diante desses fatos, Sr. Presidente, a Procuradoria

O Governo investe alto também em obras de in- da República no Amapá trabalha nas ações de ressarci-
fra-estrutura. Nesse caso, o Incra vem celebrando mento ao Erário, assim como na aplicação de multas, vi-
convênios com Estados e Municípios, e é através sando, finalmente, à suspensão dos direitos políticos dos
desses convênios que se torna possível garantir as Prefeitos e à punição aos servidores envolvidos.
construções de açudes, poços, centros comunitários, Como Parlamentar, quero registrar nesta Casa
eletrificação rural, escolas, postos de saúde, arma- o meu repúdio a esses atos de improbidade adminis-
zéns e estradas. trativa ora denunciados pela imprensa do Amapá.

No período de 1995 a 1999, foram desembolsa- Entretanto, quero ressaltar, Sr. Presidente, a
dos dos cofres públicos nada menos do que 300 mi- ação louvável e corajosa do Sr. Ministro da Reforma
lhões de reais. Agrária, Raul Jungmann, homem sério, que com res-

No Estado do Amapá, o Governo Federal, através ponsabilidade e competência vem conduzindo a
do Instituto de Colonização e Reforma Agrária, progra- questão agrária neste País: ao tomar conhecimento
mou e desenvolveu trinta projetos de assentamento de dos fatos ocorridos no Incra AP, imediatamente, to-
famílias de agricuttores, com capacidade para benefici- mou todas as medidas cabíveis, visando proteger
ar em torno de 16 mil famílias, numa área total de 1,4 aqueles irmãos brasileiros assentados lá no extremo
milhão de hectares, em treze municípios. norte do Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, são es- Finalizando, Sr. Presidente, quero manifestar
sas as principais ações governamentais de fortaleci- minha convicção etrazer minha sugestão ao Governo
mento da agricultura familiar, que visam ao desenvol- Federal e aos Parlamentares desta Casa.
vimento sustentável das populações rurais. Não te- Sendo a reforma agrária uma questão social,
nho dúvidas de que o Governo Federal, através do Mi- deve ela receber o mesmo tratamento dado às
nistério de Desenvolvimento Agrário, na pessoa do questões relacionadas com a educação e a saúde.
Sr. Ministro, Raul Jungmann, acertou em eleger a Isto é, deve contar com a participação dos Estados
agricultura familiar como prioridade nos programas da Federação, dos Municípios, dos sindicatos e da
sociais rurais implementados em prol das famílias dos sociedade local.
brasileiros assentados. Entendo, Sr. Presidente, Sras. eSrs. Deputados,

No entanto, Sr Presidente, em alguns Estados, que se faz necessária a instituição de conselhos esta-
existem, sim, irregularidades nas aplicações dos re- duais e municipais, para que se estabeleçam normas
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de controle e fiscalização dos projetos de reforma nenhum momento foi utilizada como palanque eleito-
agrária neste País. ral pelos Vereadores, porque foi instalada após as

Se fizermos uma retrospectiva do histórico da eleições, isto é, após as urnas terem sido fechadas e
reforma agrária brasileira, veremos que a questão do declarado o novo Prefeito.
campo sempre se manteve na esfera do Poder Execu- Em apenas dois meses, num trabalho sério e
tivo Federal. Esta fórmula, nobres Deputados, já está objetivo, foram investigadas as inúmeras denúncias
superada. Temos que envolver os Estados, os Municí- que culminaram num relatório final, que foi rejeitado
pios, enfim, toda a sociedade civil. pela maioria do Partido dos Trabalhadores, muito em-

Estou convicto de que, nos dias atuais, é funda- bora as irregularidades fossem graves e apontassem
mental redesenharmos a política agrária deste País. para diversos ilícitos penais.

Neste novo contexto, as ações locais deveriam .A. re)~içã~ n~o impediu a r~messa do re~atório
ser desenvolvidas pelos Municípios, numa espécie de ao Mlnlsten? Publico, que dete~mm?~ a a~ur~9~0 dos
municipalização da reforma agrária. fatos, atraves da abertura de mquentos Judiciais, re-

Era o que tinha a dizer. sultando. no indicia~e~to de oito ~essoas, inclusive

M · b' d do Prefeito do PT, DecIo Nery de Lima.
U1tO o nga o. S d t' . . I d . I t- egun o as no IClas velcu a as reglona men e,

O SR. JOAO PIZZOLATTI - Sr. Presidente, essa situação vem tirando o sono do Prefeito. Tanto
peço a palavra pela ordem. que uma ala do partido, liderada por alguns Secretári-

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa. a os Municipais, recomenda que o mandatário tire duas
palavra. semanas de férias.

O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PPB-SC. Pela or- A situação é tão preocupante que até a Direção
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- Nacional do PT entrou em campo, contratando três
te, Sras. e Srs. Deputados, o assunto do momento no dos maiores advogados de defesa do Brasil, Fábio
País são as CPls, que muitas vezes são utilizadas Konder Comparato, Dalmo de Abreu Dallari e Márcio
como instrumentos para criar confusão, tumulto, tra- Thomaz Bastos - este último, entre outros casos, foi o
zer a instabilidade política. Jogar a honra e o nome de responsável pela defesa do ex-banqueiro italiano e
pessoas de bem na lama através de insinuações mal- atualmente foragido da Justiça brasileira Salvatore
dosas, descabidas. Parlamentares inescrupulosos Cacciola e do exPresidente do Banco Central Francis-
aproveitam-se da imunidade parlamentar, abusando co Lopes.
desse direito para ganhar espaços na mídia com o Esperamos, sinceramente, que os desvios de
único intuito da promoção pessoal. recursos municipais perpetrados na administração do

A palavra inquérito existente na CPI não signifi- PT em Blumenau não atinjam a dimensão e a propor-
ca que devemos transformar uma CPI em uma dele- ção do encontrado no caso Cacciola-Chico Lopes,
gacia de polícia. A CPI, esse instituto extraordinário, pois o povo de Blumenau não merece isso daqueles
que vem sendo apoucado, vilipendiado, banalizado, que se elegeram utilizando como slogan de campa-
deve ter o seu verdadeiro sentido resgatado, qual nha o decantado selo de honestidade e administra-
seja, no meu entender, a apuração de desvios nas po- ção transparente.
Iíticas públicas. No entanto o que vem sendo praticado traz o selo

Caso, no curso da CPI, algum ilícito penal for da irregularidade e uma administração "trazparente",
constatado, a própria Constituição é clara: remeta-se devido aos inúmeros casos de nepotismo verificados
a questão ao Ministério Público, que é o representan- nas administrações petistas em todos os níveis.
te do povo, da Nação, junto ao Judiciário. Importante ressaltar, Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Dito isso, aproveito para trazer o exemplo bas- Deputados, é que a CPI só foi criada porque a
tante emblemático do meu Estado, onde uma CPI Mu- administração petista do Prefeito Décio Nery de Lima,
nicipal apurou diversas irregularidades e desvios na apesar das insistentes denúncias, jamais abriu
Secretaria de Obras do Município de Blumenau. Os sindicância ou inquéritos para apurar tais
Vereadores, cumprindo o papel a eles reservado na irregularidades. Foi, portanto, conivente. O silêncio
fiscalização do Executivo Municipal, realizaram uma obrigou os Vereadores a aprovarem a CPI que
tarefa importante, apontando desvios de recursos pú- confirmou as irregularidades e apontou outras.
blicos da ordem de 2 milhões de reais. Depois da porta arrombada, isto é, do relatório fi-

É importante frisar que a CPI foi realizada no nal, é que o Prefeito Décio Lima, não podendo mais
ano passado, ano das eleições municipais. Mas em desmentir os fatos, armou um teatro, uma encenação,
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formando uma Comissão Administrativa, na qual pre- Partido dos Trabalhadores ajudou e muito na eleição
tendia a presença de um membro do Ministério Público. do Governador Paulo Afonso.

Ora, Sras. e Srs. Deputados, o Ministério Públi- Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que autorize a
c~ g?za de prerr~gativas const~ucionais, indep~n- divulgação deste pronunciamento nos órgãos de co-
dencla e autonomia na sua atuaçao na defesa dos In- municação da Casa.
teresse.s da so~iedade, não pr~cisa de convit~ pa~a Muito obrigado.
apurar Irregulandades. A tentativa do Sr. Prefeito De- O SR JOÃO MENDES - S P 'd t
ci.~ Lima com _o famig~r~d~ ?on~it~ talvez fosse i.nibir, palavra pel~ ordem. r. resl en e, peço a
dificultar a açao do Mlnlsteno Publico. O que, eVlden- .
temente, não aconteceu. O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa. a

De outro lado, temos uma situação diametral- palavra. _
mente oposta, em que Deputada Estadual do PT, a O SR. J~AO ME~DE~ (PMDB - RJ. Pela or-
partir de fatos investigados pelo Ministério Público, a demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
partir de sindicâncias e inquéritos realizados pelo atu- t~, Sras. e Srs. Deputados, ~recis~mos ~ud~r a hist~-
ai Secretário de Estado da Fazenda baseada em no- na. Em reportagens nos tres maiores Jornais do RIo
tificações fiscais e fiscalizações reaiizadas pela atual de Ja~eiro - O Globo, JOArna~ do Brasil e O ':lia -,
administração, conseguiu aprovar a CPI da Sonega- nos dias 24 e 25 deste mes, tivemos a oportUnidade
ção Fiscal, com a assinatura inclusive de Parlamenta- de ver estampada a triste realidade, a história cruel
res da base aliada do Governo Estadual. Pois quem que se a~oderou e se ~podera da Cidade Maravilho-
não deve não teme. sa: a deSigualdade social.

Evidentemente, o Executivo Estadual, ingenua- Indícios demonstram o descuido histórico dos
mente, acreditou que a CPI serviria de importante ins- Governos Federal, Estadual e Municipal. São bairros
trumento para ajudá-lo a conter a evasão de receita, com situação de vida indigna, que deixam rastros de
uma vez que recebeu o Estado falido, com três folhas pobreza e miséria, em contraste com bairros que pos-
de pagamento atrasadas. suem altos índices de desenvolvimento humano.

O atual Secretário da Fazenda, Dr. Vieira, em Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, devido
apenas dois anos, já conseguiu quitar duas folhas de ao desordenamento social urbano - assunto que ve-
pagamento atrasadas, devendo zerar o passivo traba- nho abordando há longos anos, mais objetivamente
Ihista com os servidores públicos estaduais ainda desde a publicação de meu livro "Brasil do 3° Milênio",
este ano. Aumentou significativamente a arrecada- em 1983-, o Rio de Janeiro não oferece qualidade de
ção. Num trabalho conjunto com o Ministério Público vida aos seus moradores.
Estadual, vem combatendo efetivamente a sonega- Em relatório elaborado em parceria pela Organi-
ção fiscal. zação das Nações Unidas - ONU, pelo Instituto de

Enquanto isso, a nobre Deputada Estadual vem Pesquisa Econômica e Aplicada -IPEA e pela Prefei-
usando a CPI da Sonegação Fiscal para repercutir fa- tura local, medindo o índice de Desenvolvimento Hu-
tos já apurados, já conhecidos, já denunciados pelo mano - IDH, o Rio de Janeiro é apresentado como
Ministério Público, para promoção pessoal. uma cidade única e plural, rica pelas disparidades do

Usa, desavergonhadamente, a CPI como pa- Primeiro com o Terceiro Mundo.
Ianque eleitoral, abusando da sua imunidade parla- O estudo conclui que no Rio de Janeiro convi-
mentar, para injuriar, difamar, caluniar a honra de vem índices da Itália - um dos mais altos IDH do mun-
pessoas de bem. do - com outros semelhantes ao do Gabão e de Hon-

A CPI já se arrasta há meses, foi instalada em no- duras, dos mais baixos.
vembro do milênio passado. Até agora, ao que estamos Criado pela ONU em 1990, o IDH contabiliza
assistindo é a Deputada Ideli Salvatti usar o dinheiro do indicadores de saúde, educação, renda da popula-
contribuinte catarinense para se autopromover. ção e estabelece notas de O a 1. O topo da lista

O que certamente vem tirando a nobre Deputa- cabe à Lagoa Rodrigo de Freitas, com 0,90, tida
da do sério é que o Governo do Prefeito Décio Lima com a Itália carioca. Na última posição em qualida-
não resistiu a dois meses de investigação e que, pas- de de vida está a zona rural de Santa Cruz que,
sados cinco meses de CPI da Sonegação Fiscal, ela com 0,51, é comparada a Honduras.
verifica que, se irregularidades existiram, foram prati- De acordo com o relatório, em segundo lugar
cadas pelo Governo anterior. Mas certamente isso encontram-se a Gávea e o Jardim Botânico, que têm
não interessa à Deputada, pois todos sabem que o IDH de país rico: 0,89.
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Não podemos mais conviver com discrepânci
as. Para citar apenas alguns casos, os bairros da
Lagoa, da Gávea, do Jardim Botânico, do Leblon,
da Barra da Tijuca, da Urca, de Ipanema, de Copa
cabana, do Peixoto e do Flamengo, todos eles figu
ram no topo da pirâmide, em detrimento dos bairros
da Mangueira, de Jacarezinho, de Manguinhos, de
Guaratiba, da Maré, da Rocinha, do Complexo do
Alemão e, por último na lista, de Acari. Devemos lu
tar pela dignidade e qualidade de vida dessas popu
lações esquecidas.

Faço um apelo às autoridades federais no sen
tido de que invistam em seus grandes programas
sociais para revertermos esse triste e angustiante
quadro da cidade do Rio de Janeiro.

Tenho certeza de que o Prefeito César Maia
muito vai contribuir para mudar essa dramática situ
ação, humanizando a cidade. Se ele concluir seu
novo mandato como promete nas suas primeiras
ações, passará para a história.

Era o que tinha a dizer.

Para uma rápida reflexão, apresento índices
de dois bairros vizinhos. São eles Gávea e Rocinha,
que possuem, respectivamente, IDH 0,89 e 0,61.

A Gávea possui uma população de 14.687
habitantes, 2% de analfabetos, 5% de crianças
sem escola, 99% de acesso a esgoto, 1.743 de
renda per capita, 70 anos de esperança de vida,
mortalidade infantil de 8 por 1.000, seis unidades
de saúde e vinte escolas, enquanto que a Roci
nha tem uma população de 45.585 habitantes,
18% de analfabetos, 28% de crianças sem esco
la, 41 % de acesso a esgoto, 153 reais de renda
per capita, esperança de vida de 57 anos, morta
lidade infantil de 41 por 1.000, uma unidade de
saúde e quatro escolas.

Isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, é o que se pode chamar de desigualdade so
cial. Uma realidade cruel que devemos, juntos,
lutar para que seja revertida. De minha parte, te
nho empreendido todos os esforços ao meu al
cance. Porém, como bem assevera o conhecido
axioma, "uma andorinha só não faz verão".

Ainda conforme o relatório, Acari é o inferno Muito obrigado.
n° 2, com o mesmo índice da Bolívia e do Gabão: O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
0,53. a palavra ao Sr. Deputado João Herrmann Neto, que

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, te- disporá de 25 minutos na tribuna.
mos de mudar o curso dessa dramática história da O SR. JOÃO HERRMANN NETO (Bloco/PPS -
desigualdade, onde miséria e riqueza convivem SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
lado a lado. Srs. Deputados, em primeiro lugar, faço desta tribuna,

como venho fazendo desde 1983, para meu gáudio, a
comunicação de mais um aniversário do meu partido,
o septuagésimo nono.

O PCB foi criado em 25 de março de 1922, na ci
dade do Rio de Janeiro. Num congresso de três dias,
que se deslocou depois até Niterói, nove pessoas vin
das de rincões nacionais, na esteira dos movimentos
revolucionários que aconteciam no mundo, fundam
no Brasil o partido que é o mais antigo e, ao mesmo
tempo, o de maior profissão democrática dentro das
terras brasileiras.

Pelos poucos hiatos de legalidade que experi
mentamos durante a nossa história, tivemos a possi
bilidade de trabalhar na legitimidade que havia, mas
na ilegalidade que nos condenavam os regimes brasi
leiros. Ainda por essa ilegalidade, mais do que nunca,
a nossa marca foi traçada dentro do Brasil. Não há
uma luta, um momento da história brasileira em que o
Partido Comunista Brasileiro não esteja envolvido.
Mesmo durante o Golpe de 64, quando optamos por
não entrar na luta armada, tivemos os melhores qua
dros deste País pertencentes ao nosso partido perse
guidos, torturados, mortos e exilados.

Hoje, depois do congresso no Teatro Zácaro,
em 1992, quando abandonamos o marxismo-Ieni
nismo e nos transformamos num partido democráti
co, plural, sob o ponto de vista da revolução proces
sual, da conquista da democracia pela participação
total da sociedade, quando vamos para o décimo
ano de Partido Popular Socialista, temos a convic
ção de que o nosso legado se confunde com a his
tória e o caminho que o nosso partido deverá seguir
dentro da sociedade brasileira.

Ainda dentro desse hiato, duas vezes dis
putamos a Presidência da República: em 1946,
quando o partido, que havia acabado de con
quistar a legalidade, lançou para Presidente da
República o Vedo Fiúza, que não era do partido,
mas a legislação permitia que membros não per
tencentes aos partidos políticos pudessem ser
lançados candidatos; e em 1989, quando, talvez
rompendo com o muro da vergonha no Brasil,
lançamos uma das figuras mais preeminentes,
sérias, honestas, probas e capazes da política
brasileira, que é o nosso atual Presidente e à
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época Deputado Roberto Freire, tido e havido nibilidade, é fundamental saber para onde eles segui-
como o melhor candidato à Presidência da Re- rão, quais serão os seus caminhos, de que forma se
pública. encaminharão bens de serviços e quais as camadas

Já sob a forma de PPS, lançamos em 1998 a da sociedade que por eles serão beneficiadas. Só as-
candidatura de Ciro Gomes, para abrir o diálogo na sim teremos melhor qualidade de vida.
ausência de algo que pudesse discernir entre a candi- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 1998,
datura oficial do Palácio do Planalto, a recandidatura estudo da Organização das Nações Unidas classificou
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, e a can- o Brasil, quanto ao item índice de Desenvolvimento Hu-
didatura que naquele instante fazia o jogo das oposi- mano, em septuagésimo quarto lugar. O nosso desem-
ções para consentir o jogo do Planalto, que era a figu- penho, em termos de desenvolvimento humano, não é
ra de Lula, candidato pelo bloco comandado pelo Par- nada glorioso. Hoje os jornais trazem imagens tristes da
tido dos Trabalhadores. Macedônia. Entretanto, quanto ao índice de Desenvolvi-

Em 2002, Sr. Presidente, queremos reeditar a mento Humano, o Brasil fica atrás desse país. Outro dia,
saga do povo brasileiro. Continuaremos a disputa em mais de dez pessoas foram devolvidas à Romênia, por-
oposição a este Governo, buscando clarear uma soci- que aqui estavam ilegalmente. Mas, também quanto a
edade aprofundada em escândalos, em corrupção. esse item, a Romênia está à frente do Brasil, assim
Há um varal de denúncias, onde não há nada de alvo, como Ilhas Fiji, Panamá e outros países, contra os quais
porque, creio eu - e digo isso em meu nome e do meu não queremos deitar menores elogios. Entretanto, são
partido -, que a maioria das acusações feitas de um a bem menores que a terra brasileira e possuem índices
outro dos envolvidos é pura verdade. Deveríamos de desenvolvimento humano significativamente melho-
apurá-Ias, para saber a responsabilidade, desde um res que os nossos.
Ministro de Estado até um técnico do governo e, se for Sr. Presidente, nossa proposta não é de centra-
preciso, mesmo do próprio Presidente da República. Iização ou fortalecimento de governos federais, quer

Portanto, Sr. Presidente, comemoramos e inicia- seja este que termina de forma medíocre, quer sejam
mos o octogésimo ano da nossa existência. Desde o outros que a ele se sigam. Não há possibilidade de
glorioso PCB até o nosso hoje PPS, é um partido de alavancarmos recursos e obter índice de desenvolvi-
que se orgulha a Pátria brasileira e a democracia, pe- mento humano decente se não pensarmos a partir do
los valores morais e éticos com que agiu. Município, do Poder local. Não falo do Poder munici-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, conside- pai em si, mas da resultante de todas as forças socia-
rando esses valores a que acabo de me referir, o Par- is que se desenvolvem no Município. Por isso esta-
tido Popular Socialista teve, até como partido oposici- mos propondo à sociedade brasileira, a partir deste
onista, a responsabilidade de aprovar a Lei de Res- instante, a lei de r~sponsabilidade social, para que
ponsabilidade Fiscal. Embora sendo de iniciativa do obtenhamos IDH -Indice de Desenvolvimento Huma-
Governo, ao qual fazemos oposição, entendemos que no digno da grandeza de nosso País.
a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal foi Ouço, com prazer, o Deputado Ivan Valente.
fundamental para ~~~ houv~sse um acerto" a partir O Sr. Ivan Valente - Deputado João Herrmann
de Estados e ~UnlCIPIOS, a fim de ~ue o Pais possa Neto, ouço com muita atenção seu discurso desta tar-
supe~ar .esse hiato profun~o que eXiste entre as con- de, em que V. Exa. apresenta um histórico do seu par-
tas publicas e o desenvolvimento. tido e discute as grandes questões nacionais, numa

Contudo, não nos cabe nem nos compete per- agenda afirmativa, embora estejamos às voltas com a
manecer apegados somente à Lei de Responsabili- criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
dade Fiscal ou à meta de zerar o déficit público. A nos- que já devia ter sido instalada, porque é uma vergo-
sa preocupação é quanto ao futuro. No instante em nha que o próprio Poder Legislativo empurre para bai-
que zerarmos o déficit público, houver novos investi- xo do tapete, a pedido do Poder Executivo, todas as
mentos de novo à prova e os dirigentes tiverem recur- denúncias que sobre esta Casa vêm sendo feitas.
sos públicos, oriundos dos Tesouros Estadual ou Mu- Algo me chamou a atenção no seu discurso: a ques-
nicipal, para onde irão esses recursos? Quais os tão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Permito-me di-
compromissos desses recursos? Esses são os ques- zer a V. Exa. que, no meu entendimento, a Lei de Res-
tionamentos que queremos levantar. ponsabilidade Fiscal tem um núcleo central muito

Por isso, a partir deste instante o PPS apresenta duro: fazer superávit primário e garantir corte de des-
à Nação a lei de responsabilidade social. Ou seja, a pesas e elevação de receitas. Em vários dos seus ar-
partir do instante em que tivermos recursos em dispo- tigos, ela proíbe que o Prefeito exerça a sua autono-
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mia, por exemplo, de aumentar a arrecadação de im- exterior e a remuneração de serviços prejudicam enor-
postos, de forma correta e concreta, atraindo investi- memente a atividade econômica e social brasileira.
mentos. A lei impede gastos que não sejam com a Como Prefeito que fui, acredito até que, fosse outro o
elevação de impostos. Mais que isso, ela criminaliza a momento da vida brasileira, não haveria necessidade
atividade pública e judicializa a política. Deputado de Lei de Responsabilidade Fiscal- V. Exa., no âmago
João Herrmann Neto, na minha opinião, o que tem de de seu discurso, está correto em sua posição. No en-
positivo na Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz tanto, é necessário deslocar para os Municípios a res-
respeito a transparência, controle e fiscalização ponsabilidade de os Prefeitos ordenarem suas despe-
-para nós e nossos partidos, espero, não se trata de sas, terem coragem de patrocinar a arrecadação de re-
virtude, mas sim de obrigação -, pode ser exercido de cursos, disciplinarem o seu uso e a contratação correta
outra forma. Gostaria de finalizar este aparte dizendo de funcionários, e não fazer da Lei de Responsabilida-
que hoje o jornal O Estado de S.Paulo publica na pá- de Fiscal estuário para a terceirização.
gina de economia matéria com o título "Superávit fica Deputado Ivan Valente, gostaria muito de travar
acima da meta acertada com FMI", que começa di- com V. Exa. este longo debate, mas não confundiria
zendo: "O Governo Federal, os Estados e os Municípi- os superávits primários obtidos por este modelo per-
os gastaram em fevereiro R$3,248 milhões a menos verso com a necessidade de que nos arrumemos fi-
do que arrecadaram no mês". Então, há superávit pri- nanceiramente, para que possamos voltar a ter in
mário concreto, ou seja, as três esferas de governo push econômico nos Municípios. Em função do tem-
que compõem o setor público apresentaram superávit po de que disponho - e vejo o Deputado José Antonio
primário em suas contas naquele mês. O resultado Almeida querendo entrar também no debate -, dei-
corresponde a 3,43% do PIB. Isso vem acontecendo xe-me concluir a idéia, que, acredito, vale muito para o
há anos. Ano passado, foram alocados 152 bilhões de Partido dos Trabalhadores, o Partido Socialista Brasi-
reais para o pagamento de juros e amortização da dí- leiro e para os demais partidos que compõem a Casa.
vida externa, como V. Exa. sabe, enquanto o orça- Além de termos responsabilidade fiscal, ou seja, além
mento do Ministério da Educação foi de 11 bilhões de de arrumar a casa, sob o ponto de vista de receita e
reais e o do Sistema Único de Saúde, 21 bilhões de despesa, principalmente quanto à orientação de bens
reais. Só neste bimestre, o Governo acumulou supe- e serviços, é necessário que tenhamos também o que
rávit primário de 8,875 bilhões de reais, mas o rombo chamamos de brench marks, a maneira de colocar-
continua, porque só a subida do dólar proporcionou mos índices nos Municípios.
aumento b.rutal d~, ~ívida externa br~sileir~. ?u. seja, No momento em que V. Exa solicitou o aparte,
quanto mais sacnflclo !azemos.e mais patn~onlo do- que foi bem-vindo, estava dizendo que não há como
amos e vendemos, ma~s o Bras,ll ~fund,a ~ nao,resolve patrocin~r, no âmbito do Governo Federal, melhoras
o problema da elevaçao da diVida publica. E nesse no item Indice de Desenvolvimento Humano. O trata-
sentido que gostaria de dialogar com V. Exa., agrade- mento de Oeiras, no Piauí, não é o mesmo de Cosmó-
cendo-Ihe a concessão do aparte. polis, em São Paulo; o tratamento de Humaitá, no

O SR. JOÃO HERRMANN NETO - Deputado Amazonas, não é o mesmo de Cruz Alta, no Rio Gran-
Ivan Valente, primeiro, agradeço-lhe as palavras inici- de do Sul. O MDG, na verdade, é a superação dentro
ais, que corroboram o grande trabalho que realiza- do gênero, porque é complexo, e eu não teria tempo
mos juntos no Estado de São Paulo e nos movimen- para falar sobre o tema. A discussão do projeto de lei
tos populares. No entanto, não confundo a Lei de acontecerá nas Comissões.
Responsabilidade Fiscal com o modelo econômico Posso, por exemplo, criar o índice de Desenvolvi-
deste Governo, que V. Exa. e eu tanto atacamos. mento Humano para uma determinada cidade, de ma-
Aliás, as eleições de 2000 deixaram muito claro o neira a detectar a expectativa de vida e a forma de mor-
comportamento do nosso partido no que diz respeito talidade infantil. Nas cidades em que o índice de mortali-
à contundente crítica e à inversão de prioridades do dade infantil já foi obtido, de que maneira posso meIho-
modelo econômico vigente no País a partir de 1995. rar a educação? Enfim, há vários e vários parâmetros,

Não acredito que possamos combinar a Lei de que não devem ser confundidos com metas.
Responsabilidade Fiscal com a questão do superávit Uma vez que o Canadá está na ordem do dia,
primário, da maneira como vem sendo obtido pelo Go- vou citar um caso que aconteceu na cidade de Mon-
vemo Federal. Creio firmemente que o pagamento dos treal. O Canadá é um dos cinco países do mundo com
juros, o não-pagamento dos títulos externos com as re- melhor índice de Desenvolvimento Humano. No en-
ceitas internas, a remessa de lucros que hoje há para o tanto, naquele país, na cidade que tem maioria de
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muçulmanos, hindus e budistas, as escolas públicas O SR. JOÃO HERRMANN NETO - Deputado
só financiam os que pertencem à religião católica ou José Antonio, no início do meu discurso, falei sobre a lei
protestante, ou seja, cristãos. Essa questãq foi menci- de responsabilidade social. Não precisaria ir tão longe,
onada junto à ONU como discriminação, principal- mas V. Ex" hádese lembrar do Senador Teotônio Vilela,
mente religiosa. A ONU ordenou ao Canadá que mu- que, ao final da vida, dizia que a maior dívida a ser res-
dasse de procedimento. A resposta foi a de que, como gatada por este País era a social. Eu poderia ir mais lon-
o país tem um dos melhores IDHs do mundo, não pre- ge quanto à responsabilidade fiscal. Acredito, como o
cisa questionar a escola pública. Não quero ferir a lei Deputado Ivan Valente mencionou, que às vezes não
de responsabilidade social, dizendo que esse é o pa- são levadas em conta as diversas regionalidades, para
râmetro ideal para um país ou para a sociedade, mas que cada um possa, com decisões autóctones, resolver
é preciso saber de que maneira vamos alcançar al- a questão da responsabilidade fiscal.
guns parâmetros dentro dos Municípios. Deve haver maleabilidade para a obtenção de re-

No momento temos de voltar a investir não no sultados locais. O que eu quero é sair do clima de CPI
Ministério da Saúde - cujo titular tenta ser Presidente da Corrupção, safadeza, enfim, do clima nojento que
da República e, por ver totalmente esgarçada a textu- existe hoje na política brasileira. Faço um convite a De-
ra social nos Municípios, pretende se apropriar do putados e Senadores para que não mais convivam com
SUS e ser o médico da família brasileira - , mas no fatos esdrúxulos que acontecem com relação à moral e
Município. É preciso saber de que maneira os índices à ética do governante máximo deste País, para que sai-
sociais no Município podem ser alcançados. Que pa- am do nojo que tomou conta da política brasileira. Con-
râmetros vamos adotar? O IDH pode ser medido tam- vido todos para, numa elipse, tratarmos do Brasil que
bém pelo índice de Pobreza Humana. É verdade que queremos construir e que nunca obtivemos.
existe o IDH do País, mas o índice de Pobreza Huma- Conversei com o Ministro de Desenvolvimento e
na desta "belíndia", como chamamos o Brasil, onde Planejamento da Suécia, em visita ao Brasil, que me
temos lugares que se comportam como a Bélgica e disse que gostaria de ser Ministro no Brasil, porque a
outros como a índia, é complexo. cada cem metros há alguma coisa para fazer, en-

Portanto, Deputados Ivan Valente e José quanto em seu país o problema é de suicídio e dro-
Antonio Almeida, a idéia do PPS _ espero que seja gas. Realmente, há uma brutal necessidade de nós,
a mesma dos demais partidos desta Casa _ é a de homens públicos, da OposiCfão ou da Situação, bus-

carmos uma referência para o desenvolvimento deste
que possamos avançar, em relação à sociedade País. A referência que o PPS deseja propor, por meu
brasileira, de forma a obter parâmetros de dignida- intermédio e em nome de toda a bancada, é no senti-
de de vida e de liberdade. Há poucos dias, houve re- do do índice de Desenvolvimento Humano, de tal for-
beliões em vários presídios brasileiros; o projeto ma que tenhamos uma lei de responsabilidade social.
dos manicômios foi votado ontem. O IDH não reflete
apenas bem-estar e qualidade de vida, mas signifi- Ouço, com prazer, o nobre Deputado Ivan Valente.
ca brench marks, ou seja, a obtenção de índices O Sr. Ivan Valente- Saúdo V. Ex8 pela proposta
que proporcionem qualidade de vida mais saudável de fazer uma lei de responsabilidade social. Temos
em todo o País. assistido aqui a uma preocupação primeira e funda

mentai com o ajuste fiscal, por isso me referi à Lei de
Ouço, com prazer, o Deputado José Antonio Responsabilidade Fiscal. O Ministro Martus Tavares,

Almeida. em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, disse:
O Sr. José Antonio Almeida - Deputado João "Agora teremos uma geração de Prefeitos responsá-

Herrmann Neto, quero apenas ressaltar dois pontos veis". Quer dizer que todos os Prefeitos anteriores fo-
que V. Ex" abordou, ainda que nossas idéias não sejam ram irresponsáveis? Não. Temos homens públicos da
totalmente coincidentes com relação à Lei de Respon- maior qualidade, que têm transparência e ética na po-
sabilidade Fiscal. Um deles são as diversidades brasile- lítica. V. Ex8 se enquadra nessa lógica, como Prefeito
iras, que não foram consideradas pela Lei de Respon- de Piracicaba que foi. Chamo a atenção de V. Ex" para
sabilidade Fiscal. O segundo ponto, para não atr?palhar a seguinte questão: nove vetos foram apostos pelo
mais o raciocínio de V. Ex" e o brilhantismo de seu dis- Presidente Fernando Henrique Cardoso ao Plano Na-
curso, é a responsabilidade social. Já estamos pagando cional de Educação que encabecei nesta Casa com o
a dívida com os bancos, com os credores. E a dívida objetivo de aumentar de 5% para 10% do PIB o gasto
com as pessoas, com os carentes, com os excluídos, do Governo com educação e outras coisas. Foram
quando vamos pagar? Obrigado. nove vetos, dos quais oito em nome da Lei de Res-
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ponsabilidade Fiscal, dizendo que o plano de dez
anos que esta Casa aprovou não poderia ser viabili
zado porque não está previsto na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e no Plano Plurianual do ano que vem.
A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei de ajuste
fiscal. Um plano de dez anos é que condiciona o Orça
mento, a lei orçamentária e o Plano Plurianual, não o
contrário. Ela nos impede de planejar o País e faz su
perávit primário. Conforme a preocupação de V. Ex", é
necessário que os Prefeitos tenham responsabilida
de. Concordo inteiramente, mas para isso não preci
saríamos dessa lei. Precisamos da lei em que V. Exa

está pensando, a lei de responsabilidade social. O
que existe hoje é uma ultracentralização de recursos
na mão do Executivo Federal- como a ditadura já fez,
V. Ex" sabe muito bem - e ônus para os Municípios.
Quando não se passam verbas, socializa-se a misé
ria na educação, como é o caso do Fundef. Então, o
debate que V. Exa nos proporcionou é magno. Quero
parabenizar V. Exa por expor essas preocupações
aqui em plenário e ceder os apartes. Muito obrigado,
Deputado João Herrmann Neto.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO - Deputado
Ivan Valente, concordo em gênero, número e grau
quanto a algumas autoridades estarem escoiman
do-se em algumas atitudes relativamente à Lei da
Responsabilidade Fiscal. Não posso, entretanto, abrir
mão de prerrogativas hoje necessárias no cenário po
lítico brasileiro. Muitos de nós, Prefeitos, Vereadores e
Vice-Prefeitos, tivemos responsabilidades e as cum
primos, mas hoje existe a necessidade de uma dire
triz que trace o desenvolvimento a partir do Município.

Creio que não fui feliz na resposta a V. Ex" quan
do disse que não queria tratar dos poderes acima e
do seu modelo econômico. Para recuperarmos o de
senvolvimento do País, é fundamental que criemos a
figura do poder local, que não se restringe aos Prefei
tos, Vice-Prefeitos e Vereadores, é também dos Ro
tary Clubes, dos Lions Clubes, das Lojas Maçônicas,
dos sindicatos, dos movimentos organizados, enfim,
de todos aqueles que têm como resultante a promo
ção do desenvolvimento no seu Município, a partici
pação mais ampla.

Quando estivemos à frente da Prefeitura de Pi
racicaba, arrecadamos opiniões, informações, enca
minhando no âmbito do Município a responsabilidade
fundamental. Mas não a quero o bastante, não a julgo
necessária e suficiente, julgo-a somente necessária.
Suficiente será se tivermos isso que estamos propon
do, ou seja, a responsabilidade social a partir do po
der local, índices, brench marks, como eu digo, a

partir da longevidade e da qualidade de vida, da liber
dade, todos os índices que possamos perceber.

O Sr. Divaldo Suruagy - Deputado João Herr
mann Neto, V. Ex" me permite um aparte?

O SR. JOÃO HERRMANN NETO - Com °má
ximo prazer, governador.

O Sr. Divaldo Suruagy - Congratulo-me com V.
Exa por trazer ao debate desta Casa tema dessa mag
nitude. Como V. Ex" afirmou com muita propriedade, é
preciso sair desses escândalos, dessas mazelas, que
tanto diminuem a imagem da instituição que integra
mos. Daí minhas congratulações e meus parabéns a
V. Ex" pelo pronunciamento. Destaco também, ape
nas para reflexão de V. Ex", quadro que tem papel fun
damentai nas distorções sociais e regionais existen
tes em nosso País: o da explosão demográfica. V. Ex"
se recorda, e todos que compomos esta Casa, que
em 1970°Brasil tinha 90 milhões de habitantes. Esse
número ficou muito gravado na memória do povo bra
sileiro graças à canção da conquista do tricampeona
to na cidade do México. Hoje somos 160 milhões.
Nasceram 70 milhões de pessoas em trinta anos.
Então, é impossível atender aos anseios, aos recla
mos, às angústias, às aspirações dessa população
imensa. E o mais grave, o mais preocupante é que a
população cresceu na base da pirâmide social. Não
quero quebrara importância do tema que aborda com
tanta clareza e eloqüência, mas gostaria que V. Exa e
também a Casa refletissem sobre o assunto, da maior
significação e gravidade, pelas suas implicações.
Agradeço a V. Exa o aparte.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO - Tenho cer
teza, governador, de que V. Ex", no exercício de seus
sucessivos mandatos em Alagoas, já passou por es
sas dificuldades. Portanto, sabe que a prevaricação
quanto aos recursos é uma das mazelas; a ausência
desses, outra. Mas a resultante de todos os envolvi
dos pode ser a possibilidade de suprirmos essa defi
ciência social no Brasil.

O Sr. Regis Cavalcante - Deputado João Herr
mann Neto, permite-me um aparte?

O SR. JOÃO HERRMANN NETO - Pois não,
Deputado Regis Cavalcante.

O Sr. Regis Cavalcante - Deputado João Herr
mann Neto, a importância do tema faz-me usar o mi
crofone para aparteá-Io e parabenizá-lo. V. Ex" é ho
mem de valor para nosso partido pela forma como en
cara as questões políticas. A arregimentação ocorrida
nos últimos períodos legislativos nesta Casa fez cres
cer nossa grande preocupação com o diálogo nacio
nal, com a perspectiva de que o País avance. O tema



O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.
Exa a palavra.

Em seguida, encaminharei outras providências
para o maior esclarecimento deste caso e a preser
vação da legalidade em nossa terra.

Tenho dito.

Nestas condições, Sr. Presidente, faço a pre
sente denúncia para dar ciência à Casa do abuso
perpetrado contra a nossa TV Câmara, bem como
da ilegalidade flagrante do funcionamento em nos
so território da empresa Galaxy Latino America, ca
bendo medidas urgentes da ANATEL e do Ministé
rio das Comunicações para cassar o seu registro,
concessão e/ou permissão para retransmitir no
País sinais televisivos.

O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
tou encaminhando ao Ministério da Educação pedi
do de regularização urgente da situação de cerca
de 6 mil técnicos da área de radiologia, que não
podem trabalhar. Por orientação judicial teriam,
para obter seu registro, de completar mais um ano
dos dois anos já realizados de técnica de radiolo
gia. Essa situação tem de ser resolvida o mais ur
gentemente possível, porque existe mercado de
trabalho e os técnicos estão desempregados.

Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 08403

sobre a lei de responsabilidade social é essencial no contratante, e proprietária do sinal da DIRECTTV, é
País da exclusão, que não tem nenhum compromisso o Estado norte-americano da Califórnia, enquanto
social. É fundamental que V. Exa possibilite este grande o fórum proposto ao Poder Legislativo brasileiro
debate, que não se encerra agora, vai continuar. Va- para dirimir possíveis conflitos é Los Angeles, tam-
mos fazer avançar essa perspectiva. Muito obrigado. bém nos Estados Unidos.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO - Obrigado, Ora, Sr. Presidente, a Constituição do País é cla-
Deputado Regis Cavalcante. ra no art. 220, § 5°, ao estabelecer que "os meios de

Sr. Presidente, houve enriquecimento do deba- comunicação social não podem, direta ou indireta
te. Precisamos buscar o desenvolvimento urbano. mente, ser objeto de monopólio ou oligopólio". Na prá-
Mas, se em 1948, promulgamos a Declaração Univer- tica, a Galaxy Latino America, além de estar monopü-
sal dos Direitos Humanos, agora, mais do que nunca, Iizando os serviços de satélite (é proprietária) e de
há que se cumprir direitos. A lei de responsabilidade distribuição da imagem, pertence na sua totalidade a
social nada mais é do que partir para o cumprimento estrangeiros, o que, mais uma vez, fere o texto da
das obrigações, do resgate, da qualidade e da digni- Carta Magna.
dade da vida humana. Além do mais, é um ato de afronta esta em-

Muito obrigado, Sr. Presidente. presa ter-se dirigido à Câmara dos Deputados,

D <f d' d S J - H propondo contrato aético e ilegal para ser firmado
uranle o Iscurso o r. oao err- P d d R 'bl' . I' d"d

N <f S M I c:lh § 20 ri /t' por um o er a epu Ica, mc uSlve re Igl o em
mann elO, O r. arça ,li O, uoa Igo 'd' t . . IA I . S P .
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da I lama es rangelro - o. mg es. magme, r. r~s~-

'd A ' , d I SE' dente, o que acontecena se uma empresa brasllel-presl enCla, que e ocupa a pe,o r. mo .
B . 3° S I t ri S t' . ra fizesse o mesmo perante o Congresso dos Esta-

aCCI, uplen e ue ecre ano. do U 'Id ? I
S nos ..

O SR. NEY LOPES - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. NEY LOPES (PFL-RN. Pela ordem. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, trago a esta Casa denúncia da maior
gravidade, que complementarei posteriormente com
pedido de informações ao Ministério das Comunica
ções e proposta, se for o caso, de decreto legislativo,
cassando os direitos à transmissão televisiva, no terri
tório nacional, da empresa DIRECT TV. "

Trata-se do seguinte. A TV Câmara, através da
sua Direção, fez grande esforço para incluir na pro
gramação da empresa DIRECT TV o seu sinal, permi
tindo que os trabalhos desta Casa fossem acompa
nhados pelo Brasil. Em resposta, a TV Câmara rece
beu um contrato, enviado não pela DIRECT TV, ante
riormente pertencente ao Grupo Abril, mas agora
pela empresa Galaxy Latino America, de origem nor
te-americana, que montou verdadeiro monopólio nes
sa área, pois, sendo proprietária do satélite, adquiriu
o controle da DIRECT TV para distribuir sinal televisi
vo à população brasileira.

O contrato mandado pela Galaxy é um desres
peito à Câmara dos Deputados e ao Poder Legislati
vo, além de violentar a nossa legislação de teleco
municações. O original do instrumento contratual é
versado em inglês, obrigando a Câmara a traduzi-lo
para entender as cláusulas. A sede da empresa



O PINTOR DA LUZ
Marcos Afonso
Está escrito
no grande livro
da sabedoria popular
que primeiro se deve viver
que é pra depois poetar.
(Ednardo)

Pablo Picasso disse que é preciso muito tem
po para se tornar jovem.

Esse paradoxo sintetiza o início da trajetória de
Hélio Melo que só depois dos trinta deixou de percor
rer varadouros de seringais para remar entre os bar
rancos do rio Acre, transportando gente de uma Rio
Branco provinciana.

Ele, ao lado do nosso tio, Otávio - do Seringal
Maranguape - revezava-se nas filas de espera das
catraias sob lonas listradas ou esbranquiçadas que
davam uma visão surrealista de velas "deitadas" na
margem enlameada do porto.

Quem sabe ali, entre remadas e moedas, e de
pois, como vigia de repartição pública, Hélio Melo co
meçara a organizar a externação de seu substantivo
predileto: a alegria. Fazemos referência a ele porque
achamos muito preciosa a argumentação de Spinoza
afirmando que a alegria nunca é demais: é sempre
boa. E o Hélio era simplesmente uma pessoa alegre.

Escrevendo, poetando, tocando ou pintando,
Hélio Melo sempre carregava consigo o bom humor, a
hilaridade e as travessuras.

Ambientado num sistema de rara valorização da
arte e da cultura, ele sempre foi, até seus últimos dias,
um marreteiro dos seus trabalhos, mascate das suas
obras, construtor e navegador de seus próprios bar
cos. E batalhou muito nisso.

Hélio Melo foi, como se diz hoje, da tribo de Aria
no Suassuna.
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O SR. MARCOS AFONSO - Sr. Presidente, Foi do povo do "país real", trazendo para o "patri-
peço a palavra pela ordem. ciado urbano de esquerda", na expressão de Suassu-

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a na, as inspirações que aliavam primitivismo e realis-
palavra. mo fantástico. E isso tudo em época de ditadura mili-

O SR. MARCOS AFONSO (PT - AC. Pela or- tar, em tentativ~ ?e inversão da base econômica do
demo Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presiden- Acre (do extratlvlsmo decadente para a pecuária),
te, Sras. e Srs. Parlamentares, venho a esta tribuna dos esboços dos conflitos radicais que seriam trava-
apresentar o meu artigo publicado no jornal Página dos nas florestas pela ocupação da terra.
20, do meu Estado, neste último domingo, dia 25 de Essa era uma característica do Hélio Melo: esta-
março de 2001, "O Pintor da Luz", que fala sobre a tra- belecer uma ligação orgânica entre passado, memó-
jetória do grande artista plástico Hélio Melo. Gostaria ria, denúncia, possibilidades de um mundo melhor.
que fosse publicado nos Anais desta Casa e nos mei- Cultura e utopia.
os de comunicação: Na nossa opinião, sua maior densidade artística

concentrou-se na pintura.
Foi autóctone na acepção etimológica do termo,

filho pleno do seu lugar. Sua radicalidade era tama
nha que as próprias tintas eram fabricadas pelos su
mos da floresta que, encantada, desfilava por toda
sua pintura.

O observador mais atento dos seus quadros
pode até combinar as pinturas rupestres da caverna
de Lascaux, na França, ou das gravações primitivas
do Piauí, com a assombrada visão literária de Gabriel
Garcia Marques com suas cidades fantásticas.

Exemplos desse primitivismo e realismo fantás
tico (em sincronia com registro histórico e denúncia ir
reverente) estão em suas famosas variações do boi
saindo da seringueira e nas caras bovinas de homens
entocados em casas de clareiras.

Ao lado disso, Hélio Melo exprimia outra singu
laridade. E ela estava na luz. E foi essa a marca que o
tornou conhecido no Brasil e na Europa.

O que encanta nos seus quadros é a força da
luz, sua longitude entre as árvores, seu derramamen
to leitoso em fundos verdes, azuis, laranja.

Hélio Melo gostava da luz na tela. Era um habi
tante da caverna platônica deslumbrando-se perma
nentemente com a claridade. "O mágico pastor de
mãos luminosas", como escreveu Vinícius de Moraes.

Com sua arte, seu estilo, soube causar impacto
que propiciasse transformação social, foi pioneiro na
atividade que realizou, superou preconceitos, estimu
lou mobilização social, teve reconhecimento público,
apresentou coragem, perseverança e audácia ao en
frentar desafios.

Essas qualidades só estão presentes naqueles
que são chamados de "cidadãos do mundo".

Nosso Debret surrealista amazônico é uma he
rança, um legado, para as futuras gerações.

Nos despedimos do Hélio Melo, neste úttimo dia
22 de março, no Salão de Exposições da UFAC/Centro,
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que tem na sua parede de entrada as pinceladas vigo- A flagrante deturpação do espírito da Constituição
rosas do Gari. Lá, muitas foram as manifestações das Federal tem motivado medidas extremas por parte do
lembranças. Participamos de uma delas, bem anônima, Poder Judiciário, que vem ordenando a redução sumá-
na sala de música, ao lado do famoso menestrel Cres- ria da composição das Câmaras. A iniciativa de promo-
cêncio e do músico Dirciney Souza, quando o violão tores e magistrados, no sentido de reduzir o número de
permitiu que tocássemos Pixinguinha, Baden Power e o Vereadores, ainda que revestida das melhores inten-
harmonioso Hino Acreano para o Hélio Melo. ções, agride a própria lei, pois arrebata mandatos con-

Na nossa imaginação, ele estava ali, com seu vi- q~istados I.egitimamente, castrando a ~ontade de cida-
olino sempre alegre. daos, ~anifestadas, claramente, atraves do voto.

'E t· h d· E inadmissível que se busque corrigir uma dis-ra o que In a a Izer. _ .
torçao da Carta Magna, por meios que atentem con-

O SR. POMPEO DE MArrOS - Sr. Presidente, tra o próprio direito do detentor de mandato e contra a
peço a palavra pela ordem. manifestação explícita do eleitor. O único e correto ca-

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a minho é o ajustamento da lei, através da devida regu-
palavra. lamentação do princípio da proporcionalidade, previs-

O SR. POMPEO DE MArrOS (Bloco/PDT-RS. ta no art..29 da Constituição Fed~ral. . ,
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- Ass~m, apre~en~o o texto ~clma visando a regu-
dente, Sras. e Srs. Deputados, neste pronunciamento lamentaçao constitucional do numero de Vere~d~res.
apresentarei argumentos a favor de projeto de lei com- A proposta presume acabar com os exageros, hmltan-
plementar que apresentamos na Casa. A presente pro- do em parâme~ros. módicos o ~úmero ~e, ~dis em
posta busca finalizar polêmica existente desde a pro- ca~a Ca~ Le~lslatlva. ~elo proJeto, MUnlClplOS c?m
mulgação da Constituição Federal, de 1988, e a conse- ate 1.0 mil habitantes terao 9 V~reador~s; de 10 mil a
qüente elaboração das Leis Orgânicas dos Municípios, 20 mil, 11 V~readore~; de 20 mil a 40 mil, 13 V~reado-
que fixou os limites das composições das Câmaras Mu- re~; de 40 mil a 80 mil, 15 Ver~adores; ~e 80 mil a 160
nicipais de Vereadores e os números específicos de mil,. 17 Vereado~es; d~ 160 mil ~ 320.m~, 19 Vere~do-
Edis em cada Município respectivamente. res, e de 320 mil hablta~tes ate 1 mllhao de habltan-

..' .. _ tes, 21 Vereadores. ASSim, acaba-se com a celeuma,
O ~rt.,2~, inCISO IV, d~ Co~stltulçao Federal, ~r~- coloca-se ordem na casa e o processo funciona. Com

ta do pnnclplo~a propor~l~n.ahdade ,que deve eXistir a sensível diminuição da composição dos Legislati-
com a populaçao do MUnlClplO ~ o .numero de Verea- vos, haverá forte redução das despesas orçamentári-
dores. Entretanto, o texto constitucional estabeleceu, as dos Municípios, já tão esvaídas pela conjuntura so-
apenas, o piso e o teto para três classes de Municípi- cioeconômica do País.
os: ~) ,~unicípios ~e até 1 .mi~hão ?e h~b~antes; b) Na certeza de que a referida matéria deve cons-
~UnlCIPIOS com ~~I.S de 1 mllh~o ate 5 m.llh~es de ha- tar na primeira ordem da pauta das tantas reformula-
b~tantes; c) MUnlclpl<:s co.m mais ~~ ~ mllhoes de .ha- ções e mudanças da legislação política do País é que
bltantes. As proporçoe~ Intermedlanas foram delxa- apelo pela tramitação célere do projeto.
das para regulamentaçao complementar. O SR. WAGNER ROSSI- Sr. Presidente, peço a

A falta da elaboração de uma lei complementar palavra pela ordem.
ensejou grave distorção do princípio constitucional. A O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
maioria dos Municípios brasileiros, valendo-se da palavra.
brec~a legal, extrap?lou. a composição de s.uas re_s- O SR. WAGNER ROSSI (PMDB - SP. Pela or-
pectl~as Casas Le9l.sl~tlvas, deturpan~o a Intençao demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
lneq~lvo~a do ConstltUl~t:~ que pretendia usar a pro- te, Sras. e Srs. Deputados, chamo a atenção desta
porclonahdade como cnterlo. Casa para importante reunião que se realiza neste

Exemplos de absurdos podem ser vistos em to- momento em São Paulo, com a participação dos sin-
dos os Estados da Federação, onde Municípios com dicatos dos trabalhadores portuários, em especial o
pequeno contingente populacional possuem Câmaras Sindicato dos Estivadores de Santos, através de seu
de Vereadores compostas pelo limite máximo de Verea- Presidente, o líder Vanderley José da Silva, e o Sindi-
dores, ou seja, 21 cadeiras, como previsto na Carta cato dos Trabalhadores de Bloco, representado pelo
Magna para cidades de até 1 milhão de habitantes. Na seu presidente, o João do Bloco, líderes respeitados
prática, a desproporção tem sido a regra, não por aca- pela comunidade portuária, de um lado, e, de outro,
so, com excesso de Vereadores por Legislativo. os Procuradores da Justiça Federal, capitaneados
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pelo Dr. Cristiano Paixão, de Brasília, com a participa- passado apresentei requerimento ao Plenário desta
ção dos membros do Ministério Público Federal de Casa, que recebeu o número 1.885, solicitando ao
Santos, todos empenhados em encontrar uma solu- Ministro das Comunicações informações por escrito
ção justa e equânime para a grave crise que paralisa dos valores das tarifas telefônicas interurbanas co-
o Porto de Santos, em virtude da implementação co- bradas entre os Municípios vizinhos.
ercitiva de mudanças na escala dos trabalhadores Recebi do Ministério das Comunicações o Aviso
avulsos. de n° 86, de 22 de maio de 2000, em que o Sr. Ministro

O que ocorre? O art. 5° da Lei n° 9719, de 1998, encaminha Informe Técnico da Anatel. No Informe
impõe que a escala deve ser feita pelo OGMO - Técnico, a empresa esclarece, entre outros itens, que
Órgão Gestor de Mão-de-obra. Mas a lei não pode "conforme Art. 96 do Regulamento do Serviço Telefô-
desconsiderar a tradição de 70 anos em que a escala- nico Fixo Comutado - STFC, as Concessionárias fi-
ção dos trabalhadores é feita pelo Sindicato dos Esti- cam vedadas de realizar qualquer alteração nas Áre-
vadores, sem qualquer ônus para a sociedade, isto é, as Locais e Áreas de Tarifas Básicas, existentes até
assumindo o próprio sindicato os custos dessa tare- 30 de dezembro de 1998."
fa.Por isso mesmo, os sindicatos portuários e a Esclarece ainda que estão sendo realizados es-
SOPESp, que representa os empresários, haviam tudos sobre novos parâmetros de áreas locais, levan-
acertado uma transição negociada: o OGMO faria a do em consideração as contribuições recebidas da
escala através de trabalhadores do sindicato, contra- sociedade em geral.
tados para esse fim, usando pois da experiência dos Mas até o momento a situação continua inalte-
sindicalistas e, assim, pacificando as relações no cais rada e nenhuma solução da empresa foi encaminha-
santista. da para as populações do entorno.

As exigências do GEMPO e a ação do Ministério É positiva e necessária a idéia de refazer estu-
Público, no justo afã de fazer com que a lei seja cum- dos, pois as tarifas cobradas contêm valores muito al-
prida mostrou, todavia, insensibilidade para com a tos, se levarmos em consideração a população usuá-
tradição dos estivadores e a urgência de se fazer a ria desses serviços telefônicos, constituída na sua
tradição negociada, criando uma situação conturba- grande maioria de empregados e funcionários públi-
da, com prejuízo para todos: porto paralisado, conflito cos de baixos salários, residentes em Municípios pró-
entre trabalhadores e policiais, trabalhadores feridos ximos aos seus locais de trabalho devido ao elevado
e desnecessária radicalização de posições. preço das moradias nos grandes centros urbanos.

Trago ao Congresso Nacional meu forte apelo O orçamento pessoal dessas categorias de em-
para que esta Casa interceda em apoio aos esforços pregados é bastante apertado, sendo que as despe-
de se encontrar solução justa através de negociações sas normalmente despendidas, por exemplo, com os
como a que se realiza hoje em São Paulo, de modo a serviços telefônicos pesam no salário. Atualmente, a
garantir respeito aos trabalhadores portuários que, maioria das pessoas que trabalham precisam utilizar
apesar de tanto sofrerem com o processo de mudan- o telefone, uma tecnologia cada vez mais difundida, e
ças nos portos brasileiros, têm sido importantes par- lucrativa para as concessionárias, mas ainda com um
ceiros do progresso e da reconstrução da estrutura preço tarifário muito elevado para grande parte dos
portuário brasileira. seus usuários, entre eles os empregados de baixa

Com a participação de Deputados, se possível renda.
com a criação de uma Comissão Externa para acom- A utilização dos serviços telefônicos por parte
panhar os acontecimentos em Santos, vamos ajudar dessa população não está restrita à posse de um apa-
a construção do entendimento entre trabalhadores, relho, mas também e principalmente à utilização de
empresários e Governo, para salvaguarda dos direi- telefones públicos e de postos telefônicos na solução
tos legítimos dos trabalhadores e dos interesses de dos problemas diários.
nosso Brasil. Esta é uma realidade presente em centros ,po-

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, pulosos como São Paulo, Rio de Janeiro e nossa Ca-
peço a palavra pela ordem. pital, Brasília, que, juntos, representam percentual

considerável da população urbana brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a Com relação à Brasília, considerando o grande

palavra. contingente de pessoas moradoras no Entorno, em ci-
O SR. JOVAIR ARANTES (Bloco/PSDB - GO. dades como Águas Lindas, Luziânia, Formosa, Cidade

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre- Ocidental, entre outras, o problema é preocupante. São
sidente. Sras. e Srs. Deputados, em março do ano cidades cuja população é constituída de assalariados,
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estudantes, funcionários públicos de baixa renda, autô- nópolis. Refiro-me a uma taxa de quase 6% ao ano. O
no~?s, trabalh~do.res !nf<:>rmai.s, pequena~ empre.sas salto da produção industrial foi ainda mais espetacu-
familiares e profissionais hberals, que se veem obnga- lar superando qualquer milagre econômico: quase
dos a transferir parte sig.nificativ~ do seu salário para o 400/0 ao ano de 1970 a 1996.
pagamento de altas tarifas de Interurbanos, a fim de . , ' .,
manter contatos com a área que, não raras vezes, lhes Itajuba, no sul de Minas, e um centro de estudos
provém o sustento ou o aprendizado. de engenharia desde o início do século XIX. Hoje, é

Sr. Presidente, as tarifas telefônicas vêm sendo uma pequena potência acadêmica, que abriga seis uni-
corrigidas, sem uma correspondência equivalente ao po- versidades com programas de graduação e pós-gradu-
deraquisitivo da população que r:nais necessita utilizá-lo. ação em áreas como telemática, robótica, microeletrâ-

Gostaria, Sr. Presidente, que uma cópia deste nica, geoprocessamento e tecnologia da informação,
pronunciamento fosse enviada pela Mesa Diretora ao tendo cinco vezes mais doutores que a média nacional.
Ministério das Comunicações e ao Diretor-Presidente Esse fator atraiu muitas empresas de alta tecnologia,
da Anatel, com o objetivo de sensibilizar as duas insti- como a única fábrica de helicópteros da América do Sul.
tuições sobre a gravidade do problema exposto desta Nos últimos quatro anos, a arrecadação da Prefeitura
tribuna, para que sejam encaminhadas providências aumentou de 3,5 para 30 milhões de reais, e deve che-
quanto a sua solução. gar a 50 milhões de reais em 2004.

Sr. Presidente, peço ainda que V. Exa autorize a Itajubá, senhoras e senhores, com suas empre-
publicação deste pronunciamento no programa A Voz sas que fabricam fibras óticas, reatores e componen-
do Brasil. tes eletrônicos, é a versão brasileira do Vale do Silício,

A SRA. MARIA LÚCIA - Sr. Presidente, peço a a menos de 450 quilômetros seja de Belo Horizonte,
palavra pela ordem. do Rio de Janeiro ou de São Paulo, no centro da re-

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a gião mais rica do Brasil.
palavra. A continuidade desse progresso, que ignorou as

A SRA. MARIA LÚCIA (PMDB - MG. Pela or- décadas perdidas de 1980 e 1990, beneficia o Brasil
demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. com um núcleo singular de desenvolvimento e expor-
e Srs. Deputados, no ano em que se comemora o tação de tecnologias de ponta. Esse núcleo, impor-
centenário da morte do Presidente Juscelino Kubits- tantíssimo do ponto de vista de nossa inserção favo-
chek e quando se cria uma Comissão nesta Casa rável no mundo globalizado, não pode ser ameaçado
para celebrar esse centenário, desejo falar sobre o por um problema tão elementar como o precário esta-
estado precário em que se encontra a BR-459. do da rodovia federal BR-459. Essa precariedade,

Gostaria de solicitar providências imediatas ao além de gerar insegurança, encarece o preço final do
Ministro dos Transportes, Eliseu Lemos Padilha e, se que é produzido na região, em decorrência do au-
possível, sensibilizar o Exmo. Sr. Presidente da Repú- mento do preço dos fretes e das embalagens. Muitas
blica, Dr. Fernando Henrique Cardoso. Afinal, a vezes, os produtos, frágeis e caros, são perdidos num
BR-459, ou Rodovia JK, está incluída no Plano de solavanco ou acidente.
Ação ~m~rgencial do ~in.istério dos Transportes, Convém não apenas recuperar a rodovia, o
mas nao e rec~peada h~ tn~ta anos, a~esar de seu que não ocorre há trinta anos, mas até mesmo con-
fluxo ser de mais de 8 mil velCulos por dia. siderar sua duplicação, pois a pista simples atual

Um dos trechos mais críticos é entre as cidades já não atende à demanda do segundo maior eixo
de Itajubá e Pouso Alegre, onde se registra uma mor- econômico de Minas Gerais, depois da região me-
te po~ se~ana, em m~dia. Ocorre que a rodovi~, se~- tropolitana de Belo Horizonte.
do a hgaç.ao en!re a Via ~utra e a. Br-381, que hg~ M~- Enfim a função do Governo Federal é manter
nas Gerais a Sao Paulo, e o pnnclpal acesso a Itajuba, .' .
e sua precariedade está comprometendo o Projeto de fun~lonan_do, e bem, a mfraestrutura q~e, I~e compete.
Desenvolvimento de Base Tecnológica, levado adian- Se ISSO nao oco~re, os Estados e M~n1CIPIO~ bem po-
te pela Prefeitura de Itajubá. dem pensar ~e e o caso de transfenr tan!~s Impostos

S P ·d t· Ih '" . e outras receitas para os cofres de BrasllJa.r. resl en e, creio ser me or exp Icar a Im- .
portância de Itajubá para o Brasil. Apesar de seus O SR. FRANCISCO RODRIGUES - Sr. Presl-
apenas 90 mil habitantes, é a cidade cujo PIS per ca- dente, peço a palavra pela ordem.
pita, atualmente de 4 mil reais por habitante, mais O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
cresceu entre 1970 e 1996, só perdendo para Floria- palavra.

,.
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O SR. FRANCISCO RODRIGUES (Bloco/PFL - tudo, buscando atender aos interesses da população do
RR. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Estado que representam. Porém, não vejo com bons
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, novamente ocu- olhos quando se unem exaliados, para numa mudança
po esta tribuna para tratar de assuntos que se relacio- repentina e radical tirar o mérito do Governador Neudo
nam com o Estado de Roraima, o qual tenho a honra Campos, que, a duras penas, tem conseguido imprimir
de representar nesta Casa. ação importante na expansão da nossa malha rodoviá-

Causa-me estranheza, Sras. e Srs. Parlamenta- ria em benefício do nosso Estado.
res, a manifestação explícita do comportamento de Era o que tinha a dizer.
alguns Srs. Deputados Estaduais que, como num O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa
passe de mágica, mudaram o discurso e passaram de convoca os Srs. Parlamentares que estejam nas de-
aliados enternecidos a algozes virtuais de um Gover- pendências da Casa, nos seus gabinetes, nas Comis-
nador que, até há pouco, representava o estuário de sões a virem ao plenário para registrar a presença,
satisfação daqueles que hoje tentam negar o porto eis que necessitamos de quorum para dar início à
seguro onde se abrigavam. Ordem do Dia.

Entretanto, em relação ao assunto hoje em tela, A SRA. MARIA LÚCIA _ Sr. Presidente, peço a
qual seja, a BR-174, cujas condições de conservação
e trafegabilidade requerem preocupação também da- palavra pela ordem.
queles Srs. Parlamentares, pois, como verdadeiros O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
representantes do povo, devem debruçar-se sobre palavra.
problemas que afetam o dia-a-dia do povo de Rorai- A SRA. MARIA LÚCIA (PMDB - MG. Pela or-
ma, concordo no aspecto da necessidade de maior demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, que-
cuidado com relação àquela via internacional, onde a ro fazer uma retificação: o Presidente Juscelino Ku-
ação não apenas federal mas também do Governo de bitschek, se estivesse vivo, faria neste ano 100 anos.
Roraima se faça mais permanente e eficaz para evitar Portanto, estamos comemorando o centenário do
uma série de situações desconfortáveis àqueles que nascimento do nosso Presidente Juscelino Kubits-
por lá trafegam, sem contar o perigo que enfrentam chek.
em alguns pontos mais críticos. O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Está feita a

No entanto, sou literalmente contra a posição retificação.
imprimida por alguns que hoje encontram defeitos e O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) _ Concedo a

~:~ea~~ut~~~~~~~~~.~~r:~P~~:;~~~::;~~t:~~~ palavra ao nobre Deputado José de Abreu, para uma
Comunicação de Liderança, pelo PTN.

que a posição assumida hoje não seria de estranha
compreensão se fossem os Srs. Deputados aqueles O SR. JOSÉ DE ABREU (PTN-SP. Como Líder.
que sempre estiveram a defender contrários interes- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s.
ses do Governo Estadual. e Srs. Deputados, neste instante, militares de diver-

Algumas questões deveriam ser analisados pelos sas origens, postos e graduações se fazem presen-
Srs. Parlamentares, na minha compreensão: os recur- tes, em conjunto, no recinto do Congresso Nacional
sos de conserva estariam melhor utilizados se repassa- para manifestar sua apreensão com o futuro das For-
dos ao DER de Roraima, e não como pratica hoje o ças Armadas e do próprio País. E o Partido Trabalhis-
DNER, isto é, repassando-os a empresas que nem se- ta Nacional, fiel aO,seu ideário nacionalista, não pode-
quer se fixam em Roraima; a instalação de uma balança ria deixar de se pronunciar neste momento histórico.
para controlar o excesso de peso sobre o leito da rodo- Já há algum tempo vem se desenvolvendo no
via, que há muito deveria ter sido instalada no distrito ro- Brasil uma campanha de desgaste do estamento cas-
doviário, na saída e em Manaus, evitando-se constan- trense, promovida por setores que ainda não enten-
tes excessos de peso que prejudicam e causam sérios deram que estão fazendo o jogo de interesses maio-
danos à rodovia; acompanhamento na imprensa nacio- res de origem internacional, estratégia essa que visa,
nal das constantes cobranças realizadas por nós, Parla- simultaneamente, a enfraquecer a capacidade bélica
mentares Federais (Deputados e Senadores), e não e o espírito nacionalista dos países-alvos mais pre-
atendidas por um Ministério dos Transportes cada vez sente no seio das Forças Armadas.
mais corrompido e ineficaz. Nenhum Estado pode considerar-se realmente

Portanto, acredito que a ação de cobrança realiza- independente se não dispuser de força militar capaz
da por Parlamentares devam ser objetivas e, acima de de respaldar sua soberania.
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A quem poderia interessar, pois, o enfraqueci- tinuação do trabalho por parte de todos os Parlamen-
mento das Forças Armadas brasileiras, senão aos ini- tares comprometidos com a causa da segurança pú-
migos do Brasil? blica, pelos órgãos judiciários que dão prosseguimen-

A carência de soberania e identidade nacional to ao trabalho iniciado nesta Casa e, principalmente,
entrega o País à sanha da exploração internacional, por toda a sociedade, qu~ não suporta mais manche-
quando os políticos de espírito fraco e servil se permi- tes passageiras de ações do Poder Público contra o
tem fazer concessões aos países poderosos, alta- narcotráfico. Como responder à expectativa dos que
mente lesivas aos interesses da Pátria. pleiteiam um trabalho contínuo de combate ao crime

Assim é que o Estado brasileiro já perdeu prati- senão por ~eio da criação de uma Comissão Perma-
camente todo o controle sobre a exploração de seus nente destinada a tratar do problema?
recursos minerais, dos sistemas nacionais de teleco- A CPI do Narcotráfico propôs a esta Casa proje-
municações, de geração de energia, financeiro, e to de resolução criando a Comissão Permanente de
está a passos largos para consumar também a entre- Segurança Pública Contra o Crime Organizado e o
ga de recursos petrolíferos. Narcotráfico. Ela vem ao encontro da necessidade

O Parlamento brasileiro terá que perceber a im- premente de um tratamento particularizado aos proje-
portância deste momento delicado, em que as Forças tos que combatem o crime organizado que hoje se
Armadas finalmente apresentam seu brado de alerta, encontram distribuídos por várias Comissões, o que
preocupadas com as conseqüências desastrosas de impossibilita a abordagem sistemática do tema e difi-
tal comportamento e também com a recente edição culta a visualização de ações exeqüíveis.
da medida provisória que altera seu sistema salarial, Não é hora de darmos por concluído o trabalho.
desestimulando drasticamente as gerações futuras a O problema continua a existir e tende a agravar-se. É
optarem pela carreira das armas. hora de manter viva a ação tão eficazmente iniciada

É preciso entender, também, que o maior serviço por esta Casa quando da ação da CPI. Neste momen-
social que um governo pode prestar a seu povo é man- to em que a Câmara é renovada e conta com a postu-
tê-lo vivo, livre e soberano, e uma sociedade que não ra ética e comprometida do jovem Presidente Aécio
prestigia suas Forças Armadas não merece ser livre. Neves em fortalecer a atuação legislativa, venho a

Obrigado. esta tribuna conclamar meus nobres pares a aprova-
o SR. MAGNO MALTA- Sr. Presidente, peço a rem o Projeto de ~~solu~ão_ nO 123/2001, de autoria

palavra pela ordem. da CPI do. N~rcotraflco. Ja nao basta?.resposta dad~
.. pela Comlssao Parlamentar de Inquento; o povo eXI-

O SR. PRESIDENTE (Emo Baccl) - Concedo a ge resposta maior desta Casa, e não podemos nos
palavra pela ordem ao Deputado Magno Malta. eximir desta responsabilidade.

O SR. MA~NO MAL!A (B.loco/PST - ES. Pel~ O SR. CIRO NOGUEIRA _ Sr. Presidente e o
ordem. Pronuncia o segUinte dlsc.urso.) - Sr. Presl- a palavra pela ordem. ,p ç
dente, Sf'ls. e Srs. Deputados, hOJe faz exatamente . .
três meses e 23 dias que este Plenário aprovou o O SR. PRESIDE~TE (Emo .Baccl) - Concedo a
Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inqué- palavra ao Deputado Ciro Nogueira pela ordem.
rito destinada a investigar o avanço e a impunidade O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PFL - PI. Pela
do narcotráfico. Foram mais de 21 meses de inces- ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-
santes e exaustivos trabalhos por meio dos quais se dente, Sras. e Srs. Deputados, quero desta tribuna
chegou a um mapeamento detalhado da ação crimi- congratular-me com a Associação Piauiense de Mu-
nosa em nosso País. nicípios - APPM por defender os interesses da muni-

Embora a existência e o poder do crime organiza- cipalidade piauiense. Essa entidade, ao longo dos
do não fossem desconhecidos de nenhum dos mem- anos, tem-se dedicado aos mais difusos interesses
bros integrantes da CPI, bem como da maioria dos cida- inerentes aos Municípios do meu Estado, o Piauí.
dãos, causou-nos horror o diagnóstico aque chegamos. Devemos ressaltar o modo de atuação, bastante
O Brasil está envolvido em uma rede de crime e corrup- democrática, dessa entidade ao defender, não só em
ção que saqueia nossa Nação e nos leva um bem muito âmbito estadual como federal, a vontade popular, re-
mais valioso que todo o dinheiro sujo que se presta a la- presentada por seus administradores públicos. Não
var: a própria dignidade do nosso País. podemos deixar de exattar, com profunda satisfação,

A importância dos resultados alcançados pela o papel representativo e a sua importância no contex-
CPI é inquestionável. Há, contudo, o anseio pela con- to social e político vigente no Estado do Piauí.
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Não obstante os problemas enfrentados, a ça do Estado do Piauí para que mantenham a decisão
cada dia essa instituição vem-se consagrando como proferida em primeiro, por representar diretamente o
instrumento eficaz nas relações, de natureza política interesse coletivo acima do econômico.
e social, com o Estado e a sociedade. Éde vital impor- Aqui desta tribuna não posso deixar de enalte-
tância - e é justo que desta Casa se reconheça - para cer a Nação brasileira pelo inegável, inabalável, in-
a sociedade piauiense o modelo administrativo dessa comparável e indiscutível saber jurídico de nossos
entidade e a forma como são conduzidos os destinos Desembargadores e Juízes do Poder Judiciário piaui-
das Prefeituras municipais piauienses. ense, ao expressarem, nas suas sentenças, o conteú-

Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados, tenho o do e a essência do clamor popular, para legitimar a
dever de representar por palavras, desta tribuna, as atividade jurisdicional, contribuindo para concretizar o
conquistas alcançadas pela Associação de Prefeitos nosso sonho de legitimação da democracia e do Esta-
do meu Estado para adequar a máquina pública aos do de Direito no País.
preceitos constitucionais vigentes, no que diz respeito Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputadas, confio
ao gerenciamento da coisa pública. plenamente na independência do Poder Judiciário do

É de vital importância para os nossos Municípi- Estado do Piauí frente à incitação do poder econômi-
os a recente conquista judicial, por via de liminar, obti- co, buscando situar-se sobre a norma jurídica. Todos
da junto ao Poder Judiciário local, na ação movida sabemos que o meu Estado consagra-se, nesta Na-
contra a Companhia Energética do Piauí S.A. - ção, como o berço do saber jurídico e difusão da cu1-
CEPISA, visando ao pagamento da importância de tura brasileira.
R$37,8, recursos que serão destinados ao bem-estar Era o que tinha a dizer.
social na melhoria da infra-estrutura social e econô- O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden-
mica dos pequenos Municípios. te, peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós, re- O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa
presentantes da sociedade piauiens~, no~ congratu- a palavra.
I~m<:s, n~st~ momento, co,:, toda a Dlretona da Asso- O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT _ SP. Pela
claçao PlaUlense de Prefeitos, pela coragem, desen- d S . - d d) S P ·d t. ,. or em. em revlsao o ora oro - r. resl en e, o
voltura e, sobretudo, pelo empenho Jundlco desenvol- P·d tA'· N h . . f d
vido na defesa dessa importante ação judicial que r~sl en e eCI.o eves n?~ . a~la In orma o. q~e

d ·t'·' t t· ·d d .. I hOJe se esforçana para dar IniCIO a Ordem do Dia as
conce eu VI ona a represen a IVI a e munlclpa . 16 h C . . - 16h28. ~. oras, com ou sem quorum. omo Ja sao e

Te~ho .?erteza d~ Impo~ancla desses .valores o quorum continua insuficiente, se a ladainha for a
par~ a~l~caçao e~ ~roJetos de Intere~se coletivo, que mesma dos outros dias, chegaremos à quantidade
mUito Irao ~ontnbUlr. para a geraçao de emprego, mínima de Deputados apenas por volta das 18 horas.
como tambem amenizar o elevado grau de desem- a' . . . _.

prego que ora atormenta a população piauiense. A ,. Se V. Ex In~clar a Or?~m do Dia - nao e neces-
carência de investimentos faz-nos preocupar com o sano que o Presidente Aeclo N~ves o faça pessoal-
futuro dessas gerações que dependem de investi- mente - co~ o ~e~ates d~s pr?Jetos, com certeza o
mentos públicos nos Municípios. quorum sera atingido mais ra~ldame~te.

Também não poderia deixar de enaltecer a su- O SR. PRES!DENTE (Ento Baccl) - A Mesa re-
prema e patriótica decisão proferia pelo Meritíssimo cebe as ponderaçoes d~ ~. Ex" e volta a convocar os
Juiz da 2a Vara dos Feitos da Fazenda Pública Or. Srs. Deputados ao plenano, enquanto aguardamos a
José Alves de Paula ao conceder liminar aos Mu~icí- chegada do Presidente Aécio Neves para o início da
pios, reconhecendo ~os autos o indefensável direito à Ordem do Dia.
manutenção dos princípios constitucionais e sobretu- O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
do a legitimidade do interesse público situando-se peço a palavra pela ordem.
acima dos interesses econômicos, notadamente pela O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
sua independência, imparcialidade e zelo na aplica- palavra.
ção das normas jurídicas, objetivando a proteção e a O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/POT - SC.
supremacia do nosso ordenamento jurídico quando Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre-
buscamos a resolução de conflitos. sidente, Sras. e Srs. Deputados, esta quarta-feira, os

Portanto, srs e Srs. Deputados, faço desta tri- servidores públicos federais do meu Estado, Santa
buna um enérgico apelo aos mais célebres e ilustres Catarina promovem ato público, às 14 horas, em fren-
Magistrados Desembargadores do Tribunal de Justi- te à Catedral de Florianópolis. O protesto vai desen-
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cadear O início da campanha salarial de 2001 pela O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR.
justa reposição dos salários. Também quer demons- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
trar que a defesa do serviço público é a garantia de Sr<ts e Srs. Deputados, o Governo Federal, através do
um país mais justo, onde todos tenham acesso aos Ministério da Educação, que por sinal merece nossos
serviços essenciais. Os servidores iniciam o sétimo elogios, pois o Ministro Paulo Renato vem fazendo um
ano sem um único centavo de reajuste geral. A perda bom trabalho, tem anunciado planos para melhoria do
salarial já é de 75,48%. ensino e valorização dos professores. Essa classe,

Há sete anos os servidores não recebem rea- que há anos é sacrificada, ainda não conseguiu atin-
juste, com exceção das chamadas carreiras de Esta- gir os objetivos e ser recompensada como realmente
do. O Dieese revelou que de janeiro de 1995 a dezem- deve. Todos nós sabemos o sacrifício que os profes-
bro de 2000 os aluguéis subiram 150,26% e o trans- sores enfrentam para desempenhar suas funções.
porte coletivo, 135,40%. Esses números dão noção Se nas grandes cidades os problemas mais gra-
sobre o que os funcionários públicos estão perdendo. ves relacionam-se à falta de estrutura dos meios de

Em Santa Catarina dez sindicatos estão unidos transportes, obrigando-os a perder horas para chegar
em torno da Coordenação Estadual das Entidades às escolas, como acontece também com as outras
dos Servidores Públicos Federais. A mobilização está classes de trabalhadores, no interior, além dessa difi-
reforçada na Universidade de Santa Catarina, com a culdade, existem ainda muitas outras.
programação da Cátedra Movimento, um grupo que Conhecedor da Amazônia, minha região, posso
reúne o Sindicato dos Trabalhadores da Universidade afirmar que tem professor que demora mais tempo se
de Santa Catarina, a Associação dos Professores da deslocando até as escolas do que desempenhando
Universidade, o Diretório Central dos Estudantes e a sua função de dar aulas. Isso sem se falar nas preca-
Associação dos Pós-graduados. Durante esta sema- riedades e nos riscos que enfrentam, tendo que fazer
na, a Catedral está promovendo uma série de pales- uso até de canoas em rios caudalosos, colocando a
tras, divulgando o ato público que está marcado para própria vida em jogo.
amanhã, quarta-feira, às 14 horas, em frente à Cate- Cito esses exemplos para dizer que o Gover-
dral de Florianópolis. no Federal, mesmo com seus planos de valoriza-

No dia 5 de abril, os servidores públicos federais ção do professor, está se esquecendo dos docen-
tomarão conta de Brasília, num grande ato de protes- tes de primeiro e segundo graus dos ex-Territórios
to conta este Governo que aí está e que ignora os de Roraima e Amapá.
seus servidores. No dia 7 de abril haverá plenária da A Medida Provisória nO 2.020, de 24 de março
Coordenação Nacional das Entidades dos Servidores de 2000, instituiu a partir de 1° de janeiro daquele ano
Federais, para discussão dos rumos da Campanha a Gratificação de Incentivo à Docência devida aos
Salarial 2001. ocupantes dos cargos efetivos de professor de prime-

Quero pedir, aqui desta tribuna, que o Governo re- iro e segundo graus nas instituições de ensino. Não
avalie as duras determinações impostas na política sa- se sabe por que motivo o Governo Federal ignorou os
larial dos servidores. Conclamo ao Governo que repo- professores dos ex-Territórios, não os contemplando
nha o que foi tirado eacabe com esta luta corpo-a-corpo com a gratificação.
que se caracteriza por sufocar os servidores civis. Os docentes dos ex-Territórios foram enquadra-

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, anuncio à dos no Plano Único de Classificação e Retribuição de
Casa que apresento pedidos de informações, entre Cargos e Empregos (Lei n° 7.596/87), através da Por-
os quais destacamos o que diz respeito ao fato de taria n° 2.466/91, sendo, portanto, vinculados ao Mi-
mais de 7 mil funcionários públicos terem sido con- nistério da Educação, fazendo jus à gratificação.
tratados, na forma de convênio, pelo Programa das Não sabemos os motivos que levaram o Go-
Nações Unidas para o Desenvolvimento, o chama- vemo Federal a excluir do plano de gratificação os
do Pnud. E. como vários funcionários foram contra- professores de Roraima e do Amapá. Por isso, es-
tados irregularmente, nós solicitamos informações tou solicitando uma explicação do Ministro Paulo
a este respeito. Renato de Souza.

Era o que tinha a dizer. Os professores dos ex-Territórios têm os mes-
O SR. ROBÉRIO ARAÚJO - Sr. Presidente, mos direitos dos seus colegas dos demais Estados.

peço a palavra pela ordem. Essa discriminação, que acontece com tudo o que se
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a relaciona à Amazônia, vejo como uma grande falha

palavra. do Governo e um castigo desnecessários aos docen-
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tes de uma região onde as dificuldades para tudo são relação com o Legislativo e do tipo de acomodação
maiores do que em outra parte do Brasil. política que faz com sua base parlamentar.

Se o Governo quer valorizar o professor, que não Portanto, a exigência da CPI contra a corrupção
esqueça aqueles dedicados mestres da Amazônia. é hoje um valor incorporado pela população brasilei-

Aqui fica, portanto, meu apelo ao Ministro Paulo ra, um valor que diz respeito à idéia da moralidade pú-
Renato de Souza para que analise a situação e repa- blica, à idéia republicana da transparência da coisa
re essa grande falha do Governo. pública. É dever constitucional, político e legal da

O SR. OLIVEIRA FILHO - Sr. Presidente, peço Oposição lutar com todas as armas e forças para via-
a palavra pela ordem. bilizar a CPI. A omissão da Oposição é inaceitável

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a para a população brasileira, tanto do ponto de vista
palavra. político como legal.

O SR. OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PRo Pela Não queremos palanque eleitoral com essa CPI.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Queremos, no nosso palanque eleitoral, discutir com
anuncio à Casa que estou encaminhando à Mesa re- a sociedade programa de governo alternativo, não
querimento que endereço ao Ministro da Justiça, soli- esse viabilizado por seis anos de gestão do PSDB,
citando informações no que diz respeito a indeniza- PMDB, PFL, PPB e PTB no comando geral do País.
ções pagas por seguradoras de automóveis às famíli- Queremos discutir soluções alternativas que recupe-
as de pessoas mortas em acidentes de trânsito, a fim rem a estima e a esperança do povo brasileiro. A CPI
de que se tome atitude com relação à Seguradora é necessária para fazer uma assepsia no tipo de Esta-
Gralha Azul, do Paraná.É o segundo requerimento do construído sob o modelo neoliberal, que substituiu
que encaminho ao Sr. Ministro. Ainda não obtive res- o velho patrimonialismo por um patrimonialismo de
posta do primeiro, mas espero que S. Exa responda a negócios, por um patrimonialismo baseado na sofisti-
este. cação das relações econômico-financeiras com gru-

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa aco- pos privados, com patrimônio e acumulação de rique-
lhe o pedido de V. Exa e determina a sua divulgação. za, como raras vezes aconteceu na história do Brasil.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço A CPI não é para acusar esse ou aquele gover-
a palavra pela ordem. nista, esse ou aquele líder político. A CPI é para escla-

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a recer a verdade.
palavra ao Deputado José Genoíno, do PT de São Esta Casa poderia dar grande lição, como já o
Paulo, que disporá de até cinco minutos na tribuna. fez duas vezes com a CPI do PC e a dos Anões do

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem. Orçamento, de um poder que, se necessário, corta na
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. própria carne para que sua credibilidade se restabe-
Deputados, quero, desta tribuna, defender a instala- leça perante a sociedade.
ção da Comissão Parlamentar de Inquérito, para que Felizmente, os índices de aprovação do Con-
seja construído, nas instituições do Estado brasileiro, gresso melhoram na opinião pública. Mas temo que
um padrão de moralidade ético e transparente. essa melhora, que nos alegra, seja passageira, se a

As denúncias feitas pela base do Governo, e opinião pública identificar a nossa atitude como omis-
não pela Oposição, não podem cair no esquecimento, são, como jogo de aparência. A batalha e a luta da
nem ser jogadas debaixo do tapete. São denúncias Oposição são fundamentais para viabilizar a instala-
graves que revelam o grau de promiscuidade entre as ção da CPI. A tática do Governo e suas manobras
esferas pública e privada. São denúncias graves que para inviabilizá-Ia revelam, por si só, não apenas o
envolvem tipo de negócio feito ao longo desse condo- medo, o temor, mas certamente a necessidade de, no
mínio político. Elas demostram enriquecimento de futuro, agregar-se a esse requerimento, que é uma
personalidades de proa da República. plataforma de luta contra a corrupção, mais um ponto,

A população brasileira, com justa razão, e indig- o da Operação Abafa.
nada, condena, revolta-se e exige de nós, Parlamen- Sr. Presidente, temos de cumprir o dever políti-
tares, uma posição: que investiguemos as denúncias, co, constitucional e legal, para que o pedido de insta-
apuremos os fatos e tenhamos o esclarecimento da lação da Comissão Parlamentar de Inquérito receba
verdade. assinaturas da Câmara dos Deputados e do Senado

As manobras do Governo para impedir a CPI Federal e possa concretizar-se cumprindo prerrogati-
são reveladoras do temor do tipo de gestão política na va do Congresso Nacional.



Existem homens que se preocupam
em plantar couve para suprir a necessidade
do dia seguinte e existem outros homens
que plantam carvalhos preocupados em ofe
recer sombra e bem-estar para as gerações
futuras. Lamartine é um homem que se en
quadra no segundo grupo, ao liderar, junto
com outros brasileiros, a responsabilidade
de oferecer o Programa Nacional do Álcool
como solução para o grave problema da cri
se do petróleo naquela ocasião.

Não só plantou essa muda de carvalho, como
dedicou a sua vida a cuidar dela e a defendê-Ia dos
estragos que porventura a grande maioria, formada
por plantadores de couve, queira provocar-lhe. O
carvalho ainda permanece vivo. Em verdade, bas
tante danificado e pouco valorizado neste País.

Nesta homenagem, muito grato ao reconheci
mento do Ministro Pratini de Moraes, porém intima
mente magoado com tantas dificuldades para man
ter viva e viçosa a sua muda de carvalho, bradou:
"Se é que mereço esta homenagem, tenho o direito
de cobrar uma resposta". E, em seu estilo caracte
rístico de lutador, expressou o seu inconformismo:
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Finalmente, comunico à Casa que estou apre- e à família. Esses valores constituem a base sólida
sentando projeto de resolução extinguindo no Regi- sobre a qual está sendo construído um Município for-
mento Interno a votação secreta e estabelecendo, de te e com perspectivas concretas de progresso.
maneira clara, o conceito de maioria absoluta de De- É a essa gente que saúdo e presto minha home-
putados para eleição dos órgãos de direção d,a Casa, nagem. Homenagem pelo que já realizou. Saudação
particularmente da Presidência da Câmara. E impor- pelo que realiza e ainda realizará. É a essa gente que
tante, por intermédio de emenda à Constituição, aca- me associo para desejar sempre maior desenvolvimen-
bar com o voto secreto em apreciação de veto e em to e muitas felicidades. Parabéns, Vargem Bonita.
perda de mandato parlamentar. O Deputado repre- O SR. ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente,
senta a sociedade. O seu voto tem de ser transparen- peço a palavra pela ordem.
te até para efeito de controle público do cidadão. O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) _ Tem V. Exa a

Era o que tinha a dizer. palavra.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Volto a con- O SR. ROBERTO BALESTRA (PPB-GO. Pela
vocar os Srs. Parlamentares que estejam nas depen- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
dências da Casa, nos g~~inet~s e nas Comissõ~s, Sras. e Srs. Deputados, no dia 23 de março, a cidade
para que venham a plenano registrar presença, a fim de São Paulo perdeu um de seus filhos mais ilustres,
de iniciarmos a Ordem do Dia. . o Estado de São Paulo perdeu um grande homem, o

O SR. PAULO GOUVÊA - Sr. Presidente, peço Brasil perdeu um dos mais inteligentes e dedicados
a palavra pela ordem. engenheiros e o mundo perdeu o grande líder da bio-

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a massa: Dr. Lamartine Navarro Júnior. .
palavra. Em recente cerimônia realizada em São Paulo, o

O SR. PAULO GOUVÊA (Bloco/PFL - SC. Pela Dr. Lamartin~ foi cond~~orado, p~r.seus serviços pres-
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, ta~os a~ Pal~, pelo. ~Inlstro Pr~tlnl de Mor~es. E o Sr.
Sras. e Srs. Deputados, o Município de Vargem Bonita ~hlgeaki Uekl, ex-MInistro de Minas e Energia e ex-Pre-
comemora, no próximo dia 30, seu 9° aniversário de sld~~te da Petrobras., .ao aprese~tar o ~omenageado,

emancipação político-administrativa. Situada no definiU-O com rara feliCidade, ao citar RUI Barbosa:
meio-oeste catarinense e construída às margens da
BR-282, Vargem Bonita tem 5.550 habitantes que, em
grande parte, trabalham no setor de celulose e papel.

A principal empresa do Município, que se dedica
à produção de celulose, pasta mecânica, papel jornal
e papel para embalagem de produtos alimentícios, é
a Celulose Irani. A empresa tem duas unidades fabris,
localizadas em Campina da Alegria e em Campina
Redonda, e sua auto-suficiência em matéria vegetal é
garantida por 15 mil hectares de área reflorestada.

A vila Campina da Alegria é uma verdadeira mi
nicidade construída pela empresa, tendo toda a in
fra-estrutura necessária para o atendimento dos em
pregados e seus dependentes. Possui hospital, cine
ma, ginásio de esportes, calçamento nas ruas princi
pais, iluminação pública e água tratada.

Além da produção de celulose e papel, Vargem
Bonita industrializa portas e compensados, com ven
das no Brasil e no exterior. Os principais produtos
agrícolas do Município são erva-mate, milho, fumo e
trigo. Na pecuária, a produção está voltada para a cri
ação de frangos, suínos e bovinos de corte.

Embora jovem ainda, o Município pode orgu
lhar-se de sua gente, seu maior patrimônio. Os var
gem-bonitenses são ordeiros, dedicados ao trabalho



Álcool anidro é aditivo de combustível
finito, não é combustível alternativo. Portan
to, ele tem que funcionar como "pulmão':
pois só nós dispomos de álcool ainda, e se
faltar precisamos ter como garantir o abas
tecimento dos carros a álcool.

Outra de suas afirmações:

Precisamos viabilizar a co-geração de
energia elétrica através do uso do bagaço,
pois o álcool representa apenas um terço da
energia contida na cana, e a co-geração pode
oferecer energia na nossa safra, que corres
ponde à entressafra de hidroeletticidade, e
pode transfol1T1á-la em energia fil1T1e o ano
todo.

E estamos falando em racionamento de ener
gia, neste momento, justamente por falta de chuvas.

Mais recentemente, na fase de instalação do
Conselho Nacional de Política Energética - CNPE,
pedia-me o direito de se pronunciar no plenário desse
Conselho, e sua angustia era grande. Dizia: "Tem gen
te importante deste País querendo dizer que carvalho
é importante para o mundo, e vai vendê-lo".

E prosseguia:

Como é importante para o mundo, se
não o é aqui? Precisamos mostrar que falta
o maior argumento de venda, o exemplo do
seu uso no País, demonstrando se tratar de
um excelente combustível alternativo ao fini
to e poluente, mas como a maioria dos
países não tem as mesmas condições
brasileiras de solo e clima para produzi-lo
em quantidade como nós, poderiam
inicialmente usá-lo como aditivo, que
também funciona muito bem no nosso País,
melhorando a qualidade do combustível
fóssil. E, à medida que isso for se
comprovando e o atual combustív'el
começar a escassear e encarecer, poderão
produzir o álcool de outras fontes

08414 QUlllta-fella 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

"Por que os plantadores de couve não reconhecem em importação evitada de petróleo, contra uma reser-
a importância da sombra do carvalho?" va no nível de 32,5 bilhões de dólares, já sinto enorme

Pois bem, Sras. e Srs. Parlamentares. Convivi saudade desse grande brasileiro. Não era homem pú-
com ele e participei, em muitos momentos, de sua blico, era empresário privado, que amor e patriotismo
luta para cultivar e manter o seu carvalho. Mas agora, demonstrava com o bem-estar da Nação e o futuro
com sua ausência, recordo-me dos seus argumentos das novas gerações.
e de suas razões para, quem sabe, assumirmos com Lembro-me de sua luta dentro do próprio setor,
outros brasileiros a importante missão de cuidar des- quando começaram a querer danificar o seu carvalho,
sa árvore tão importante para o futuro deste País. falando em anidrização do programa.

"Petróleo é estoque, à medida que é extraído ele Ele bradava:
acaba, enquanto o álcool é renovável:'

No início, ainda não se dava importância ao fato
de o álcool ser ambientalmente mais limpo do que o
combustível fóssil.

Em meados de 1980, já afirmava: "O mundo estará
entrando na era da depleção do petróleo por volta do ano
2001. A partir daí começará a custar mais caro, e o álcool
será competitivo em termos microeconômicos".

Na ocasião, na minha santa ignorância sobre o
assunto, perguntei: "O que é depleção, Lamartine?"
Ele respondeu: "Depleção, meu caro Deputado, signi
fica que todo o petróleo existente no mundo, mas todo
mesmo, ou seja, as reservas provadas, as reservas
descobertas mas não provadas e as reservas possí
veis de serem descobertas, atingirão a metade do
seu consumo e passarão a decrescer. Ou seja, do es
toque total, metade foi consumido, e a partir daí co
meça o consumo da metade restante. Infelizmente, o
Brasil só dispõe de aproximadamente 3% de todo o
petróleo possível de se encontrar em nosso planeta".

Lembro-me ainda de que, na época da discus
são da Matriz Energética Brasileira, em 1990, estava
nervoso porque havia alertado, em um debate, para o
risco ecológico oferecido pelas plataformas maríti
mas e para o contra-argumento de que elas eram mu
ito seguras e dificilmente isso iria ocorrer.

Recordo-me de outra ocasião em que seu car
valho foi ameaçado com uma proposta de novo Proál
cool, de redução do tamanho, sob o argumento de
que o petróleo não havia alcançado os preços eleva
dos previstos, quando da sua criação. E ele retrucava:
"Não é importante o preço do petróleo. O que importa
é a economia de divisas que o álcool proporciona,
pois o problema do País é a balança de pagamentos.
Petróleo custa dólares; álcool é produzido no País,
por brasileiros, e em cruzeiros".

Comparando com a situação das nossas contas
de Transações Correntes, apresentando no último
ano déficit de 25 bilhões de dólares, cobertos por 30
bilhões de investimentos externos, e lembrando ainda
que a produção de álcool gerou uma economia de di
visas para o País da ordem de 43 bilhões de dólares
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alternativas de matérias-primas existentes e valho uma árvore frondosa e exuberante, pois, se
complementar com o nosso álcool, pois os plantadores de couve de nosso País ainda não
teremos condições de oferecer, em maior estão reconhecendo a importância do seu plantio,
quantidade, no futuro. já há em outros países do mundo gente se candi-

Também mais recentemente exclamava: "A datando a cuidar do seu carvalho.
energia mais ~ara é a que falta, e sol~ções são impor- Muito obrigado.
tantes". Porém, danificar o desenvolvimento do seu O SR. EDIR OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
carvalho para propor prioritariamente investimentos palavra pela ordem.
em termoelétricas a gás importado, em termoelétricas O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa.
a carvão importado, para gerar energia elétrica e inclu- a palavra.
sive importá-Ia, com a finalidade de usá-Ia na produ- O SR. EDIR OLIVEIRA (Bloco/PTB - RS. Pela
ção de produtos industrializados competitivos, com o ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-
objetivo de aumentar as exportações, visando à obten- dente, Srs e Srs. Deputados, venho a esta tribuna
ção de divisas para equilibrar a balança comercial, para homenagear os 85 anos da Siemens no Rio
desprezando todo o potencial do seu carvalho em pro- Grande do Sul, que ocorreu no dia 22 de março do
duzir energias em reais, era demais para ele. corrente.

Pois bem, senhores. Esse brasileiro se foL.. Quando a empresa se instalou nas terras gaú-
Cobrou uma resposta, no dia de sua homena- chas, o meio de transporte predominante era ainda o

gemo Era mais um alerta que fazia àqueles preocupa- cavalo e o carro de boi, a iluminação pública e resi-
dos em cuidar de sua plantação de couve. Estava dencial era à base de lamparinas e as comunicações
cansado, doente, mas foi o guerreiro de sempre. Nem eram limitadas a um lento e incerto sistema de corre-
podia imaginar que aconteceria a tragédia da Plata- io, a não ser por uma exceção.
forma P-36 e a enorme repercussão do prejuízo re- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trata-se
presentado pela produção perdida de 80 mil barris/dia de marco histórico que está completando nada me-
de petróleo, e muito menos que se cogitava do racio- nos do que 134 anos. Em 1867 foi instalada a primeira
namento de energia elétrica por culpa da falta de chu- linha telefônica entre o Rio de Janeiro e a antiga Pro-
vas, que mantém os reservatórios muito aquém de víncia de São Pedro, rebatizada anos depois como
suas capacidades. Porém ele pressentia, enxergava e Estado do Rio Grande do Sul. Essa obra foi realizada
alardeava que a Plataforma Carvalho estava afun- pela Siemens, que antes mesmo de se instalar nes-
dando lentamente, uma tragédia muda e silenciosa; sas terras já deixava claro a que vinha: promover o
que nos últimos dez anos deixara de produzir 68 mil desenvolvimento e liderar a oferta de tecnologia de
barris/dia de petróleo, equivalente em produto acaba- ponta nas suas áreas de atuação.
do, renovável e limpo ao alternativo da gasolina, pro- Vejamos rapidamente outros marcos históricos
duzido em reais por brasileiros do interior. No interior de nossa empresa no Estado:
do País, carente ~or desenvolvimen~o e oferta?e em- a) Instalação de gerador elétrico de 500 quilo-
pregos, com eqUipamentos produzidos tambem por watts e de 5 guindastes para o porto de Porto Alegre
brasileiros, no Brasil bastante preocupado em equili- entre 1905 e 1912'
brar a sua balanç~ comercial, ~on~ladas e toneladas b) operacion'alização da primeira central telefô-
de bagaço, potenc~almente mUI!o Im~o~antes para o nica automática da América Latina em 1921 também
uso em co-geraçao de energia eletnca, deixaram P rt AI . "
também de estar disponíveis. ., em o o egre,. , , .

Aliás, se algum dia plantarmos cana para produ- c) Venda de ~SIn~S de açucar e eletncas no
zir prioritariamente bagaço e palhas com a finalidade mesmo ano par~ o Inteno~ d~ Estado; .
de co-gerar energia elétrica, estaremos diante do d) Intro~uçao dos primeiros aparelhos de rala X
caos e do colapso total. E ainda assim teremos de en- na rede hospitalar em 1922;
contrar onde jogar os subprodutos álcool ou açúcar, e) Inauguração da fábrica de montagem de qua-
por absoluta falta de bom senso dos responsáveis em dros elétricos em 1935;
gerir nossa política energética. f) Venda de turbogeradores, em 1935, que ainda

Amigo Lamartine, muito obrigado pelos ensi- hoje estão em operação nas proximidades do Municí-
namentos. Descanse em paz. Certamente você, ao pio de Dois Irmãos;
lado de Deus e com a ajuda Dele, conseguirá ou- g) Introdução de locomotivas à diesel no Rio
tros brasileiros para fazer da sua mudinha de car- Grande do Sul, inaugurando a saudosa era dos trens
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Minuano, em 1957, e instalação dos atuais motores onal, hoje consolidado com a instalação de um amplo
da ponte levadiça do Guaíba, em 1958; parque de empresas.

h) Compra da Icotron em 1957, vindo a insta- Outros Municípios estão mais identificados com
la-se em Gravataí em 1961. os setores da agricultura, em especial, da fruticultura,

Na oportunidade, a Siemens Ltda. realizou a do- e do t~~isrr:t0' particularmente:do ecoturis~o, graças à
ação de um carro de anestesia ao novo Hospital da conSClenCla de s~a )~opulaça? :m gara~tlr e. preser-
Criança Santo Antônio, integrante do Complexo San- var suas extraordmanas condlçoes ambientais.
ta Casa de Misericórdia de Porto Alegre, equipamen- Louveira, todos sabemos, tornou-se referência
to esse no valor de 129 mil reais. nacional, como grande produtora de frutas e realiza-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero dora da su~ grand~ Festa da UV~' a cada edição, ~~
homenagear o Diretor Regional da Siemens para o evento mais orgamzado e grandioso ~_ receber VISI-
Rio Grande do Sul, Sr. Mário Alberto Becker, que tão tantes de.tod~ o Estad? ~ de.?utras regloes, resultado
bem representa o espírito empreendedor, participati- da o~gamzaçao e partlclpaçao dessa acolhedora co-
vo e contributivo patrocinado por essa empresa para mumdade.. . _
o Estado do Rio Grande do Sul. Itupeva Igualmente honra as melhores tradlçoes

O SR. ANDRÉ BENASSI- Sr. Presidente e o regionai~, ~o. mesclar a antiga dedicação por.uma
I I d ,p ç economia tipicamente rural, baseada em propneda-

a pa avra pe a or em. des de pequeno e médio porte, com um moderno di-
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a recionamento voltado para a chamada indústria do

palavra. entretenimento, oferecendo, através dos seus par-
O SR. ANDRÉ BENASSI (Bloco/PSDB - SP. ques temáticos e do seu aprazível clima, lazer e

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre- bem-estar a crescente número de visitantes e turis-
sidente, Sr"s e Srs. Deputados, minha região tão que- tas, que se encantam com a beleza e a qualidade de
nda encontra-se novamente em festa, comemorando vida do lugar.
o aniversário de emancipação de várias comunida- Também a aniversariante Cabreúva conjuga es-
des, cada uma com suas peculiaridades, mas todas forços e trabalho em torno do turismo ecológico e ru-
voltadas para o seu desenvolvimento e, para a melho- ral, atividade que se harmoniza com toda a sua rica
ria da qualidade de vida, o que as torna cidades agra- história associada a culturas importantes, como a da
dáveis, marcadas por um espírito de grande solidarie- cana-de-açúcar. A melhoria da infra-estrutura de
dade e hospitalidade. transporte e acesso ao Município, por exemplo, com

De fato, os Municípios de Cabreúva, Campo sua rápida ligação à Via Anhangüera, proporciona a
Limpo Paulista, Itupeva, Louveira, Várzea Paulista e Cabreúva desfrutar de excelentes condições de de-
Francisco Morato, que estão comemorando mais um senvolvimento pleno e sustentado, com absoluto cui-
aniversário de identidade político-administrativa, dado ao meio ambiente, objetivo permanentemente
constituem-se em motivo de orgulho para todos nós buscado por sua população.
que nascemos na região e também para aqueles que Comemora-se, ainda, a emancipação política
ali chegam com a expectativa e a esperança de cons- de Francisco Morato, cuja vocação está direcionada
truir uma vida de trabalho e de existência digna, man- fundamentalmente para o comércio e o intercâmbio
tendo, juntamente com a família, um virtuoso círculo proporcionado desde os primeiros sinais de sua for-
de convivência social. mação, esta, associada à então companhia São Pau-

Há, evidentemente, diferenças na própria histó- lo Railway, origem da forte influência do transporte
ria e constituição de cada uma dessas localidades, ferroviário na integração entre a capital, o interior, o Ii-
desenvolvendo-se potencialidades diversas, confor- toral e o sul de Minas Gerais.
me suas características específicas. Algumas, como Essas poucas palavras sintetizam o meu senti-
Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista, forjaram mento de orgulho e de regozijo por ser filho da região
seu crescimento econômico na produção industrial, que compreende os Municípios ora homenageados e
aproveitando-se, principalmente, da posição geográ- principalmente pela honra de representá-los no Con-
fica privilegiada. A Krupp Metalúrgica, por exemplo, gresso Nacional.
representa um dos mais notáveis símbolos do pionei- Nascido e criado, junto com toda a minha famí-
rismo com que Campo Limpo Paulista, ainda nos tem- lia, em Jundiaí, Município a que se encontram umbili-
pos de parte integrante de Jundiaí, se lançou como calmente ligadas as comunidades cuja emancipação
centro industrial tão importante para a economia regi- estamos a comemorar, mantenho, evidentemente,
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fortes vínculos fraternais, de raízes profundas, com promover a habitação; enfim, não pode o trabalhador
cada um desses Municípios de gente trabalhadora, ficar sem casa para morar.
ordeira e que muito contribui para produzir progresso, Diante disso, em nome do Bloco Parlamentar
desenvolvimento e bem-estar. PDT/PPS, chamamos à responsabilidade os banque-

Muito obrigado. iros e o Governo, os grandes devedores da conta do
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - De acordo Fundo d~ ~arantia do Tempo de Serviço do trabalha-

com o art. 89 do Regimento Interno, concedo a pala- dor brasileiro.
vra ao nobre Deputado Rubens Bueno, para uma Co- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
municação de Liderança, pelo Bloco Parlamentar O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
PDT/PPS. peço a palavra pela ordem.

S. Exa dispõe de até três minutos O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo palavra.

Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
S~s e Srs. Deputados, venho à tribuna para fazer um Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre-
breve comentário com relação ao esse assalto ao bol- sidente, S~s e Srs. Deputados, o Brasil é um país de
so do trabalhador: a questão do Fundo de Garantia do grandes fronteiras, diversidades culturais e profundas
Tempo de Serviço. distorções sociais. Vivemos em um sistema de incoe-

Desde que ele foi criado, em 1967, até o ano de rências nos mais diversos setores da Nação: político,
1992, esse dinheiro ficou à disposição da rede bancá- social, administrativo e econômico.
ria privada. E agora vemos claramente que a Justiça No setor da educação não é diferente, e nesse
de primeira, segunda e última instância decidiu que o penoso quadro entendo por que uma casa dividida
dinheiro a ele relacionado precisa ser devolvido aos não pode prosperar. Faço essa assertiva sem medo
trabalhadores brasileiros. de errar, pois pesquisas recentes de instituições auto-

Depois da decisão, o Governo toma para si a rizadas mostram a educação desvalorizando o edu-
discussão do problema e decide que a sociedade, tra- cador, trazendo prejuízos em diversos níveis da soci-
balhadores e empresários, devem buscar saídas para edade e comprometendo a própria prosperidade eco-
pagar essa conta que, como todos sabem, não é de- nômica do País.
les, mas de pura e total responsabilidade do Governo Estudar compensa? Certamente, para alguns.
Federal. Mas para o profissional cuja função constitui chave

Diante desse quadro, várias saídas se apresen- mestra no pr~~esso de desenvolvim~nto não ,tem
tam: aumenta-se a multa de 40% para 50%, o deságio compens~do. E Inc~er~nte, m~s pesqUisa do Instituto
de 10% até 15%, dependendo da faixa daqueles que de :esqUlsas Economlca~ Aplicadas -IPEA, em par-
têm direito a receber. Enfim, quem vai pagar a conta? cena c?m o Banco Mundial, constatou 9ue docentes
Como sempre, o Governo quer assumir o menor pe- do ensl~o fundamental com cu~so superior e p_elo m~-

daço. Enquanto isso, presta-se homenagem àqueles nos qUinze anos ~e estudo t~~ re~uneraçao 2,17'0
que nunca colocaram a mão no bolso para pagar essa menor que a recebida por profissionais de outras are"
conta social, e o brasileiro tem muito ainda a ver com as com o mesmo nível de escolaridade.
aqueles que detêm o poder, em especial o poder eco- Por outro lado, os professores que sequer con-
nômico: os banqueiros. cluíram o ensino médio - segundo grau - ganham

Ora se essa conta do Fundo de Garantia estava 12% a mais, comparativamente aos demais profissio-
à disposição dos grandes grupos de bancos deste na~s d~ outros ramos. Não há explicação para tal inco-
País, então agora é preciso chamá-los, contar o di- erencla.
nheiro que ficou à disposição deles para financiar Os dados não param por aí. Nas outras áreas
grandes casas, grandes propriedades. Do Fundo de os profissionais com nível superior ganham 80% a
Garantia, cerca de 40 bilhões de reais desaparece- 90% a mais que os demais sem curso universitá-
ram com o Plano Collor e com o Plano Verão, mas, rio. No caso dos professores a diferença é de ape-
agora é preciso que os banqueiros venham dar sua nas 50%.
contribuição. Não pode o trabalhador ficar sem o Fun- Esses dados espelham uma realidade perigosa
do de Garantia; não pode o trabalhador ficar sem a e um problema de raízes profundas. Não é novidade
estabilidade - como ficou - e não pode ficar sem o para ninguém a importância da educação para o de-
Banco de Habitação, que foi criado com o objetivo de senvolvimento, antes de tudo, da própria consciência
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nacional e da compreensão da extensão do conceito Se depender da política educacional adotada
de cidadania. pelos últimos Governos, inclusive o de Fernando

Uma população sem conhecimento não pensa, Henrique, o Brasil continuará caminhando na contra-
não critica, não enxerga e vive na obscuridade do mã? d?s países ricos, fica.ndo co~ seu poder de com-
mito de uma democracia frágil. Essa estrutura é um petltlvldade no mercado internacional cada vez me-
verdadeiro estímulo à má qualificação profissional do nor. O Brasil deve ~e~ governado em função do in~e-
educador. Todos sabemos que quem detém o conhe- resse do povo braSileirO, mas nossos governantes In-
cimento detém o poder. Não há forma de dominação siste~ em governar o P~ís par~ e~trangeir~s, pondo
de massas mais eficiente, e quem domina sabe disso em riSCO nossa soberania economlca e nacional.
como ninguém. Era o que tinha a dizer. Obrigado.

A "Casa da Educação" está dividida, sim. O Go- O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa vol-
verno diz ter como meta que todos os professores dos ta a convocar os Srs. Parlamentares que estão nos
ensinos fundamental e médio tenham nível superior gabinetes ou nas Comissões para que venham ao
até 2007. No entanto, suas ações caminham em sen- plenário registrar presença, uma vez que precisamos
tido oposto. de quorum para iniciar a Ordem do Dia.

Mais algumas estatísticas. Na rede municipal a O SR. LUIZ ALBERTO - Sr. Presidente, peço a
situação é mais crítica ainda: os professores recebem palavra pela ordem.
28% menos do que os profissionais de outro setor, O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
com carteira assinada. palavra.

. E~tre as r~es. pública e particular a dispari.d~de O SR. LUIZ ALBERTO (PT-BA. Pela ordem.
e tambe~ consl~eravel. O docente da escola p.ubhca Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
ganha 14}1o a mais que seu colega na escola particular. Deputados, no dia 25 de março, em São Paulo, o Mi-

O descaso com a estrutura educacional no País nistro Raul Jungmann declarou que o MST - Movi-
gera problemas sérios no setor econômico, por causa mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - vive
da impossibilidade de haver aproveitamento razoável processo de isolamento e que teria perdido um con-
da tecnologia importada e, mais grave ainda, de in- junto de aliados.
vestir na produção de bens e serviços tecnológicos. Isso demonstra a insegurança e a preocupação

Relatório publicado pela Organização Internaci- do Governo FHC com a iminência de realização de
onal do Trabalho - OIT divulgou resultado de pesqui- mais uma Marcha pela Terra, no próximo mês de
sa realizada em diversos países sobre a chamada re- abril, que colocará em xeque o malfadado Governo de
volução digital, em matéria de tecnologia. A OIT criti- exclusão e miséria social.
cou as mudanças feitas p~lo ~overn.o nas P?líticas Essas afirmações, Sr. Presidente, evidenciam
dos setores de teleco~unlca9oes e Informatlc~ du- que o Sr. Ministro do Desenvolvimento Agrário não
rant~ os anos ~O. O Pais c.aml~hou n~ c?ntramao do conhece a realidade da luta rural no Brasil, ou propo-
caminho segUido pelos palses Industrializados. sitadamente, tenta, através da mídia, inibir a impor-

A Nação errou ao abrir rapidamente o setor para tância do movimento que se tornou o principal prota-
a entrada de novas tecnologias. Segundo estudos gonista das lutas sociais na última década.
dos ~stados Unidos, .investir na produção de b:n~ e O MST não está isolado e tampouco perdeu alia-
serviços .de tecnologIa gera ~~IS ~anho economlco dos. Prova disso foi, no ano passado, a realização do
do que Simplesmente a sua utlhzaçao. plebiscito da dívida externa, com a participação de di-

O estudo demonstra haver boa perspectiva de versos partidos de esquerda, da CNBB, de diversos
aumento de emprego nas áreas de informação e re- movimentos sociais, em que milhões de trabalhadores,
volução tecnológica. Entretanto, os países em desen- cidadãs e cidadãos brasileiros, expressaram sua vonta-
volvimento só serão beneficiados se houver melhoria de, no sentido de protestar contra a continuidade da
nos padrões de educação e na infra-estrutura de tele- sangria, ou seja, do pagamento dos juros da dívida ex-
comunicações. terna brasileira. A lógica da indiferença quanto às reivin-

O co-autor do estudo, Duncan Campbell, afir- dicações de mais de 4,5 milhões de trabalhadores sem
mou que "o mais importante condutor através do divi- terra no País coloca em perspectiva inversa os tímidos
sor de águas digital nos próximos anos será a trans- assentamentos sociais que o Governo FHC tenta disfar-
missão de educação e conhecimento". çadamente confundir com reforma agrária.
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Reforma agrária de verdade é aquela defendida O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/POT- RS.
pelos partidos de esquerda, partidos progressistas, Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
pela Contag, pelos movimentos sociais espalhados colegas Deputados e Deputadas, sei que pode se,
por este País afora; é aquela que cria políticas agríco- massacrante vir à tribuna bater e rebater, pisar e repi-
las e institui políticas públicas nas áreas de educação, sar na questão CPI.
saúde, renda e moradia para os milhões de pobres Na verdade, nosso ex-Governador e sempre
trabalhadores do campo do nosso País. Deputado Alceu Collares disse que uma mentira dita

Em quinze anos de existência o MST já realizou mil vezes vira verdade. Imagine a própria verdade re-
mais de 1.500 ocupações, o que conflita com as opi- petida. Precisamos repetir a verdade para que a opi-
niões irresponsáveis do Ministro, no sentido de dizer nião pública tenha bem claro consigo a realidade do
que o movimento está isolado. que está acontecendo em nosso País.

O sistemático massacre às lideranças rurais, ali- Vimos, neste final de semana, depois de uma
ado à implementação de um projeto governista que ampla discussão na mídia, uma pesquisa feita pelo
não vê a existência das grandes propriedades como jornal Folha de S.Paulo dizendo que lá praticamente
um empecilho para o desenvolvimento econômico e 80% da opinião pública quer ver uma CPI, porque a
social, revela, através da violência no campo, do êxo- grande maioria acredita que há corrupção no Gover-
do rural e do desemprego, a verdadeira face da reali- no Fernando Henrique Cardoso.
dade agrária brasileira. É importante repisar isso, porque quem denun-

As elites latifundiárias não têm conseguido con- ciou a corrupção pela primeira vez, Deputado Alceu
ter o avanço desse fenômeno histórico, que é o Movi- Collares, foi exatamente o Brizola. O POT puxou a
mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A política frente quando ajudou a constituir 1 milhão de assina-
de assentamento não ocorre sem lutas, Sr. Presiden- turas, juntamente com a Marcha dos Cem, liderada
te. A opinião pública tem se tornado aliada incondicio- pelos partidos de esquerda. Entregamos aqui no sa-
nal das iniciativas do MST, demonstrando desconten- guão ao então Presidente Michel Temer 1 milhão de
tamento quanto à política de subordinação econômi- assinaturas pedindo a abertura de uma CPI. Para
ca ao grande capital, patrocinada pelo Governo FHC. onde foram os papéis? Para o arquivo, para o lixo. Ali,

Esperamos, Sr. Presidente, que as palavras in- já apontávamos - POT, PT, PSB, PCdoB, PPS - a
sossas do Ministro Raul Jungmann soem como aviso existência de corrupção. E ninguém acreditou.
de medo e aflição à jornada de lutas que será empre- Mas até ali éramos nós, os tupiniquins, a Oposi-
endida pelo MST e diversos movimentos sociais no ção barulhenta. Agora não é mais; é o Sr. Antonio Car-
próximo mês de abril, lembrando que o massacre de los Magalhães e o Sr. Jader Barbalho. Nada mais,
Carajás e o fatídico dia em que foram comemorados nada menos do que os dois Presidentes do Congres-
os 500 anos de exploração são fatos que apenas ali- so Nacional.
mentam nosso ideal de igualdade e justiça social. Agora só me deixa estupefato algo que me faz

Muito obrigado. lembrar a chamada guerra fria, quando os Estados Uni
dos diziam que iam brigar com a Rússia e essa com os

O SR. CARLOS DUNGA - Sr. Presidente, peço Estados Unidos, mas a briga não acontecia. E quando
a palavra pela ordem. estava prestes a acontecer cada um mostrava suas po-

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. 8(l a derosíssimas armas, a ponto de um morrer e destruir o
palavra. outro. E aquele, antes de ser destruído, matava o outro.

O SR. CARLOS DUNGA (Bloco/PTB _ PB. Pela Era uma guerra de faz-de-conta, uma guerra de armas,
ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, re- de demonstração de poder. E por causa da força que

demonstravam, a guerra não acontecia.
gistro que os funcionários do Banco do Estado da Pa-
raíba - PARAIBAN estão em greve, num ato de resis- Aqui se dá o mesmo: ACM denuncia Jader e
tência à pretendida privatização dessa instituição mostra as provas que tem dos crimes que Jader
bancária. cometeu; Jader denuncia ACM e mostra as provas

dos crimes que ACM cometeu - e diz que as tem em
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa re- mãos. Assim, os dois ameaçam fazer a guerra, mas,

cebe o registro e autoriza a divulgação do mesmo. de fato, não brigam nunca. Os dois ameaçam instalar
O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente, a CPI, mas, de fato, não ajudam a consumá-Ia. Até

peço a palavra pela ordem. assinam o pedido de instalação, na base do
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a faz-de-conta, mas não deixam implementá-Ia, porque

palavra. sua base aliada não assina o requerimento. Nem a do



o SR. AFFONSO CAMARGO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. AFFONSO CAMARGO (Bloco/PFL - PRo
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero me referir ao art. 82 do Regimento Interno, que
trata do início da Ordem do Dia.

Na verdade estou convidando V. Exa para
comandar uma revolução cultural na Casa. Nós,
brasileiros, não somos de cumprir horário. A minha
sugestão é que V. Exa, na primeira oportunidade, con
verse com todas as Lideranças, para que não se faça
nada de surpresa, e verifique se a Casa quer cumprir
o horário das 16 horas ou se é melhor, então, dar
início à Ordem do Dia às 17 horas. Daí o horário
poderia ser mudado no Regimento Interno.

A forma seria simples. Se todos concordarem,
às 16 horas, V. Ex" assume a Presidência e verifica se
no painel há 257 presenças. Caso não haja, apaga-se
o painel para efeitos administrativos. Tenho certeza
de que haverá de 300, 350, 400 presenças. E o
Deputado, no momento em que aqui chegar, assina a
presença e, assim, V. Exa poderá dar início à Ordem
do Dia às 16 horas. O mais democrático é consultar
as Lideranças. Caso a maioria ache que às 16 horas é
muito cedo, que se mude o Regimento para as 17
horas, porque normalmente a Ordem do Dia não tem
começado antes das 17 horas.
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PFL nem a do PMDB o assinam, porque não querem Mas o povo não pode servir de bobo nem nós, da
guerra, mas apenas mostrar as armas que têm para Oposição, queremos ser usados como moeda de troca
manter o poder que conquistaram com base em do negócio do assina não assina CPI, do faz-de-conta
dossiês e chantagens. Enquanto isso, o povo que assina, pode ser que saia, se sair é assim, se não
brasileiro assiste a tudo na esperança de que a CPI sair como vai ser. Não quero ser moeda de troca. Eu
seja criada - e eu já digo que não vai sair. coloquei a minha assinatura na CPI para que ela fosse

Eu não sou filho de pai bobo e, se me compra- instalada e não para fazer de c~nta .que sai a CPI, para
rem por bobo, vou devolver de madrugada. Eu já es- que a sUborne~. E eu quer? deIXar ISSO ber:n c1a~o. .
tou duvidando que a CPI saia. E V. Exas. sabem o por- Sr. Presidente, repito, uma mentira dita mil
quê? Todos os Deputados receberam e-mail que di- veze~ vira .verdade. Imaginem a ~rópria verdade
zia: estão subornando a CPI. Olha a palavra usada repetida. E ISS~ me 'par,ece claro, ,e e a verdade. E o
pelo povo! Por conta de assinaturas dadas, prome- povo qu~ tambem nao e bobo esta enxerg~ndo q~e a
te-se mundos e fundos pela retirada da assinatura. E CPI esta na base do faz-de-conta e esta servindo
por conta das assinaturas ameaçadas promete-se para constranger o Governo, fazer ameaças, manter o
mundos e fundos para que a ameaça não se concreti- p~d~r" ~ o Governo os troca~trocas d: cargos,
ze. E por conta das possíveis assinaturas que possam Mlnlstenos, favores, favores, e cOisas do genero.
surgir prometem mundos e fundos para que a sua não E nós, da Opo~ição: fic~mos aq~i discursando
chegue até a CPI. É claro que aí está uma negociata sobre uma CPI que nao vai.sair,e.que so serve de mo-
para que a CPI não saia. eda de troca para uma meia duzla.

Nós, da Oposição, não somos ameaça. O Sr. Enio Bacci, 30 Suplente de Se-
Queremos investigação e não que essa ameaça que cretário, deixa a cadeira da presidência, que
o Governo está sofrendo sirva de suborno para que é ocupada pelo Sr. Aécio Neves, Presidente
não saia a CPI. Não! A opinião pública tem de ser
esclarecida sobre isso. Não queremos nenhum
subterfúgio. Não aceitamos o troca-troca. Não
aceitamos a guerra fria entre os Senadores Jader
Barbalho e ACM nem esse faz-de-conta, porque
sabemos que nunca farão nada porque não convém
nem para um nem para o outro. Se cada um provar o
que o outro é, os dois morrem, como morreriam a
Rússia e os Estados Unidos se a guerra saísse. Não
interessa a cada um provar isso ao outro. Interessa
ameaçar para mostrarem as armas que têm e o poder
que conquistaram.

A opinião pública precisa saber muito claramente,
e alguém tem de dizer, de viva voz, de forma objetiva e
transparente, que a briga deles é uma briga de bugio. E
quem é gaúcho sabe que o bugio é um macaquinho que
quando briga faz suas necessidades fisiológicas muito
mal cheirosas na mão e joga na cara do outro. Pois, o
que eles estão fazendo é uma briga de bugio: jogando
coisa suja um na cara do outro. Mas não passa disso,
porque eles sabem que, se a CPI sair, com certeza
cada um vai provar o que disse do outro. E provando o
que cada um disse do outro, os dois morrem.

Os dois têm razão sobre o que cada um diz do
outro. O ACM tem razão quando diz tudo o que diz do
Jader e o Jader tem razão quando diz tudo o que diz
do Senador Antonio Carlos Magalhães. E mais: os
dois juntos têm novamente razão quando dizem o que
dizem do Governo Fernando Henrique Cardoso.
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É a sugestão que faço a V. Exa
, para que coman- Faço meu o apelo de V. Exa aos Líderes que

de uma revolução cultural. estão em plenário para que orientem suas bancadas
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa a comparecerem ao plenário às 16 horas, a fim de

agradece ao Deputado Affonso Camargo a que possa ser iniciada a Ordem do Dia.
contribuição. Esta Presidência tem feito constantes Buscarei estar presente, como estive hoje, às 16
apelos, tanto ao Colégio de Líderes quanto ao horas. Não havia número suficiente de Parlamentares
Plenário, para que possa ser otimizado o nosso no painel. E eu concedi um pouco mais de prazo pela
tempo, buscando iniciara Ordem do Dia às 16 horas. relevância das matérias que hoje serão discutidas. O

Estamos conseguindo alguns avanços, apelo de V. Exa é muito bem-vindo.
Deputado Affonso Camargo. Tradicionalmente, nas
últimas semanas, a Ordem do Dia tem começado en
tre 17h30 e 18h. V. Exa tem toda razão.

RORAIMA

A1ceste Almeida

Almir Sá

Francisco Rodrigues

Luciano Castro

Luis Barbosa

Robério Araújo

Salomão Cruz

Presentes de Roraima : 7

AMAPÁ

Antonio Feijão

Dr. Benedito Dias

Eduardo Seabra

Evandro Milhomen

Presentes da Amapá : 4

PARÁ

Anivaldo Vale

Giovanni Queiroz

Haroldo Bezerra

Socorro Gomes

Zenaldo Coutinho

Presentes de Pará : 5

AMAZONAS

Silas Câmara

Presentes de Amazonas : 1

RONDONIA

Agnaldo Muniz

Confúcio Moura

Expedito Júnior

Presentes de Rondonia : 3

Partido

PMDB

PPB

PFL

PFL

PFL

PL

PPB

PSDB

PPB

PTB

PSB

PSDB

PDT

PSDB

PCdoB

PSDB

PTB

PPS

PMDB
PFL

Bloco

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PUPSL

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCDOB

PSDB/PTB

PDT/PPS

PSDBIPTB

PSB/PCDOB

PSDBIPTB

PSDB/PTB

PDT/PPS

PFUPST
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Partido Bloco

ACRE

IIdefonço Cordeiro PFL PFUPST
João Tota PPB

José A1eksandro PSL PUPSL
Marcos Afonso PT

Presentes de Acre : 4

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB PSDB/PTB
Igor Avelino PMDB

João Ribeiro PFL PFUPST
Osvaldo Reis PMDB

Pastor Amarildo PPB

Presentes de Tocantins : 5

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB

Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL PFLlPST

Costa Ferreira PFL PFUPST

Francisco Coelho PFL PFLlPST

Gastão Vieira PMDB

José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB

Mauro Fecury PFL PFUPST

Neiva Moreira PDT PDT/PPS

Nice Lobão PFL PFLlPST

Pedro Fernandes PFL PFLlPST

Remi Trinta PST PFLlPST

Sebastião Madeira PSDB PSDB/PTB

Presentes de Maranhão :13
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Bloco

CEARÁ

Adolfo Marinho

Antonio Cambraia

Chiquinho Feitosa

Eunício Oliveira

José Unhares

José Pimentel

Léo Alcântara

Manoel Salviano

Marcelo Teixeira

Mauro Benevides

Moroni Torgan

Pinheiro Landim

Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feijó

Presentes de Ceará : 14

PIAuí

Átila Lira

B.Sá

Ciro Nogueira

Heráclito Fortes

João Henrique

Marcelo Castro

Paes Landim

Themístocles Sampaio

Wellington Dias

Presentes de Piauí : 9

RIO GRANDE DO NORTE

Carlos Alberto Rosado

Iberê Ferreira

Laire Rosado

Lavoisier Maia

Ney Lopes

Presentes de Rio Grande do Norte : 5

PSOB

PSOB

PSOB

PMDB

PPB

PT

PSDB

PSOB

PMDB

PMDB

PFL

PMOB

PSOB

PSOB

PSDB

PSDB

PFL

PFL

PMDB

PMDB

PFL

PMDB

PT

PFL

PPB

PMDB

PFL

PFL

PSOB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSOB/PTB

PSDB/PTB

PFUPST

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST
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Partido

Março de 200 I

Bloco

PARAíBA
Adauto Pereira

Armando Abílio

Avenzoar Arruda

Carlos Dunga

Efraim Morais

Enivaldo Ribeiro

Marcondes Gadelha

Ricardo Rique

Wilson Braga

Presentes de Paraíba : 9

PERNAMBUCO

PFL PFUPST

PSDS PSDB/PTB

PT

PTB PSOB/PTB

PFL PFUPST

PPB

PFL PFUPST

PSDB PSDB/PTB

PFL PFUPST

Fernando Ferro

Gonzaga Patriota

Inocêncio Oliveira

José Múcio Monteiro

Luiz Piauhylino

Marcos de Jesus

Maurilio Ferreira Lima

Pedro Corrêa

Salatiel Carvalho

Wolney Queiroz

Presentes de Pernambuco: 10

ALAGOAS

Divaldo Suruagy

João Caldas

Luiz Dantas'

Regis Cavalcante

Presentes de Alagoas : 4

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca

Ivan Paixão

Sérgio Reis

Tânia Soares

Presentes de Sergipe : 4

PT

PSB

PFL

PFL

PSOB

PL

PMDB

PPB

PMDB

PDT

PST

PST

PST

PPS

PPB

PPS

PSOB

PCdoS

PSB/PCDOB

PFUPST

PFUPST

PSOB/PTB

PUPSL

PDT/PPS

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PDT/PPS

PDT/PPS

PSOB/PTB

PSB/PCOOB
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Partido Bloco

BAHIA

Ariston Andrade PFL PFUPST
Claudio Cajado PFL PFUPST
Coriolano Sales PMDB

Eujácio Simões PL PLlPSL
Félix Mendonça PTS PSDB/PTB
Haroldo Lima PCdoS PSB/PCDOB
Jaime Fernandes PFL PFLlPST
Jairo Carneiro PFL PFUPST
João Almeida PSDS PSDB/PTB
Jorge Khoury PFL PFUPST

José Carlos Aleluia PFL PFLlPST

José Rocha PFL PFUPST

Leur Lomanto PMDB

Luiz Alberto PT

Milton Barbosa PFL PFUPST

Paulo Braga PFL PFUPST

Paulo Magalhães PFL PFUPST

Roland Lavigne PMDB

Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB

Ursicino Queiroz PFL PFLlPST

Waldir Pires PT

Yvonilton Gonçalves PFL PFUPST

Presentes de Bahia : 22
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Bloco

MINAS GERAIS

Aécio Neves

Antônio do Valle

Bonifácio de Andrada

Cleuber Carneiro

Edmar Moreira

Eduardo Barbosa

Elias Murad

Eliseu Resende

Glycon Terra Pinto

Herculano Anghinetti

Jaime Martins

João Magno

Lincoln Portela

Márcio Reinaldo Moreira

Maria Lúcia

Mário Assad Júnior

Narcio Rodrigues

Nilmário Miranda

OdelmoLeão

Paulo Delgado

Philemon Rodrigues

Romeu Queiroz

Saraiva Felipe

Saulo Coelho

Sérgio Miranda

Virgílio Guimarães

Zezé Perrella

Presentes de Minas Gerais : 27

EspíRITO SANTO

José Carlos Elias

José Carlos Fonseca Jr.

Marcus Vicente

Rita Camata

Presentes de Espírito Santo: 4

PSDS

PMDB

PSDB

PFL

PPB

PSDB

PSDB

PFL

PMDB

PPB

PFL

PT

PSL

PPB

PMDB

PFL

PSDB

PT

PPB

PT

PL

PSDB

PMDB

PSDB

PCdoB

PT

PFL

PTS

PFL

PSDB

PMDB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PFUPST

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PFUPST

PFLlPST

PLlPSL

PFLlPST

PSDB/PTB

PLlPSL

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCDOB

PFLlPSi

PSDB/PTB

PFLlPST

PSDB/PTB
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Partido Bloco

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PSDB PSDB/PTB
Almerinda de Carvalho PFL PFUPST
Arolde de Oliveira PFL PFUPST
Candinho Mattos PSDB PSDB/PTB
Carlos Santana PT

Dr. Helena PSDB PSDB/PTB
Fernando Gonçalves PTB PSDB/PTB
Francisco Silva PL PUPSL
lédio Rosa PSB PSB/PCDOB
Itamar Serpa PSDB PSDB/PTB
Jair Bolsonaro PPB

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB

João Mendes PMDB

João Sampaio PDT PDT/PPS

Jorge Wilson PMDB

Laura Carneiro PFL PFUPST

Luiz Sérgio PT

Marcio Fortes PSDB PSDB/PTB

Milton Temer PT

Miro Teixeira PDT PDT/PPS

Rodrigo Maia PTS PSDB/PTB

Rubem Medina PFL PFUPST

Simão Sessim PPB

Valdeci Paiva PSL PUPSL

Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB

Presentes de Rio de Janeiro : 25
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Partido Bloco

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB

A1oizio Mercadante PT

Angela Guadagnin PT

Arnaldo Faria de Sá PPB

Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB

Ary Kara PPB

Celso Russomanno PPB

Corauci Sobrinho PFL PFUPST

Delfim Netto PPB

Dr. Hélio PDT PDT/PPS

Duilio Pisaneschi PTB PSDB/PTB

Emerson Kapaz PPS PDT/PPS

Gilberto Kassab PFL PFUPST

Ivan Valente PT

João Eduardo Dado PMDB

João Herrmann Neto PPS PDT/PPS

Jose Coimbra PTB PSDB/PTB

José de Abreu PTN

José Dirceu PT

José Genolno PT

José Roberto Batochio PDT PDT/PPS

Kincas Mattos PSB PSB/PCDOB

Lamartine Posella PMDB

Luciano 2ica PT

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB

Marcelo Barbieri PMDB

Marcos Cintra PFl PFUPST

Nelo Rodolfo PMDB

Nelson Marquezelli PTB PSDB/PTB

Neuton Lima PFL PFLlPST

Orlando Fantazzini PT

Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB

Professor Luizinho PT

Ricardo Berzoini PT

Sampaio Dória PSDB PSDBIPTB

Valdemar Costa Neto PL PUPSL

Wagner Rossi PMDB

Xico Graziano PSDB PSDB/PTB

Presentes de São Paulo: 38
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Partido Bloco

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL PFLjPST
Ricarte de Freitas PSDB PSDB/PTB
Wilson Santos PMDB

Presentes de Mato Grosso : 3

DISTRITO FEDERAL

Maria Abadia PSD8 PSDB/PTB
Pedro Celso PT

Presentes de Distrito Federal : 2

GoIÁs

Euler Morais PMDB

Geovan Freitas PMDB

Jovair Arantes PSDB PSDB/PTB

Lúcia Vânia PSDB PSDB/PTB

Norberto Teixeira PMDB

Pedro Chaves PMDB

Ronaldo Caiado PFL PFLlPST

Presentes de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

Manoel Vitória PT

Marçal Filho PMDB

Nelson Trad PTS PSDB/PTS

Waldemir Moka PMDB

Presentes de Mato Grosso do Sul: 4



08430 QUlllta-felra 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

Março de 2001

Bloco

PARANÁ

Affonso Camargo

Airton Roveda

Alex Canziani

Dilceu Sperafico

Dr. Rosinha

FlávioArns

Gustavo Fruet

Iris Simões

Ivanio Guerra

José Borba

José Carlos Martinez

José Janene

Luiz Carlos Hauly

Nelson Meurer

Oliveira Filho

Osmar Serraglio

Rubens Bueno

Santos Filho

Werner Wanderer

Presentes de Paraná : 19

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis

Edinho Bez

Edison Andrino

Fernando Coruja

João Pizzolatti

Paulo Gouvêa

Pedro Bittencourt

Presentes de Santa Catarina : 7

PFL

PSOB

PSDB

PPB

PT

PSDB

PMDB
PTB

PFL

PMDB
PTB

PPB
PSDB

PPB

PL

PMDB
PPS

PFL

PFL

PFL

PMDB

PMDB

POl

PPB

PFL

PFL

PFUPST

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PT8

PFUPST

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PUPSL

PDT/PPS

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PDT/PPS

PFUPST

PFUPST
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Partido Bloco

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp PDT PDT/PPS

Alceu Collares PDT PDTlPPS

Ana Maria Corso PT

Clovis IIgenfritz PT

Edir Oliveira PTB PSDB/PTB

Enio Bacci PDT PDT/PPS

Esther Grossi PT

Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB

Fetter Júnior PPB

Nelson Marchezan PSDB PSDB/PTB

Nelson Proença PMDB

Orlando Desconsi PT

Paulo José Gouvêa PL PUPSL

Paulo Paim PT

Pompeo de Mattos PDT PDT/PPS

Roberto Argenta PHS

Telmo Kirst PPB

Waldomiro Fioravante PT

Veda Crusius PSDB PSDB/PTB

Presentes de Rio Grande do Sul : 19
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de 1 - Requerimento de urgência ao PL
presença registra o comparecimento de 274 n° 3.639/2000;
Senhores Deputados. 2 - Projeto de Lei n° 3.115-B/97;

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a 3 - Requerimento de urgência ao PL
palavra pela ordem. n° 3.744/2000;

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. 4 - Restante da Pauta.
Exa a palavra. Sala das Sessões, 28 de março de 2001. -

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA. Arnaldo Madeira, Líder do Governo - Mendes
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Ribeiro Filho, Vice-Líder do PMDB.
há mais ou menos uma semana, a Deputada Socorro O SR. PROFESSOR LUlllNHO - Sr. Presiden-
Gomes e eu encaminhamos requerimento à Mesa te, peço a palavra para uma questão de ordem.
propondo a criação de Comissão Externa para ir a O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Alcântara. O requerimento teve o apoio de todos os Exa a palavra.
Líderes desta Casa, que o assinaram e o O SR. PROFESSOR LUlllNHO (PT -SP. Ques-
subscreveram. tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-

Pergunto a V. Exa quando esse requerimento te, há matérias de ordens diferentes. Uma, é matéria
será posto em votação para que a Comissão possa sobre a mesa; a outra, é urgência.
ser criada. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Mas não

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Na reu- há incompatibilidade, Sr. Deputado. A Mesa teria de
nião de amanhã, esse requerimento será submetido à começar - e começará -, se não houver a aprovação
apreciação dos Srs. Líderes, como tenho feito em re- desse requerimento, pelas matérias sobre a mesa. O
lação a todas as Comissões Externas. Se aprovado, o que houve foi um requerimento proposto para que
requerimento vem a Plenário. Tenho buscado agir haja a inversão de uma das matérias que está sobre a
sempre dessa forma, com o objetivo de não surpreen- mesa. Esse requerimento será colocado em votação.
der o Plenário com matérias que não foram previa- O SR. PROFESSOR LUlllNHO - Mas, aí, não
mente discutid~s naquele fórum. caberia o requerimento de inversão. Repito, não há

O SR. PROFESSOR LUlllNHO - Sr. Presiden- necessidade do requerimento de inversão. Basta dar
te, peço a palavra pela ordem. início à Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Temos aqui matéria sobre a mesa: a urgência do
Exa a palavra. Conselho de Gestão Fiscal- que somos contra - e a

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT _ SP. Pela que, diz respeito aos royallies. Inv~rter as ur~ê~cias
ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, as esta tudo bem, mas colocar ~o ~elo das urgenclas...
Comissões estão em funcionamento e já demos início V. Ex'l Pe:go~ a pauta e ~ ,u~g~ncla. Est?~os vo~ando
à Ordem do Dia. Solicito a V. Ex'l que convoque os Srs. u~a ~g~ncla e damos InICIO a pauta. E IS~O. A Jnver-
Deputados que estão nas Comissões para se dirigi- sao nao e sobre o mesmo gr~p?, Sr. PreSidente.
rem ao plenário, a fim de darmos início às votações. O SR. PRESIDENTE (Aeclo Neves) - Nobre De-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ A Presi- pu~ado, consu!to V. ~~a em que parte do R,e~imento V.
dência, acolhendo sugestão do Deputado Professor Ex enc~ntra .Impedltlvo ~~ra ~ue a materla sobre a
Luizinho, determina que as Comissões Permanentes mesa seja objeto de modlflcaçao.
da Casa em funcionamento encerrem seus trabalhos O SR. PROFESSOR LUlllNHO - Art. 160, Sr.
já que está iniciada a Ordem do Dia. 'Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Vai-se O SR. P~E~IDENTE (~écio Neves~ --: Não estou
passar à apreciação da matéria que está sobre a falando de priOridade e, SIm, de materla sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia. mesa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Requeri- . O SR. PROFESSOR LUlllNHO - Lerei, Sr. Pre-
mento sobre a mesa: sldente, o art. 160:

Senhor Presidente Art. 160. Será permitido a qualquer
, Deputado, antes de iniciada a Ordem do

Requeremos, nos termos regimentais, Dia, requerer preferência para votação ou
a inversão da pauta de hoje na seguinte discussão de uma proposição sobre as do
ordem: mesmo grupo.
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É SÓ isso. Os requerimentos de urgência poderi- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V. Exa
am ser invertidos. O que não pode é pegar um reque- pode recorrer da decisão da Mesa, Sr. Deputado.
rimento de urgência e inverter com o projeto. É SÓ O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Está bem.
isso, Sr. Presidente. As matérias não são do mesmo Estou recorrendo, Sr. Presidente.
grupo. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passa-se

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V. Exa co- à votação do requerimento.
mete um engano, nobre Deputado. Quando se fala de O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden-
grupo, referimo-nos ao mérito das matérias: priorida- te, peço a palavra pela ordem.
d~, urgência, lei ordinária. E:,ses são ~s grupos. Con- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
vldo V. Exa a ler o art. 83. Nao se configura outro gru- Exa a palavra.
po, senão V. Ex

a
estaria correto. . O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT _ SP. Sem

, O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Preslden- revisão do orador.) - Sr. Presidente, somos contra a
t~, .e exatamente por c,:usa d~ art. 83. E~sas duas n;a- votação do requerimento de urgência.
t~rlas sobre a ~esa nao estao em reg!m~ de ~rg~n- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ O PT está
cla: I.rerr:os verlfl~ar ~e daremos a ur~en~la. ~o ~a ~ contra?
sohcltaçao. DepoIs ha o grupo das urgenclas. E o InCI- O SR. PROFESSOR LUIZINHO _ Queremos
so V do art. 83. . h t . - d t

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Deputa- encamln ar con ra a Inversao I e. pau a.
do o art. 83 ao qual se refere V. Exa, diz o seguinte: O SR. PRESIDENTE (Aeclo ~eves) - Os Srs.

, , Deputados que aprovam o requerimento permane-
Art. 83. Presente em Plenário a çam como se encontram.

maioria absoluta dos Deputados, mediante APROVADO, com o voto contrário do PT.
verific.aç~o de quorum, da~-se-á início à O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
apreclaçao da pauta na seguinte ordem: mesa o seguinte requerimento:

1- redações finais; Sr. Presidente, requeremos a V. Exa,
11 - requerimentos de urgência; nos termos do art. 155 do Regimento Interno,

. . _ urgência na apreciação do Projeto de Lei n°
. . 111 - requerimentos de Comlssao 3.639/2000, do Poder Executivo, que desvin-

sUjeitos a votaçao; cuia, parcialmente, nos exercícios de 2001 e
IV - requerimentos de Deputados 2002, a aplicação dos recursos de que tratam

dependentes de votação imediata; os arts. 48, 49 e 50 da Lei n° 9.478, de 6 de

V ' . t t d O d d agosto de 1997, pertencentes à União.- materlas cons an es a r em o
Dia, de acordo com as regras de preferência Sala das sessões, 27 de março de 2001. -
estabelecidas no Capítulo IX do Título V. Arnaldo Madeira, Líder do Governo; Inocêncio Oli-

o I' • veira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPST; Jutahy
E o paragrafo UnlCO diz: Junior, Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB;

Parágrafo único. A ordem estabelecida Odelmo Leão, Líder do PPB; Mendes Ribeiro Filho,
no caput poderá ser alterada ou interrompida: Vice-Líder do PMDB.

E chamo a atenção de V. Exa para a letra d: O SR. PRESIDENTE (Aécio ~~ves) - Conced?
a palavra ao Deputado Pedro Eugenio, para encaml-

d) inversão da pauta. nhar contra. S. Ex" dispõe de cinco minutos.
Portanto há possibilidade nobre Deputado. . _O SR. PEDRO EUGÊN.IO (Bloco/PPS-PE. Sem

, , _ revlsao do orador.) - Sr. PreSidente, Srs e Srs. Depu-
O SR. PROFESSOR LUI~INHO - Inversao de tados, a questão dos royalties da Petrobras , de que

pauta do mesmo grupo, Sr. PreSidente. O art. 160 de- trata o Projeto de Lei nO 3.639, merece um debate
termina qual é a inversão. mais aprofundado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Estou in- O Ministro da Ciência e Tecnologia foi saudado
deferindo a questão de ordem de V. Ex", Sr. Deputado. com bastante ênfase por esta Casa e pelo Executivo,
A compreensão da Mesa é que não se trata de grupo em solenidade que tive oportunidade de .comparecer,
e, sim, de matéria sobre a mesa. ocasião em se apresentou o rol de fundos que, a par-

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Já houve tir daquela data, passariam a constituir-se efetiva-
questão de ordem desse tipo acatada, Sr. Presidente. mente no elemento de dinamização da atividade de
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pesquisa no País, substituindo os recursos orçamen- Portanto, exorto todos os Deputados, os Líderes
tários tradicionalmente tão escassos. partidários em particular, a derrotarem essa urgência

O primeiro desses fundos foi o relacionado com hoje neste Plenário.
os royallies da Petrobras , da mesma forma que o O SR. ROMEL ANIZIO - Sr. Presidente, peço a
fundo ligado à questão dos setores de energia, tele- palavra pela ordem.
comunicações etc. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.

No entanto, fomos surpreendidos com o Projeto Ex
a

a palavra.
de Lei n° 3.639, que desvincula os recursos do fundo O SR. ROMEL ANIZIO (PPB-MG. Pela ordem.
daquilo que este tem de mais importante: o ressarci- Sem revisão do orador.) - S~. Presidente, gostaria de
mento a Municípios e Estados em pontos de explora- dest~cara presença e~tre nos d~s Ver~adores de Ca-
ção da atividade petrolífera. choelra Dourada, de Minas GeraiS, capitaneados pelo

EI b
" d d M ., Presidente da Câmara, Vereador Ailton Cícero.

e tam em retira parte os recursos e umcl- M't b' d S P 'd t
. E t d d . t I' UI o o nga o, r. resl en e.piOS e s a os por on e passam eqUlpamen os Iga- , .

dos à exploração de petróleo, causando danos e des- O SR. PRES~DENTE (Aec.lo Neves) - Tem a pa-
pesas àquelas comunidades. Desvincula também lavra para ~ncaml~har contranamente o Deputado
parte desses recursos. Trata-se de uma desvincula- Arnaldo Fana de Sa. I

ção parcial, dependendo do item, de 25% ou 70% de . _O SR. ARNALDO FA~IA DE SA (PPB - SP Sem
recursos voltados para pesquisas, recursos esses uti- revlsao,do orador·t- S~: Preslde~te, Sras. e Srs. Deputa-
lizados para o desenvolvimento da ciência e da tecno- dos, ale~ ?as razoes ja e~endl~as pelo Deputado Pe-
logia. Parte desses recursos são voltados para o Nor- dro ~ugenlo, para as qu~s, humll~emente, poderemos
t N d t adUZir algumas observaçoes, relativamente ao aspecto
e e o or es e. _ regimental, quero chamar a atenção da Mesa da Câma-

Como sabemos, se nao nos armamos de deter- ra dos Deputados para outras razões.
minad~s p~oteçõ~_s para que esses re~ursos seja~ Estaremos dando urgência para uma matéria. Diz
g_arantldos as reglo:s menos des:nvolvldas, eles f1u~- o Regimento, em seu art. 152, que "urgência é a dispen-
rao - entre aspas - naturalmente para os centros dl- sa de exigências, interstícios", permitindo que o projeto
nâmicos da economia. venha à pauta, atropelando as outras matérias.

Em certa reunião, num órgão de fomento à ciên- Segundo levantamento feito pela Assessoria,
cia e tecnologia, um graduado elemento disse - cha- existem 583 projetos de lei prontos para virem à pauta,
mo-o elemento porque quem diz isso não merece me- pois já passaram por todas as Comissões. E aqui o ab-
Ihor qualificação - que o Nordeste não tem massa crí- surdo maior: 583 projetos tramitaram normalmente pela
tica suficiente para desenvolver pesquisas relevantes Casa, passaram pelas Comissões Técnicas, passaram
nessa área. pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação

No ano passado tentaram tirar do Nordeste es- ~ estão parados na S~c~etari~-Geral da Mesa. A maio-
ses recursos. A mobilização da comunidade científica na ?essas 583 proposlç~es sao de P?r1amentc:res. Um
e tecnológica daquela região conseguiu que os recur- projeto de Parl~mentar ~aotem a ~evl~a atençao nesta
sos fossem preservados. Esse projeto de lei tenta, por Casa, S!. Presldent~: Sao 583 prOJetos.. ,
dois anos, estabelecer essa desvinculação. E se con- Nao esto~ cntlcando V. Exa, Sr. Pre~ld~ent~, ate
segue fazer por dois anos, por que não, depois, com porque assumiu recentem~nt~. a .P~e~lden~la da
outro projeto rapidamente ainda mais em regime de Casa. ?~ero falar em relaçao a InstltUlçao. Sao 583

~ '? " proposlçoes de Parlamentares prontas para serem
urgencla. t d - ~ PI" M h '. . . . vo a as e que nao vem a enano. as sempre a

Desculpem-me por ja haver entrado no mento aqui, a nos atropelar, propostas do Executivo com pe-
da questão, mas o fiz para mostrar que a matéria é da dido de urgência.
maior i~portânci~ e que este pro!eto deve ~er derro- Lamento que os Srs. Líderes acabem concor-
tado. Nao faz sentido que ele tramite em regime de ur- dando sempre com essas urgências, que são colhi-
gência sem que tenhamos tempo de articular. das avidamente rapidamente no interstício das ses-, ,

Hoje, Sr. Presidente, fiz contato com diversos sões, priorizando o Executivo.
Secretários de Ciência e Tecnologia do Brasil, e eles O Executivo já tem o que quer e o que bem en-
não sabiam sequer da existência desse projeto, muito tende: já tem urgência constitucional e já tem medi-
menos da sua urgência. das provisórias. A todo projeto que vem do Executivo,
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se não tiver urgência constitucional ou se não estiver esta tribuna e chamar a atenção das bancadas dos
no bojo de uma medida provisória, é dada a urgência. Estados que serão prejudicados.
Isso configura a desvalorização desta Casa e a des- Portanto, Sr. Presidente, encaminho contraria-
caracterização do trabalho parlamentar. mente à urgência.

Deixo marcada a posição de que em todas as O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Antes de
urgências tomarei esta mesma atitude, a de ser con- ouvir os Srs. Líderes, gostaria de fazer uma breve re-
tra, porque não podemos admitir que esta Casa tenha ferência às sempre pertinentes considerações do De-
mais de cinqüenta urgências aprovadas que não são putado Arnaldo Faria de Sá.
trazidas ao Plen~rio. Ent~o, retire-se a urgência, Quero dizer ao Deputado Arnaldo Faria de Sá
faça-se um requenmento so. que também a Mesa se preocupa - preocupação que

Que dizer de outro detalhe, as 583 proposições, creio ser de todos - com a dificuldade que um Depu-
que estão prontas para ser votadas na Ordem do Dia, tado pode encontrar em ter seu projeto votado em
mas que não vêm? Na verdade, o absurdo maior está Plenário nesta Casa.
no projeto que trata dos royalties, o qual estabeleceu Se, por um lado, S. Exa pôde elencar mais de
a participação para os Estados e os Municípios. No 500 projetos de Parlamentares que não foram à vota-
art. 49, temos vinte e dois inteiros e cinco décimos ção, por outro lado, dos cerca de quinze projetos que
destinados aos Estados; vinte e dois inteiros e cinco votamos desde que assumi a Presidência da Casa,
décimos destinados aos Municípios produtores con- quase a metade deles são de iniciativa de Parlamen-
frontantes - no art. 49, reitere-se. No art. 50, temos tares, inclusive da Oposição, coincidentemente, o que
40% para o Estado onde ocorreu a produção interna demonstra não haver qualquer privilégio.
ou confrontante com a plataforma continental e 10% Ontem mesmo votamos projeto de iniciativa do
para o Município onde oco~eu a produção inter~a ou Deputado Paulo Delgado e recentemente da Deputa-
confrontante com a produçao da plataforma contmen- da Iara Bernardi e da Deputada Luiza Erundina.
tal. Na verdade, estamos querendo tirar dinheiro dos I d t h ' - d M

t d d M .,. sso emons ra que a preocupaçao a esa
Es a os e os ~mclplos. . . em colocar em votação as iniciativas dos Parlamenta-

Se consegUimos, com toda a dificuldade, apro- res e também, naturalmente, as do Governo que os
var em 1997 a participação, ao aprovarmos este pro- Parlamentares considerem relevantes.
jeto,. desvinculando as receitas, ~s,t~mos rou?ando ~i- O SR. ARNALDO MADEIRA _ Sr. Presidente,
nhelro dos Estado~ e do~ MUnlclplos. Por IS,SO, nao peço a palavra pela ordem.
apenas pela questao regimental, mas tambem pelo , .
mérito, este projeto não deve ter a urgência, ainda a O SR. PRESIDENTE (Aeclo Neves) - Tem V.
mais porque estamos cansados de ver, tanto na pror- Ex a palavra.
rogação da CPMF, quanto na desvinculação dos re- O ~~. ARNALDO MADEIR~ (Bloco/PSDB-S.p.
cursos da União, o antigo FEF, parcelas de receita Sem revlsao do orador.):-Sr. Presld~nte, talvez esteJ~
que cabem aos Estados e aos Municípios e que não ocorrendo urI}a ?onfusao a !~spelto dest~ requen:

_ mento de urgencla. Esta matena trata de lei que esta
lhes sao repassadas. em vigor, foi negociada nesta Casa, não mexe com

Certamente essa é uma receita já computada Estados e Municípios. Trata única e exclusivamente
na previsão de receita de vários Estados e Municípi- de royalties da União. Os recursos deste projeto de
os, que contam com esses recursos para enfrentar I~i estão previstos n<: Orçam.ento, com~ receita condi-
suas despesas. Se este projeto for aprovado, ficarão cl?~ad~.a prorr<?gaçao da lei.para co~r.lr ~e.spesas ~o
extremamente prejudicados. MlnI~teno de Mln~~ e,~nergla, qo Mlnlsteno do Meio

Ambiente e do Mmlsteno da Defesa.
.Chamo a. atenção principalme~t~ da ba.n~~da Não se trata de matéria nova. A matéria já foi exa-

~o RIo de Janeiro. O Estad? e seus vano~ MUnlc~pIOS ustivamente debatida nesta Casa por ocasião da elabo-
tiveram grande desenvolvimento a partir da leI. Se ração do Orçamento de 2001, em vigor. Trata-se apenas
este projeto for aprovado, ficarão prejudicados. Já da urgência para cumprir aquilo que determina a lei orça-
que a maioria do Parlamento parece estar à margem mentária, que colocou esta receita condicionada para a
do que se discute, que pelo menos a bancada do Rio realização de despesa nesses três Ministérios.
de Janeiro fique atenta ao projeto. Encaminho a favor da matéria.

Lamentavelmente meu Estado, São Paulo, não O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota-
tem a possibilidade de receber os recursos que aqui ção o requerimento. A matéria deverá ser votada no-
se quer subtrair, mas princípios obrigam-me a vir a minalmente, já que não existe consenso a seu respei-
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to nesta Casa. Para sua aprovação, há necessidade
de quorum qualificado.

Aqueles que forem favoráveis ao requerimento
de urgência votarão "sim".

Como votam os Srs. Líderes?
Como vota o PHS?
Como vota o PTN?
Como vota o PV?
Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL?
O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL é con
tra o requerimento de urgência, por entender que
nossas Comissões ficarão desprestigiadas. No méri
to, retirar os recursos do Norte e Nordeste é outro
agravante.

Portanto, o Bloco Parlamentar PUPSL é contra
o requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Bloco
PUPSL é contra.

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo

co/PSB-MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a vinculação de qualquer receita tem razão de ser.
Não se justifica que, a qualquer hora, se queira des
vincular temporariamente receitas.

O Bloco Parlamentar PSB/PCdoB é contra o proje-
to. Por isso mesmo, é contra a urgência. Votamos "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vota "não".
Como vota o Bloco Parlamentar PDT/PPS?
O SR. PEDRO EUGÊNIO (Bloco/PPS - PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vota "não",
pelas razões já apresentadas há pouco na tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Muito
bem, vota "não".

Como vota o PPB?
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, vamos encaminhar
favoravelmente, porque temos inclusive o compromis
so do Governo de que esta matéria não mexe com
Estados e Municípios, somente com a União, para li
berar os recursos aos Ministérios.

Por isso, o PPB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PPB

vota "sim",

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, va
mos fazer duas ressalvas: a primeira é que, ao fazer

do excedente o que está fixado pela lei, mexe com
verbas que a União teria de destinar para a educação
- há problema de comprometimento geral dos seg
mentos. Segundo, mesmo com a concordância inicial,
essa matéria merece revisão.

Não conseguimos entender que esta Casa ela
bore uma pauta, organize uma Ordem do Dia, colo
que em relevância projeto de autoria de Deputado e
depois matéria do Executivo ganhe a prioridade que
se está dando a esta matéria, nesta sessão em parti
cular. Isso não ajuda.

Sr. Presidente assisti a V. EXS no programa Roda
Viva. A pauta do Colégio de Líderes pressupunha que
hoje votaríamos o projeto que redefine a legislação
das sociedades anônimas e não projeto do Governo,
que se sobrepõe à pauta da Casa. Isso desmoraliza,
desqualifica.

Conclamo os Srs. Líderes de maior relevância:
nada impede votarmos essa matéria amanhã ou se
mana que vem. Mas hoje devemos cumprir a pauta
predeterminada por V. Exa, debatida, apontada inclu
sive no Roda Viva de segunda-feira, acertada no Co
légio de Líderes. Devemos cumprir a agenda proposi
tiva da Casa, respeitando os projetos do Executivo,
sem ferir esse ordenamento.

Por isso pressupomos que hoje ocorrerá verifica
ção de quorum para a votação do pedido de urgência.

Esperamos, no mínimo, que o mérito não seja vo
tado hoje, se for aprovada a urgência, após a verifica
ção de quorum, já que não há concordância. Que tam
bém não se sobreponha ao já predeterminado por V.
EXS para hoje: a matéria referente às sociedades anô
nimas. É o encaminhamento que vamos perseguir.

Vamos votar "não" a esse pedido de regime de
urgência.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Respon
dendo ao Deputado Professor Luizinho, que fez refe
rência pessoal a recentes declarações feitas em pro
grama de televisão, reitero o que ali disse.

V. EXS é testemunha do esforço que esta Presi
dência tem feito para colocar à apreciação do Plená
rio matérias relevantes para a sociedade, representa
da pelos Líderes partidários. Hoje há exemplo claro,
no momento em que votamos o projeto que redefine a
legislação das sociedades anônimas. Mas também
sabe, como regimentalista que é, aprimorando-se a
cada dia, que este Presidente tem, em determinados
momentos, poderes limitados - aliás, muito justo.

Fiz cumprir o art. 155 do Regimento Interno, que
afirma que, quando há requerimento assinado pela
maioria absoluta da Casa ou por Líderes que a repre-
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sentam, cabe à Presidência automaticamente incluir não teriam recursos para atender a sua demanda. O
a matéria na Ordem do Dia. Governo Federal está fazendo o que é de direito.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Autoridade... Portanto, o Bloco Parlamentar PFUPST reco-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V. Exa já menda o voto "sim".

orientou a bancada. Em relação ao mérito, posso ga- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Bloco
rantir-Ihe que não será votado hoje. Será votado ape- Parlamentar PFUPST vota "sim".
nas o pedido de urgência. Como vota o Bloco Parlamentar PSDB/PTB?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- O SR. JOÃO ALMEIDA (Bloco/PSDB - BA.
te, sob a orientação de V. Exa

, tenho pedido de regime Sem revisão do orador.) - O Bloco Parlamentar
de urgência assinado por 190 Srs. Deputados. Respe- PSDB/PTB vota "sim", Sr. Presidente.
itando o Regimento Interno, gostaria de vê-lo na O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden-
Ordem do Dia. te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Infeliz- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
mente não o posso incluir, Deputado, porque o art. Exa a palavra.
15?: que não f~i .mudad.o ainda, prevê o exame ~ut~- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. Sem
matlco de matena de Llder q~e represente a malona revisão do orador.) _ Sr. Presidente, depois do meu enca-
absol~ta?a Casa. V. Ex'\ mUito bom de contas, sabe minhamento, houve alguns de Líderes, que respeito.
que nao e o caso. A proposta que está no item 11 do artigo 1° diz

Como vota o PMDB? "até 70% das parcelas do art. 50", que diz claramente
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS. que as parcelas do Governo Federal são quarenta

Sem revisão do orador.) - O PMDB vota "sim", Sr. Pre- mais dez - quarenta para Minas e Energia e dez para
sidente ao requerimento de urgência. A matéria é im- o Meio Ambiente; os outros 40% são para Estado e os
portante e merece ser apreciada por esta Casa. outros 10%, para Município.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Muito Portanto, se a proposta altera 70%, altera mais
bem. do que a parcela relativa ao Governo Federal, que

Como vota o Bloco Parlamentar PFUPST? tem 40% mais 10%, são 50%. Se alguém altera 70%,
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - está invadindo Estados e Municípios, sim.

PE. Sem revisão do orador.) - Ouvi atentamente, Sr. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
Presidente, a discussão. Ainda ontem, o Governador agradece a V. Exa o esclarecimento.
de Pernambuco, por intermédio do Secretário de Go- Como vota o Governo, Deputado Arnaldo Madeira.
verno, D~. Dorany Sampaio,. telefonou-me, pe?indo O SR. ARNALDO MADEIRA (Bloco/PSDB-SP.
que analisasse melhor o proJeto, porque podena dar Sem revisão do orador.) - O Governo encaminha o
alguns prejuízos ao Estado. voto "sim".

Depois de analisar o projeto, verifiquei que os ro- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi-
yalties dos Estados e Municípios não são prejudicados dência convoca os Srs. Parlamentares que não estão
em nada. O que o Governo Federal deseja é, da sua em Plenário para que a ele acorram imediatamente,
parte referente aos royalties de petróleo e gás natural, pois estamos em processo de votação.
desvincular os recursos para órgãos fundamentais, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi-
para Ministérios que não dispõem de recursos para dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
atender as suas demandas, como os Ministérios do seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
Meio Ambiente, de Minas e Energia e da Defesa. ma eletrônico.

Sr. Presidente, aqui se levantou o fortalecimento Está iniciada a votação.
das Comissões Permanentes e sobre votar as matéri-
as que estejam prontas para chegar à Ordem do Dia. Queiram seguira orientação do visorde cada posto.
Mas há demandas dessa natureza que precisam ser A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a
votadas. V. Exa se comprometeu muito bem. Vamos palavra pela ordem.
votar a urgência, e, na próxima terça-feira, podería- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
mos votar esse projeto. Exa a palavra.

A matéria é importante, V. Exa fez muito bem em A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB-RJ. Sem re-
incluí-Ia, ela atende aos interesses do País. Os Ministé- visão da oradora.) - Sr. Presidente, alerto os Srs. De-
rios do Meio Ambiente, de Minas e Energia e da Defesa putados: estamos votandp pedido de urgência para
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matéria que vai atingir diretamente Estados e Municí- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
pios produtores. Exa a palavra.

Discordo dos Líderes que defenderam o pedido O SR.IÉDIO ROSA (Bloco/PSB - RJ. Pela ordem.
de urgência, que afirmaram que a matéria não retira Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero agrade-
recursos dos Municípios produtores, nem dos Minis- cer e parabenizar o Presidente Femando Henrique Car-
térios de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente. Isso doso, que acaba de sancionar a Lei n° 10.212, de 23 de
não corresponde ao que está previsto, porque vai reti- março de 2001, que cria, no quadro permanente de
rar percentual dos arts. 48, 49 e 50. pessoal da Defensoria Pública da União, 70 cargos de

Chamo a atenção para o item c que diz "sete in- Def~nsor Pú~lico da Uniã~ de .2~ categoria, a se~e~
teiros e cinco décimos por cento aos Municípios que providos medla~te aprova~ao previa em concurso pubh-
sejam afetados pelas operações de embarque e de- co de prov~s e tltulos, reahza~o nos termos dos arts. 24
sembarque de petróleo e gás natural, na forma e cri- a 27 d~ .Lel Complementar n 80. .
tério estabelecidos pela medida provisória". E IstO que queremos, Sr. Presidente: concurso

E t
· h d . t - d b público para a Defensoria Pública da União e dos

s a a.ven o engano na onen açao as anca- Estados.
das, Sr..:resldent~: Lembro aos Sr.s. ~eputados des- O SR ANTONIO CARLOS PANNUNZIO _ S
sas regloes que nao temos esse direito. P·d· I I d r.

resl ente, peço a pa avra pe a or em.
Esses Prefeitos e G?~e~nadores organizaram o O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.

orçamento dos seus Munlclplos e Estados baseados E a I
. - t" d It" t' X a pa avra.nessa prevlsao orçamen ana os foya 18S, e a re Ira-

da desse valor é um golpe nessas administrações. O SR. ANTONI~ ,9ARLOS PANNUNZI~ (Blo-
. . . . . . co/PSDB - SP. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente,

. Quena alertar,9ue ja temos u.m~ baixa: a P-3~ ja queríamos chamar os Deputados do PSDB ao plenário
esta submersa, ~_sao menos 3 mllhoes de foyaltles para votarem "sim" ao requerimento e, ao mesmo tem-
para a nossa reglao. Ag?ra, com o G~ve~no tentando po, contrapor nossa posição sobre esta urgência à
aprova~ a ~oque de calx~, esta urgencl~, para que apresentada anteriormente pela Oposição.
amanha sej.a votado o projet~ sem que haja tempo de Sr. Presidente, as quotas-partes tanto dos Esta-

. dar conheCimento aos Pr~feltos e Governadores, ::s- dos quanto dos Municípios têm excedido a todas as
tamos co~~tendo um cnme contra as populaçoes previsões feitas. Portanto, se aprovada essa urgência
dessas regloes. e mesmo depois de votado o mérito da matéria, não

Quero fazer um apelo no sentido de que essa ur- estaremos tirando nada, porque todos já estão rece-
gência não seja aprovada sem que se tenha conheci- bendo acima daquilo que havia sido estimado.
~ento do montante qu~ vai ser retirado de ca.da Municí- Conseqüentemente, considerando todos os fatos,
piO e Estado, e do que ISSO representa tambem para os a dinâmica da economia do País e as necessidades de
Ministérios de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente. outros investimentos por parte do Governo, é mais do

Num momento em que o País está com os olhos que importante que votemos "sim" nessa urgência, até,
voltados para a Petrobras , em que a baixa dos royal- se for o caso, para destinar mais adequadamente esse,
ties já vai afetar muito essas regiões, não é admissí- vamos chamar assim, excesso de arrecadação.
vel que o Governo tente aprovar, a toque de caixa, Portanto, falando pelo Bloco Parlamentar
uma desvinculação de recursos. Isso é ilegal, Sr. Pre- PSDB/PTB, encaminhamos o voto "sim" à urgência.
sidente. Estamos em pleno exercício do orçamento fi- O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa-
nanceiro de 2001 , e, portanto, não é permitido alterar lavra pela ordem.
receita no ano. Isso nunca existiu neste País, e esta O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Casa não tem esse direito. Reduzir receita no meio do Exa a palavra.
ano é golpe. O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pela or-

Na condição de Deputada do Estado do Rio de demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, um
Janeiro, de Macaé, região responsável por 80% do dado estatístico divulgado hoje mostra o crescimento
petróleo extraído neste País, não posso aceitar de for- do desemprego no Estado de São ~a~lo e o salário
ma alguma que os colegas Deputados sejam engana- despencando. O dado revela que o Indlce de desem-
dos com argumentos falsos. pregado.s neste Estado passou.d~ 16,3% pa~a 17%, o

, que equivale a um total de 1 mllhao e 527 mil desem-
O SR.IEDIO ROSA - Sr. Presidente, peço a pa- pregados. Comparado ao ano passado representa

lavra pela ordem. uma queda de 6,9%, que se deve principalmente ao
\
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fechamento de 43 mil vagas e à entrada de 24 mil jo- a possibilidade de aprovar o conteúdo desse projeto
vens no mercado de trabalho. por comando do Poder Executivo.

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente, Pior, a ANP é absolutamente omissa nesse pro-
peço a palavra pela ordem. cesso, porque tem dado declarações contra a Petro-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. bras. Na verdade, esta Agência Nacional de Petróleo
Exa a palavra. é um outro desastre. E agora vamos tirar dinheiro dos

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB _ Estados e Municípios para botar no caixa único do

RJ S . - d d ) S P 'd t t Governo Federal.. em revlsao a ora ora. - r. resl en e, gos a- _ . . .
ria também em nome do Bloco Parlamentar . Nao podemos aceitar ISSO, e, portanto, encaml-
PSB/PCdoB,'além de me associar às palavras da De- nhamos contra a urgência e o projeto.
putada Miriam Reid, acrescentar algumas questões O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
que me chamam a atenção. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dei-

A primeira delas é que esse projeto veio à pau- xar be~ claro à bancada do PMDB o que diz respeito
ta sem o debate entre os partidos políticos para se a materla.
aprofundar no seu conteúdo. Não consigo compre- A Liderança tem consciência do que representa
ender como essa urgência vem para a pauta no mo- o projeto. Estamos apreciando a urgência, e, eviden-
mento em que se busca exatamente democratizar o temente, vamos apreciar o mérito na hora oportuna.
debate da pauta, sob a responsabilidade de V. Exa, Agora, perdoem-me as Deputadas de oposição.
Sr. Presidente. Um projeto do Executivo vem para a Não existe retirada de recurso de qualquer rubrica or-
pauta, sobrepondo-se à pauta da Câmara dos De- çamentária porque lá estão fixados os recursos. Está
putados, sem debate sobre seu conteúdo entre os havendo apenas uma desvinculação nos recursos
Líderes e os partidos. pertencentes à União. Quer dizer, estão misturando

Em segundo lugar, é importante que se aten- alhos com bugalhos.
te que esse projeto faz uma desvinculação absolu- Por isso, a Liderança encaminha "sim" à urgên-
tamente descarada e inescrupulosa de recursos cia, e, evidentemente, quanto ao mérito, vai ter o cui-
obtidos com a produção de petróleo, que têm de dado de olhar artigo por artigo e dizer tranqüilamente
ser devolvidos em parte aos Estados e Municípios que a votação será feita para o bem do País.
produtores. O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/POT - SC.

Mais do que isso, uma parte desse dinheiro vai Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos vo-
para o Ministério do Meio Ambiente, para estudos, tando a urgência de um projeto, e a urgência sempre
pesquisas e projetos que combatam desastres ambi- tem a ver com o mérito, porque é preciso saber se o
entais decorrentes da indústria do petróleo, para o Mi- projeto é meritório para receber a urgência ou não.
nistério da Ciência e Tecnologia, para investimento Li com vagar e atenção o projeto e entendo que
em pesquisas geológicas e geofísicas para perfura- ele não retira recursos de Estados e Municípios, mas
ção e exploração de petróleo, e para outros Ministéri- mexe em 1,2 bilhão de reais e desvincula exatamente
os, para que possam reinvestir em ciência, tecnolo- 540 milhões de reais, recursos que eram vinculados
gia, pesquisa e outras ações na área da produção e fundamentalmente aos Ministérios do Meio Ambien-
exploração de petróleo. te, de Minas e Energia e da Ciência e Tecnologia.

Portanto, para que desvincular esses recursos? Haveria sentido em fazermos o contrário, ou
Para aplicar onde? Isso não está sequer escrito no seja, aprovar urgência para que recursos fossem des-
projeto. Qual será a finalidade dos recursos que serão tinados a esses Ministérios, a fim de atender à urgên-
retirados de um objeto fim, com finalidade explícita? cia da Plataforma P-36, ou da Petrobras , que precisa
Onde vão ser aplicados? Com que objetivo? Para pa- investir mais recursos em meio ambiente e em ciência
gar juros da dívida? Para botar no Tesouro? Para bo- e tecnologia. Não se compreende que, na vigência de
tar no caixa único? uma tragédia, retire-se recursos desses Ministérios

Sr. Presidente, preocupa-nos o fato de ter aca- para lançá-los no caixa do Tesouro.
bado de acontecer uma grande tragédia na Petrobras E precisamos saber para aonde eles vão, uma vez
, com a perda de vida de onze trabalhadores e de 500 no caixa do Tescuro. É claro que não se mexe na rubrica
milhões de reais do patrimônio público, e estarem ten- do destino, mas, se está sobrando dinheiro nesses fun-
tando retirar recursos exatamente desta área. É in- dos, e não se consegue gastar, o Congresso tem de di-
compreensível que esta Casa aprove a urgência, com zer para aonde eles vão. Isso tem de estar na LOO, tem
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de haver previsão. Queremos dar destinação a esses re- tre do ano passado, quando aqui chegou o Orçamen-
cursos, se realmente eles estão sobrando. to para 2001 , aprovado em dezembro por esta Casa.

Portanto, encaminhamos contra a urgência, por- Não há surpresa nem mudanças. Simplesmente bus-
que não há sentido - no grave momento por que pas- ca-se cumprir o que está estipulado no Orçamento,
sa o País, em que a Plataforma P-36 afundou e ocasi- sob pena de caírem as receitas condicionadas e os
onou a morte de operários -, em desvincular recursos três Ministérios mencionados não terem recursos
dessas áreas e transferi-los para o caixa do Tesouro. para arcar com determinadas despesas previstas no
Haveria sentido, quem sabe, se a desvinculação fos- Orçamento de 2001.
se ao contrário. É só isso, Sr. Presidente. O resto é terrorismo, é

Portanto, encaminhamos o voto "não". palavra que o microfone aceita.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a pa- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a
lavra, pela ordem, o Deputado Arnaldo Faria de Sá. palavra, pela ordem, ao Deputado Luiz Carlos Hauly.
Em seguid~ f~larão os Deputados Luiz Carlos Hauly e O SR. LUIZ CARLOS HAULV (Bloco/PSDB _
Pedro Eugenio. PR P I d S . - d d) S P .. . e a or em. em revlsao o ora oro - r. resl-

O SR. ARNALD~ MAD~RA - Sr. PreSidente, dente, faço um alerta à Casa e ao Governo. Tenho vis-
Deputado Arnaldo Fana de Sa. to, ouvido e lido na imprensa o lobby para que o IPI

O SR. PRESIDENT~ (Aéci? Neves) - Desculpe, de carros populares seja aumentado, a fim de que
Deputado ~rnaldo ,Madeira. Vejo tanto o Deputado seja diminuído o IPI de carros de luxo das pessoas de
Arnaldo Fana de Sa, que sonho com S. Exa maior poder aquisitivo.

Tem V. Exa a palavra. _ Esse lobby não corresponde aos anseios de
O SR. ARNALDO MADEIRA (Bloco/PSDB - SP. uma economia popular, e esse aumento não deve ser

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, permitido pelo Congresso Nacional e muito menos
Sras. e Srs. Parlamentares, está-se fazendo uma tem- pelo Governo. Aumentar preço de carro, através do
pestade em c~po,de ág,u~ ou procurando-se criartra- aumento do IPI, para diminuir o IPI dos carros de luxo,
uma,~m relaçao a matena. Nao s~ t~ata de nenhuma significa tirar dinheiro da população brasileira das
matena surpreendente ~em d: ultima hora. Todos classes média e média baixa, que luta com sacrifício
que acompanhara~ a ~ISCUSS~o do Orçamento ?e para comprar um Gol 1000 ou um Fiat, de 9 ou 10 mil
2001 sabem que la esta mencionada, como receita reais. Isso implica aumentar em 600 reais o preço
condicionada, a receita derivada da aprovação deste desses carros
projeto de lei. . , . o' ••

E d d t xt
o 't I li t d Ora, onde esta o pnnclplo de Justiça nessa pro-

m ver a e, o e o e mUi o c aro. ra a-se e .?

d
. I - d rt t' U .- posltura. Como homem da base do Governo, expres-

esvlncu açao e recursos pe encen es a nlao. ,d' f t I t ti' . . . r r I
Não tem nada a ver com Estados, Municípios e muito so meu repu 10 ron a e o a a Inicia Iva an IpOpU ar
menos com pagamento de compensações financei- de aumentar o IPI dos ~arros p0'p~~ares neste mo-
ras de royalties do petróleo. Nada disso será atingin- mento. Nem no futuro .vejo a POSslblllda~e desse a~~
do. E mais: vamos supor que aqui houvesse algum mento. Quem tem maiS, deve pagar maiS, porque ja
tipo de desvinculação, como os Srs. Parlamentares paga po.uco ~mposto de Renda. Quem ganha 20,30
estão dizendo. Não seria passível de utilização, por- o~ 40 ,"?II reaiS, e pode comp~ar um. ~arro de 40 o~ o5?
que a utilização dos recursos, no ano 2001 , está disci- mil reaiS, pode 'p~gar IPI maior. Alias, a compra ja e
plinada no Orçamento da União, aprovado por este um grande negocIo.
Congresso. Se hoje há um grande mercado consumidor de

Portanto, Sr. Presidente, não vamos embarcar carros populares, é porque a condição da oferta é
no terrorismo de que se está tirando recursos da área boa. Na verdade, o IPI - que não deveria nem existir
de pesquisa ou de Municípios, Estados etc. Tudo isso -, deveria ser ainda menor. Aliás, IPI, ICMS, PIS, Pa-
está previsto no Orçamento da União. A desvincula- sep, Cofins e CPMF deveriam ir para o fogo do infer-
ção será destinada à despesa já prevista no Orça- no. Esses impostos representam antieconomia popu-
mento de 2001. Não há nenhuma alteração. Não se lar. Eles deveriam ser extintos e dar lugar a outros,
está cometendo nenhuma violência contra o Orça- como os cobrados na Europa e nos Estados Unidos:
mento da União, até porque isso não poderia ser feito. imposto de renda, imposto de venda a varejo, que é

Estamos simplesmente dando andamento a bem baixinho, e imposto seletivo.
uma questão já conhecida desde o segundo semes- Essa é minha posição.
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A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presiden- O Governo precisa entender que, quando esta-
te, peço a palavra pela ordem. mos defendendo maior avanço de investimentos em

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. ciência e tecnologia, não é o momento de votar a ur-
Exa a palavra. gência. O Líder do Governo explicou que o projeto

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT _ SP. Pela não tira recursos de Estado~ e Municípios.. Na ~erda-

ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, de, ~~put~do Arnald? Madeira, estamos discutindo a
faço uma denúncia muito séria e grave do que está quallflc~çao de uma ~rea.fu~d~mental. Queremos tra-
ocorrendo na cidade de São José dos Campos zer maior massa de Intellgencla para esse setor. Em

. . .. virtude do esvaziamento e terceirização da Petrobras
. Desde 1986, a cidade tem ~m ate~ro de lixo In.dus~ , este não é o momento devido para se votar pedido

tna!. E~ 1993, ~u~ndo era prefeita da clda~e, ~n.clo~el de urgência de uma matéria dessas. Estamos inspe-
uma !el que pr~lbla o armazename~t? .de lixo t~XICO In: cionando o que foi tirado da Petrobras , e o Governo
dustnal proveniente de outro MUnlClplO em Sao Jose pede urgência para uma matéria que esvazia o inves-
dos .Ca"2pos. Agora, surpreendenteme?te, com a timento em ciência e tecnologia na área do petróleo.
autonzaçao da Secretana de Planejamento do ., ., n'

Município, e com parecer favorável do Secretário de . A matena e Ina?equ~da, ext?mporanea ~, pnn-
Assuntos Jurídicos esse aterro industrial recebeu do clpalmente, chega as ralas da Irresponsabilidade,
Município de Cub~tão 3 mil toneladas de sulfet~ de num momento de dúvida, querer votar uma matéria
mercúrio.' que tenta esvaziar recursos para ciência e tecnologia.

É estranho, porque Cubatão não permite que lixo O Líder do Governo dever~a ex~lica~ ~st~ matéria, di-
tóxico de outros Municípios sejam lá depositados. No zer por que querem esvaziar a Intellgencla do setor.
entanto, manda esse resíduo para São José dos Cam- " _ "O Bloco Parlamentar PSB/PCd~B deve votar
pos, que não permite também, conforme lei municipal, o ~ao e ped~ a~s Srs. Depu!~dos que nao ~ot~~ o pe-
armazenamento de lixo tóxico vindo de outras cidades. dldo de urgencla para matena com esse Significado.
O mais grave é que isso ocorreu com autorização do O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
Governo Municipal de São José dos Campos. palavra pela ordem.

Além da gravidade do problema e do desrespei- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
to à lei, estão começando a aparecer casos de intoxi- Exa a palavra.
cação. Apopulação tem se organizad? e já denun?iou O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
c~so~ de pessoas que apre~e.ntam sintomas de Into- revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de dizer
xlcaçao por sulfeto de me~cuno, que pode ac~ntec~r a todos aqueles que, em épocas eleitorais, costumam
tanto pel~. cont~t? com o po quanto porcontamlnaçao usar discursos preconceituosos contra o PT, que em
dos lençols freatlcos. 1989 o Partido dos Trabalhadores assumiu a Prefeitu-

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ra de Angra dos Reis. Foi o primeiro Município a ser
faço apelo no sentido de que os órgãos de vigilância administrado pelo PT no Rio de Janeiro. Naquela oca-
sanitária e do meio ambiente verifiquem o que está sião, assumi como Vice-Prefeito. Fizeram uma cam-
acontecendo. A população de São José dos Campos panha contra nós dizendo que iríamos elevar o IPTU a
é totalmente contra o armazenamento desse lixo tóxi- índices altíssimos devido ao fato de Angra dos Reis
co no Município e está organizando-se. Para isso, ser uma cidade em que há muitos balneários e resi-
conseguiu marcaraudiência pública com a Promotora dências de pessoas ricas.
do Meio Ambi~~te, para sexta-feira, a fim de discutir o Passados doze anos, o PT não governa mais
problem~ decl~lr o que fazer. . Angra dos Reis, quem o faz é uma grande frente que

MUito obngada, Sr. PreSidente. foi construída contra a administração do partido. Pois
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi- as pessoas ricas dos balneários as casas em ilhas

dente, peço a palavra pela ordem. hoje devem sentir saudades do PI. Na primeira distri-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. buição de carnês de IPTU, segundo noticia o Jornal

Exa a palavra. do Brasil de hoje, na página 4, algumas pessoas re-
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - ceberam seus carnês com majoração de até 220%.

RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a vota- Isso mostra que política também se faz com dis-
ção dessa urgência, no momento em que se discute a curso, mas muito mais com prática. Aqueles que fazi-
questão do projeto da plataforma, dos erros estrutura- am campanhas dizendo que o PT era contra tudo e to-
is que houve, é, no mínimo, extemporânea. dos e que iria aumentar o IPTU, ao assumir o Gover-
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no, elevaram de forma altíssima o IPTU da população
da cidade de Angra dos Reis.

O SR. PEDRO EUGÊNIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (Bloco/PPS - PE.
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, gostaria de
voltar à discussão do Projeto n° 3.639.

O Líder Arnaldo Madeira afirma que a questão foi
discutida quando da discussão orçamentária, em que
fontes foram estabelecidas e condicionadas a esta ma
téria. Como se, aprovando fontes condicionadas no
Orçamento, estivesse esta Casa agora amarrada, ata
da, manietada e impoSSibilitada de discuti-Ia!

Na realidade, o momento de discutir a matéria é
agora. Se o Orçamento foi aprovado com alguma fon
te condicionada, a comunidade científica e tecnológi
ca não entrou no mérito da questão.

O Líder Inocêncio Oliveira afirmou ter recebido
um telefonema do Governador do Estado preocupado
com esse projeto, e o tranqüilizou dizendo que o Esta
do não perdia nada. Chamo a atenção do Líder Ino
cêncio Oliveira para que reflita melhor sobre seu con
selho ao Governador.

Enviei a todos os Governadores do Nordeste
um comunicado chamando a atenção para este proje
to, e é provável que o telefonema que S. Exa recebeu
do Governador de Pernambuco tenha a ver com esse
nosso comunicado. Quando o Líder Inocêncio Olivei
ra afirma que o Estado não perde, não está refletindo
a verdade deste projeto.

Sr. Presidente, o projeto é muito claro, diz que
serão descontingenciadas até 25% das parcelas dis
tribuídas, na forma dos art. 48 e 49 da Lei n° 9.487.
Esta lei, tenho-a em mãos, no art. 49, § 1° diz que:

Art. 49 .

§ 1°. Do total de recursos destinados
ao Ministério da Ciência e Tecnologia, serão
aplicados no mínimo 40% em programas de
fomento à capacitação e ao desenvolvimento
científico e tecnológico nas Regiões Norte e
Nordeste.

Portanto, essa desvinculação atinge em cheio
as universidades e os centros de pesquisas do Nor
te e do Nordeste. E Pernambuco, Deputado Inocên
cio Oliveira, está no Nordeste e vai perder automati
camente 25% de recursos que estão no Orçamento
condicionados.

Esses recursos estão livres, mas dentro do
Ministério. Para quê? Para custeio do Ministério. A
União está-se utilizando de recursos originalmente
pensados nesse Fundo para o desenvolvimento
científico e tecnológico com a finalidade de pagar
pessoal, substituir custeio, gastar com passagens e
com reuniões. Ela deveria fazer isso utilizando
recursos de origem tributária, não os obtidos através
da exploração de petróleo. O espírito dessa lei e desse
Fundo é servir ao desenvolvimento da ciência e da
tecnologia no nosso País.

O SR. NEUTON LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. NEUTON LIMA (Bloco/PFL-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
faço uso da palavra neste momento para
cumprimentar o Dr. Carlos de Paiva Lopes, ontem
eleito Presidente da Associação Brasileira da
Indústria Eletroeletrônica e do Sindicato das
Indústrias de Eletroeletrênica. Cumprimento
também o Dr. Benjamin, o ex-Presidente.

Congratulo-me também com a Comissão Mista
de Orçamento, na pessoa do nosso Presidente, Depu
tado Alberto Goldman, que tem desenvolvido um gran
de trabalho, organizando um grupo para fiscalizar in
loco as obras edificadas com recursos federais.

Estive, no mês passado, no Estado do Ceará,
com uma Comissão de Parlamentares. Fomos recebi
dos pelo Governador Tasso Jereissati e a bancada do
Estado. Amanhã iremos para São Paulo com parte da
bancada do Estado e com o coordenador, Deputado
Paulo Kobayashi. Seremos recebidos pelo Governa
dor Geraldo Alckmin.

Estaremos, junto com os Deputados da Comis
são Mista de Orçamento, fiscalizando a construção
do rodoanel, conhecendo o projeto que o Governador
vai implementar nas penitenciárias do Estado de São
Paulo, bem como fiscalizando a Rodovia Fernão Dias,
obras edificadas com recursos da União.

Não poderia deixar de, neste momento, congra
tular-me com a Comissão Mista de Planos, Orçamen
tos Públicos e Fiscalização por essa iniciativa. É im
portante não apenas estarmos ali aprovando o Orça
mento da União, mas fazendo um acompanhamento
da aplicação desses recursos.

Creio ser muito importante para esta Casa que
os Parlamentares tenham oportunidade de, in loco,
verificar o andamento das obras edificadas com os re
cursos da União.
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Parabenizo o Deputado Alberto Goldman, gran- Quero aqui deixar meu protesto e a exigência ao
de Líder e Presidente da nossa Comissão, porter ide- Governo do Estado do Rio Grande do Sul no sentido
alizado e implantado essa estratégia de atuação para de tomar providências imediatas para impedir que se-
os Parlamentares. res humanos sejam humilhados e tratados dessa for-

Estou feliz pelo fato de o Estado de São Paulo ma. Esse tipo de método é totalmente desnecessário
receber a Comissão Mista de Orçamento para verifi- em qualquer técnica policial.
car uma obra de tamanha importância como a cons- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
trução do rodoanel. Sem dúvida, todos os que conhe- A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
cem o fluxo de veículos e de transportes no Estado peço a palavra pela ordem.
sabem da importâ.ncia que t~~ essa obra, principal- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
mente para a Capl!al. Sem duvida, todos que conhe- Exa a palavra.
cem o fluxo de velculos e de transportes sabem da
importância desta obra para o Estado de São Paulo e, . _A SRA. LUIZA ERUNDlN~ (Bloco/PSB-SP. Sem
principalmente para a Capital. revlsao da oradora.) - Sr. Presidente, nobres colegas

. '. ... Parlamentares, também estranhei o fato de que esta
.Por ISS~, Sr.:resldente, quero deixar .co~slg~a- matéria, com as implicações que ela traz, estivesse pa-

da minha satlsfaçao de fa:e~ parte d~ Co.mls~ao Mls- utada na sessão de hoje sem ter sido submetida ao Co-
ta Planos, ?rçamento.s ~ubllco~ ~ Flscallzaçao ~ ser légio de Líderes. Vivemos num regime presidencialista.
~arte tambe~ ~a comlssao que Ira aos Est~dos flsca- V. Exa, sendo o Presidente, tem competência para inclu-
IIzar obras edificadas com recursos federais. ir matérias, como fez nesta sessão.

Muito obrigado. Queria, porém, fazer indagação a propósito de
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi- compromisso de V. Exa quando candidato a Presiden-

dência convoca os Srs. Parlamentares que ainda não te desta Casa, ou seja, o de que, dentre outras coisas,
votaram que venham imediatamente a plenário para submeteria sempre ao Colégio de Líderes a definição
fazê-lo. Esta Presidência vai encerrar a votação den- da pauta. V. Exa mudou seu compromisso em relação
tro de poucos minutos. ao fato ou simplesmente, cumprindo aquilo que é de

O SR. MARCOS ROLlM - Sr. Presidente, peço sua competência, aplica método de trabalho que não
a palavra pela ordem. corresponde aos compromissos que assumiu quando

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. candidato à Presidência da Casa?
Exa a palavra. Não dá para aceitar a urgência dessa matéria,

O SR. MARCOS ROLlM (PT _ RS. Pela or- com as deyi?as implicações, s~~.que o Colé~io de ~í-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o de~es decidisse sobre a pOSSibilidade ou nao de Jn-

jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul. traz hoje clUl-la na pauta.
matéria acerca de policiais militares condenados O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputada
pela prática de delitos ou ainda presos provisórios. Luiza Erundina, responderei a V. Exa, lamentando
Sob custódia do Batalhão de Operações Especiais duas coisas.
de Porto Alegre, nos seus deslocamentos internos Em primeiro lugar, que a Deputada não possa
são algemados pelas mãos, pernas e pelos pés estar - compreendo, até porque está muito bem re-
com corrente que atravessa suas cinturas. Esse presentada - participando das reuniões do Colégio
procedimento, absolutamente desconhecido na de Líderes. Se lá estivesse, V. Exa seria testemunha,
história penitenciária brasileira, vem sendo ali apli- como o são todos os Líderes, do esforço que empre-
cado por conta do Comandante do Batalhão, que endemos para trazer ao plenário matérias que
entendeu ser tradição norte-americana. S.Exas. consideram fundamentais. As últimas matéria

Sr. Presidente, não aceitamos o fato de que, trazidas a plenário - uma delas inclusive é projeto de
presos, neste País ou em qualquer lugar do mun- autoria de V. Exa - aqui chegaram por iniciativa desta
do, sejam submetidos a maus-tratos ou humilha- Presidência.
ção. Queremos denunciar publicamente essa práti- Deputada Luiza Erundina, priorizamos até ago-
ca inaceitável que vem sendo utilizada no Batalhão ra matérias de iniciativa parlamentar. Ontem mesmo
em policiais, alguns - repito - já condenados, ou- votamos- acredito que para regozijo da Casa - maté-
tros, ainda aguardando sentença judicial. Não é ria de iniciativa do Deputado Paulo Delgado, há muita
possível em pleno século XXI convivermos com paralisada em outras instâncias da Câmara dos De-
processos dessa natureza. putados, e inúmeras matérias trazidas ao plenário
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nas últimas semanas, por meio de proposição deste frentarmos o debate dessa proposição, embora saiba
Presidente, são de iniciativa parlamentar. que há resistências. Alguns Líderes discordam do

Este é o primeiro lamento. Se V. Exa lá estivesse, projeto e até do substitutivo que apresentei. É hora de
estaria comprovando, como atestam os Líderes, a for- pararmos com a pressão por parte dos Líderes para
ma como este Presidente tem reagido: em consonân- decisão dos votos no plenário desta Casa.
cia absoluta com cada uma de suas propostas quan- Nesse sentido, faço apelo a V. Ex!" e aos Líderes
do candidato à Presidência desta Casa. para que pensem no assunto e tragam para cá, fórum

Em segundo lugar, lamento, Deputada Luiza competente, a discussão do projeto. E, se Deus qui-
Erundina, o fato de V. Ex!" não ter tido o cuidado de ler ser, teremos decisão favorável ao projeto da ilustre
o Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Se o ex-Deputada Marta Suplicy.
tivesse feito, compreenderia o art. 155, que estabele- Era o que tinha a dizer.
ce que o Presidente é obrigado a colocar sobre a O SR. CLEMENTINO COELHO - Sr Presiden-
mesa matéri~s ~om assinatura de Líderes que repre- te, peço a palavra pela ordem. .
sentem a malona absoluta dos membros da Casa. R

• A •• OS. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
~sta Presldencla ~ada m.als fez, Deputada Exa a palavra.

Erundma, do que cumprir o Regimento. Mas posso,
aproveitando a iniciativa de V. Ex!", novamente apelar O SR. ~~EMENTINO COELHO ~Bloco/PPS -
para todas as Lideranças no sentido de elaborarmos PE. Sem revisa.? do orador.) - Sr. Pre~ldente, quero
a pauta com antecedência, como tenho buscado fa- ch~mar a.atençao do R~lator desse projeto para o se-
zero Dessa forma, os assuntos poderão ser discutidos gUlnte: ha menos de seis m~ses, n~m esforço monu-
com tempo necessário a sua maturação, enfim, dis- mental, esta Casa, com apoIo dos Llder~s do PFL, do
cussão aprofundada de cada um. PMDB, do PS?B,. sobr.et~do dos nordestl~~s - ~s De-

V E.Ai h' d' P 'd t d putados Inocenclo Oliveira e Geddel Vieira lima -
• A a e convir que, como resl en e a .. I' b' t' t t d

C h
. conseguIu reglona Izar, o nga onamen e, o os os

asa, ten o de honrar meus compromissos - e tenho f d t' . . b' d M' . t·· d C' A •

honrado todos. Mas tenho o dever de fazer cumprir o ~n o~ s~ onals Im nca os no InlS eno a lenCla e
Regimento. E o faço ao submeter a matéria à aprecia- ecno ogla. . . _
ção do Plenário. Vamos fazer a desreglonallzaçao. Se estamos

O SR PRESIDENTE (A ' . N ) _ C d desvinculando a receita, que já estava, por força de
. eClo eves once o a I' . r d "t' . ., d r -

palavra pela ordem ao ilustre Líder Roberto Jefferson. el, reglona Iza a, com cn eno mmlmo e ap Icaç.ao
" no Norte e Nordeste, estamos prestando desservlço

O SR. ROBERTO ~~FFERSON (Bloco/PTB -:- ao maior problema deste País. O maior problema des-
RJ. Pela o~dem ..Sem revlsao do orador.) ~ Sr. Presl- te País não é a corrupção, mas as desigualdades so-
dente, haVia pedido a palavra antes para ajudar V. Ex<' cial e econômica que levam a tudo isso.
na informação fornecida à Deputada Luiza Erundina, _ ' . . ...
que, segundo me parece, no calor do sentimento opo- . Na~ yo?emos perm!tlr que. se tire dm~elro da
sicionista foi muito injusta com V. Ex!". area de ClenCla e te~nologla, destinado ~o~.lel, ~otado

, a" por esta Casa, e amda fazer essa flexlblhzaçao em
V. Ex tem ~Ido cor~e~o, dlg~o ..Ontem mes~o co- nome da ineficácia e da incompetência do Governo

locou em votaçao matena polemlca, de autona do Federal Não podemos aceitar retirada de recursos do
ilustre Deputado Paulo Delgado, que tramitou anos Norte e'Nordeste.
nesta Casa e logrou ser aprovada, por unanimidade, ..
por acordo do Colégio de Líderes e decisão de V. Exa MUito obngado.
Refiro-me à matéria que trata da hospitalização do O SR. HENRIQUE FONTANA- Sr. Presidente,
doente mental. peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
me referir à matéria extremamente difícil e polêmica: Exa a palavra.
a união civil dos homossexuais, projeto de autoria da O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela
Deputada Marta Suplicy, hoje prefeita da cidade de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
São Paulo, do qual sou Relator. dirijo-me a V. Exa , especialmente aos Líderes da

O projeto está pronto há dois anos para ser inse- Casa, para falar sobre a necessidade de o nosso
rido na pauta de deliberação. O relatório está concluí- País, em todos os Estados da Federação, estabe-
do. Já tivemos discussão no plenário da Câmara dos lecer definitivamente um teto salarial para o setor
Deputados. Portanto, julgo que é o momento de en- público.
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No meu Estado, o Rio Grande do Sul, as diferen- Então, deixo aqui o meu apelo às Lideranças,
ças, Líder Inocêncio Oliveira, entre o menor e o maior especialmente aos Líderes da Maioria, dos partidos
salário no setor público é de 140 vezes. Isso é algo de sustentação do Governo, e a V. Exa, Sr. Presidente,
inaceitável, injusto, impossível de ser sustentado por que, dentro de uma visão de agenda positiva,
um gestor público que queira equilibrar e qualificar as coloquemos em funcionamento, o mais rápido
contas públicas do seu Estado. possível, a Comissão Especial que tem que discutir e

O Congresso Nacional, Presidente Aécio Ne- votar a lei do teto salarial.
ves, debruçou-se sobre esse assunto, instalou uma Obrigado, Presidente.
Comissão Especial. Tivemos dificuldades de promo- O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente
ver um acordo para votação nessa Comissão Especi- peço a palavra pela ordem. '
ai, e isso é uma coisa que me incomoda. Sou Deputa- . .
do há dois anos, e tenho visto que, às vezes, chega- . O_SR. PRESIDENTE (AeClo

a
Neves) - Com

mos a quase votar uma matéria. Compreendemos satlsfaçao, conced~ a palavra V. E:
que na democracia, muitas vezes, não se consegue o O SR. VIRGILlO GUIMARAES (PT-MG. Pela
acordo ou a votação, mas esse assunto caiu em es- ordem. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado,
quecimento total, e tenho certeza de que todas as Presidente Aécio Neves.
bancadas de Deputados Federais sabem que a situa- Quero, em rápidas palavras, fazer uma
ção em seus Estados é dramática. comunicação e um convite a esta Casa.

Trago aqui dados do Rio Grande do Sul. Temos A comunicação é que ontem à tarde, no Palácio
80% de servidores que ganham até 1.200 reais - e da Liberdade, em Minas Gerais, uma manifestação
veja que esse não é salário alto, nem salário de muito importante a respeito da privatização de Furnas
marajá, para se ficar pagando, muitas vezes, com Centrais Elétricas SA Lá estiveram todos os
uma imagem manipulada contra o serviço público. Ou Prefeitos da região do entorno do lago de Furnas,
seja, 80% dos servidores do Rio Grande do Sul Vereadores, lideranças populares, demais lideranças
ganham de 1.200 reais para baixo, mas 18% dos expressivas do Estado e Deputados Estaduais num
servidores, os que ganham acima desse valor, tomam encontro importante com o Governador do Estado,
conta de 50% do total de gastos com a folha de Itamar Franco.
pagamentos do Estado do Rio Grande do Sul. Eu estive presente também, Sr. Presidente ~ e

Este País, então, precisa de um teto salarial. foi por essa razão que cheguei um pouco atrasado
Temos que reinstituir a Comissão Especial para de- aqui, mas ainda a tempo para a Ordem do Dia - junto
bater o teto salarial. Falamos, muitas vezes, em com lideranças expressivas de Minas Gerais, com o
agenda positiva. Duvido que entre a população Fórum Nacional de Lutas, os estudantes
brasileira haja 2% ou 3% que concordem com os universitários e secundaristas, numa poderosa
pouquíssimos altos salários, que estão dentro do manifestação contra a privatização de Furnas, não
Legislativo, do Executivo e do Judiciário eque formam esquecendo os graves problemas enfrentados pelo
um poderoso lobby que tranca, todas as vezes, a setor energético no Brasil. Estamos numa situação
tramitação da lei do teto salarial no Congresso dramática e fatalmente chegaremos ao
Nacional. racionamento, como tem acontecido na rica Califórnia

O Congresso não pode vergar-se sob essa dos Estados Unidos.
pressão política. Ele precisa instalar a Comissão Es- Foi uma manifestação justa e patriótica, e espero
pecial, debater esse assunto e definir que não que seja bem-sucedida para impedir esta privatização.
podemos aceitar que servidores, por mais Em tempo, comunico a todos que amanhã pela
importantes que sejam, tenham salários duas vezes manhã a Comissão de Economia, da qual faço parte,
maiores do que o de um Governador de Estado, ou promoverá debate sobre o grave problema do FGTS,
três vezes maiores do que o do Presidente da onde estarão presentes representantes dos
República. Ora, quem tem mais responsabilidade do empresários e dos trabalhadores. Foi uma importante
que o maior mandatário do Estado ou do nosso País - iniciativa essa dos Deputados Gerson Gabrielli,
Governador e Presidente da República? Marcos Cintra, Emerson Kapaz, entre outro~, de
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promover este encontro na tentativa de contribuir, de
alguma forma, para superar este impasse.

Os trabalhadores têm direito ao FGTS,
precisam recebê-lo, e é preciso encontrar formas
adequadas para que essa prerrogativa inquestionável
dos trabalhadores brasileiros seja respeitada.

Portanto, todos, membros ou não da Comissão,
estão convidados para participar desse primeiro debate
na Comissão de Economia, Indústria e Comércio e aju
dara encontrarsolução mais equilibrada para este País.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
justificar a ausência dos nobres Deputados Jaques
Wagner e Jair Meneguelli. O primeiro, por causa do
falecimento de um companheiro, de cujo velório S.
Exa está participando; e Jair Meneguelli, que se en
contra no Grande ABC, em São Caetano, por conta
do falecimento de sua mãe.

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, quero deixar claro que não tive nenhuma intenção
de desconsiderar V. Exa

.

Reconheço que sou uma Parlamentar com
muitas deficiências, sobretudo quanto ao domínio das
questões regimentais, formais e técnicas. Portanto,
até para evitar outras situações que possam
constranger a mim ou a quem quer que seja, peço a V.
Exa esclarecimentos a respeito da interpretação dada
ao art. 155. V. Exa disse que seria obrigado a pautar
matérias a requerimento da maioria dos Líderes ou
da maioria dos membros da Mesa.

Em primeiro lugar, gostaria de uma explicação
sobre o caráter compulsório, conforme sua
interpretação, quando o art. 155 diz "poderá", o que
sugere tratar-se de uma questão de decisão de V. Exa,
que, claro, como Presidente, tem a prerrogativa de
decidir, inclusive sem consultar o Colégio de Líderes.

Quero igualmente enfatizar que nossa relação
com V. Exa , sobretudo quando assumimos o
compromisso de apoiá-lo - e não me arrependo dis
so; acho que V. Exa tem plena condição de fazer uma

grande gestão -, é no sentido de compromissos
políticos.

Evidentemente que V Exa irá cumprir o que for
compulsório de acordo com o Regimento Interno. Na
quilo que não for, como é o caso desse artigo, que diz
simplesmente que V. Exa "poderá", ou seja, não é com
pulsório, estaria justificada a expectativa de um compro
misso político no sentido de que decisão de pauta pos
sa ser previamente deliberada pelo Colégio de Líderes.

Há um outro dispositivo regimental, o art. 45,
que obriga o Presidente da Casa a constituir
Comissões Especiais para apreciar propostas de
emenda à Constituição.

Existem várias propostas de emenda à
Constituição pendentes de designação de membros
para a composição da Comissão Especial, a fim de
que possam tramitar. Evidente que são iniciativas
anteriores à gestão de V. Exa , mas invoco esse
dispositivo que obriga o Presidente da Casa, dentro
de um determinado prazo, a criar, inclusive ex oficio,
essas Comissões Especiais, para que elas possam
funcionar.

Fica ressalvada a minha atitude em relação a V.
Exa, que é de respeito, de consideração e de expec
tativa no que se refere à sua gestão e, ao mesmo tem
po, reitero o apelo para que haja um compromisso po
lítico na democratização desta Casa. Esperamos que
seja criado método de gestão que evite que matérias
com esse nível de implicação e de complexidade se
jam pautadas em caráter de urgência, como ocorreu

nesta tarde.

Obrigada, Sr. Presidente.

O SR. JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. JOÃO ALMEIDA (Bloco/PSDB - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho
a impressão de que os ilustres Líderes partidários não
tiveram oportunidade de informar aos seus liderados,
aos membros das suas bancadas, a nova atitude que
V. Exa tomou em relação à organização da pauta.

Estávamos acostumados a assistir às surpresas
nas sessões quanto às matérias colocadas em pauta,
sem que fosse dado conhecimento prévio. Não havia
preparação para a discussão. Realmente, muitos
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problemas trouxeram-nos esse tipo de atitude. V. Exa quando recebi o requerimento - "aprovado pela
alterou esse rito. maioria absoluta dos Deputados, sem a restrição

A última reunião que fizemos no Colégio de contida no § 2° do artigo antecedente" - exatamente o
Líderes permitiu estabelecer pauta de referência para que está sendo submetido agora.
três semanas, indicando previamente matérias mais Ele somente será submetido à votação se
polêmicas, fixando, inclusive, data de votação. Mas houver, naturalmente, aprovação deste Plenário.
tudo isso tem de acontecer. É natural, dentro do A Presidência, Deputada Luiza Erundina, tem
critério de razoabilidade e respeito ao Regimento buscado levar os Líderes, com alguma antecedência,
Interno. V. Exa não pode transgredir o Regimento a fazerem proposições à Mesa, para que não haja
Interno. Qualquer matéria que preencha as condições surpresas, como se referiu o Líder João Almeida.
regimentais deve ser submetida ao Plenário. Distribui, há cerca de vinte dias, relação de 62

Do mesmo modo, não pode V. Exa ser cego no matérias, que, segundo a Secretaria-Geral da Mesa,
cumprimento do Regimento em relação à estariam em condições de ser votadas. E submeti aos
constituição de todas as Comissões, com vistas a Líderes partidários esta lista, buscando de S.Exas.
apreciar propostas de emendas à Constituição, sugestões para que algumas matérias pudessem vir a
porque teremos muitas - cinqüenta a sessenta plenário.

Comissões formadas sem possibilidade alguma de Foi dessa forma - respondendo a V. Exa e tendo
deliberação. Teremos uma obstrução total dos oportunidade de prestar esclarecimento ao Plenário-,
trabalhos. utilizando esse método, que essa matéria pôde ser

Todos os Srs. Deputados devem compreender votada, que o Projeto de Lei n° 2.155, de autoria de V.
qu; ~ diretriz está clara, segundo compro~isso9ue V. Exa, que dispõe sobre publicação anual das atividades
Ex firmou e ~egue processo. de adaptaçao.. ~~m de sociais relativas à mulher também fosse pautado. E foi
estar ~~bordlnados ao Regimento e a cnten? de o mesmo critério Deputada Luiza Erundina para
razoabilidade para que a Casa possa funCionar . ' . . '
deliberando a contento sobre matérias importantes. alegria ?es!e Presidente e~peclalmente, nesses

, . poucos dias a frente da Mesa Diretora desta Casa, quo
O SR. PRESID~NTE (Aeclo

A

N~ves) :- A Mesa possibilitou que votássemos projeto de autoria dI.>
agrade?e ~ V. Ex a~ A ref.erenclas as novas Deputado Roberto Jefferson, que dispõe sobre
determlnaçoes desta Presldencla. processamento e transfusão de sangue no Brãsíl;

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nobre projeto de autoria de um Senador, mas solicitado por
Deputada Luiza Erundina, a intervenção de V. Exa um Deputado do PT, que define recursos para o
foi no sentido de contribuir com a Presidência. A Comitê Paraolímpico Brasileiro; projeto de autoria do
Mesa não se sente atingida. Pelo contrário, V. Exa Deputado Eduardo Jorge, que proíbe a fabricação de
tem demonstrado enorme capacidade de elevar a comercialização e emprego de minas terrestres
sua voz em defesa do Parlamento. Podemos até, antipessoais no Brasil; projeto de autoria da Deputada
eventualmente, discutir ou discordar do mérito Jandira Feghali - refiro-me aos projetos votados por
dessa ou daquela questão, mas V. Exa terá sempre esta Casa por iniciativa da Mesa Diretora -, que versa
nesta Casa enorme respeito. sobre a obrigatoriedade de cirurgia plástica reparadora

É exatamente a razão pela qual volto ao de mama nos casos de mutilação em razão de câncer;
assunto, Deputada Luiza Erundina, de forma muito projeto do Professor Luizinho, que obriga as
objetiva. Em relação ao art. 155, a que bem se referiu delegacias de polícia a prestarem todas as
V. Exa , diz ele que "poderá ser incluída informações às vítimas de estupro; projeto da
automaticamente na Ordem do dia para discussão e Deputada Iara Bernardi, que passa a considerar crime
votação imediata, ainda que iniciada a sessão em que o assédio sexual; projeto do Deputado Marcus Vicente,
for apresentada, proposição que verse sobre matéria que denomina de Rodovia Mário Covas a BR-1 01 ;
de relevante e inadiável interesse nacional, a projeto do Deputado Paulo Delgado, ao qual me referi
requerimento" - eu me referi a isso - "da maioria há pouco, votado ontem, sobre os manicômios; projeto
absoluta da composição da Câmara, ou de Líderes do Deputado Aloizio Mercadante, que revoga a
que representem este número" - foi o que ocorreu sustação da tramitação congressual de acordos
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306
123

1
430

É Aprovado o Requerimento de
Urgência Para o Projeto de lei n° 3.639,
de 2000.
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bilaterais firmados pelo Canadá, inclusive com com relação a comunicado que recebi do setor de
urgência e o mérito votados no mesmo dia. mármore. O Espírito Santo é um dos maiores

Não houve preferência espontânea pelos produtores do Brasil.
projetos da Oposição, mas consenso dos Líderes Sr. Presidente, no dia 26 de março foi publicado
naquele instante com relação a eles. decreto taxando o mármore e granito em 10%, quando a

Faço apenas referência a esse projeto, alíquota destinada a eles era zero. Com isso, a
Deputada Luiza Erundina, para dizer que fui até construção civil leva prejuízo, o que representa para o
agora, e serei até o último dia deste mandato, fiel setor algo extremamente tenebroso. O Espírito Santo,
àquilo a que nos propusemos juntos. O apoio de V. maiorprodutor de mármore, sofrerá um baquetremendo.
Exa, assim como o do seu partido, foi fundamental Não sei qual o critério usado, mas o fato é que o
para que esse projeto se viabilizasse. setor de mármore não foi comunicado. O nosso

Em relação especificamente ao art. 45, ao qual Estado sempre foi punido e conseguiu sobreviver a
se refere V. Exa , das Comissões Especiais, na tudo e a todos. Incentivos foram dados ao Nordeste,
semana passada tivemos eleição para composição que cresceu nesse setor e tornou-se competidor do
das Comissões Permanentes. Eu estava aguardando Estado do Espírito Santo. Por essa razão, o setor vai
que ela ocorresse, para que pudesse, na reunião de pagar preço muito alto. Teremos desaquecimento da
Líderes, estabelecer prioridades. construção civil, porque o mármore e o granito

Temos, Deputada Luiza Erundina, mais de acabam de ser taxados em 10%, repito, quando a
sessenta propostas de emenda à Constituição alíquota era zero, sem que o setor fosse comunicado.
tramitando na Casa. Seria humanamente impossível Digo isso, Deputado José Carlos Aleluia, porque
criarmos Comissões Especiais para cada uma delas. a Bahia e o Ceará já competem quase que em pé de
Obviamente, caberá aos Líderes partidários, por igualdade com o Espírito Santo. A partir do dia 26 do
delegação dos membros de cada bancada, estabelecer corrente mês, o mármore e o granito passaram a ser
as prioridades, o que estaremos fazendo já a partir taxados em 10%, quando a alíquota era zero.
desta semana. Quero, com minha palavra, conclamar a

Portanto, a Mesa recebe como contribuição a bancada do Espírito Santo para que tomemos
solicitação de V. Exa Estarei sempre atento para providências no sentido de que o nosso Estado não
permitir que sejam aqui votadas matérias que seja punido.
interessem ao País, não a esse ou àquele segmento Obrigado, Sr. Presidente.
da Câmara dos Deputados. E, sinceramente, O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente,
Deputada Luiza Erundina, tenho feito isso. peço a palavra pela ordem.

A SR. LUIZA ERUNDINA - Obrigada, Sr. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Presidente. Exa a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Será O SR. WELLlNGTON DIAS (PT-PI. Sem revisão
encerrada a votação. O Sr. Parlamentar que ainda do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
não votou que o faça imediatamente. (Pausa.) acompanhei a Liderança do PT.

Consulto se há no plenário algum Parlamentar O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Anuncio o
que não tenha votado. (Pausa.) resultado:

Não havendo, está encerrada a votação. VOTARAM:

O SR. MAGNO MALTA - Sr. Presidente, peço a Sim
palavra pela ordem. Não

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Abstenção
Exa a palavra. Total

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PST-ES Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
chamo a atenção de segmentos e Líderes do
Governo e até da própria bancada do Espírito Santo



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QU1l1ta-feira 29 08449

Proposição: PL N° 3.639/2000 - REQUERIMENTO
DE URGÊNCIA

Inicio Votação: 28/03/200117:38

Fim Votação: 28/03/200118:37

Resultado da Votação
Sim 306
Não 123
Abstenção 1

Total da Votação 430

Art. 17 1

Total Quorum 431

Obstrução O

Presidiram a Votação: Aécio Neves -17:04

Orientação
PSOBlPTB - Sim
PFUPST-Sim
PMDB·Slm
PT-Não
PPB-Sim
PDT/PPS - Não
PSBIPCDOB - Não
PUPSL·Não
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS PDT/PPS Não
Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PPB Sim
Francisco Rodrigues PFL PFUPST Sim
Luciano Castro PFL PFUPST Sim
Luis Barbosa PFL PFLlPST Sim
Robério Araújo PL PUPSL Sim
Salomão Cruz PPB Sim

Total Roraima: 8

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB PSDB/PTB Sim
Badu Picanço PSDB PSD8/PTB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim

Eduardo Seabra PTB PSDB/PTB Sim
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AMAPÁ
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não
Fátima Pelaes PSDB PSDB/PTB Sim
Jurandil Juarez PMOB Sim
Sérgio Barcellos PFL PFUPST Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB PSDB/PTB Sim
Babá PT Não
Deusdeth Pantoja PFL PFUPST Sim
Elcione Barbalho PMOB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz PDT POT/PPS Não
Haroldo Bezerra PSDB PSDB/PTB Sim
José Priante PMOB Sim
Josué Bengtson PTB PSDB/PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB PSDB/PTB Sim
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PFL PFUPST Sim
Socorro Gomes PCdoB PSB/PCDOB Não
Vic Pires Franco PFL PFUPST Sim
Zenaldo Coutinho PSDB PSDB/PTB Sim

Total Pará: 15

AMAZONAS
Arthur Virgllio PSDB PSDB/PTB Sim
Átila Lins PFL PFUPST Sim
Euler Ribeiro PFL PFUPST Sim
Francisco Garcia PFL PFUPST Sim
Pauderney Avelino PFL PFLlPST Sim
Silas Câmara PTB PSDB/PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS Não
Confúcio Moura PMDB Sim
Eurípedes Miranda PDT PDT/PPS Não
Expedito Júnior PFL PFUPST Sim
Marinha Raupp PSDB PSDB/PTB Sim
Oscar Andrade PFL PFLlPST Sim
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB Sim

Total Rondonia: 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL PFUPST Sim
João Tota PPB Sim
José Aleksandro PSL PLlPSL Não
Márcio Bittar PPS PDT/PPS Não
Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourão PT Não
Sérgio Barros PSDB PSDB/PTB Sim
Zila Bezerra PTB PSDB/PTB Sim
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Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB PSDB/PTB Sim
Igor Avelino PMDB Sim
João Ribeiro PFL PFUPST Sim
Kâtia Abreu PFL PFUPST Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB PSDB/PTB Sim

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL PFLlPST Sim
Costa Ferreira PFL PFLlPST Sim
Francisco Coelho PFL PFUPST Sim
Gastão Vieira PMDB Não
João Castelo PSDB PSDBIPTB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Não
Mauro Fecury PFL PFLlPST Sim
Neiva Moreira PDT PDT/PPS Não
Nice Lobão PFL PFLlPST Sim
Pedro Fernandes PFL PFUPST Sim
Remi Trinta PST PFLlPST Sim
Sebastião Madeira PSDB PSDB/PTB Sim

Total Maranhão: 14

cEARA
Adolfo Marinho PSDB PSDB/PTB Sim
Antonio Cambraia PSDB PSDB/PTB Sim
Amon Bezerra PSDB PSDB/PTB Sim
Chiquinho Feitosa PSDB PSDB/PTB Sim
Eunício Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Não
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB Sim
Manoel Salviano PSDB PSDB/PTB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL PFUPST Sim
Nelson Otoch PSDB PSDB/PTB Sim
Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSOB PSDB/PTB Sim
Roberto Pessoa PFL PFLlPST Sim
Rommel Feijô PSDB PSDB/PTB Sim

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não
Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB Sim

Vicente Arruda PSDB PSDB/PTB Sim

Total Ceará: 21

PIAU(
Átila Lira PSDB PSOB/PTB Sim
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PlAui
B.Sá PSDB PSDB/PTB Sim
Ciro Nogueira PFL PFUPST Sim
Heráclito Fortes PFL PFUPST Sim
João Henrique PMDB Sim
Mussa Demes PFL PFUPST Sim
Paeslandim PFL PFUPST Sim
Themístocles Sampaio PMDB Sim

Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE
Carlos Alberto Rosado PFL PFUPST Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMOB Sim
Lavoisier Maia PFL PFUPST Sim
Ney Lopes PFL PFLlPST Sim
Salomão Gurgel POT PDT/PPS Não

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAiBA
Adauto Pereira PFL PFLlPST Sim
Armando Abilio PSDB PSDB/PTB Sim
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PTB PSDB/PTB Sim
Damião Feliciano PMOB Sim
Domiciano Cabral PSOB PSDB/PTB Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB PSDB/PTB Sim
Wilson Braga PFL PFUPST Sim

Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Sim
Clementino Coelho PPS PDT/PPS Não
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Não
Inocêncio Oliveira PFL PFUPST Sim
João Colaço PMOB Sim
Joaquim Francisco PFL PFUPST Sim
José Chaves PMDB Sim
José Múcio Monteiro PFL PFLlPST Sim
Luiz Piauhylino PSDB PSDB/PTB Sim
Maurílio Ferreira Lima PMDB Sim
Osvaldo Coelho PFL PFLlPST Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PPS PDT/PPS Não

Ricardo Fiuza PFL PFLlPST Sim
Salatiel Carvalho PMDB Sim
Wolney Queiroz PDT PDT/PPS Não

Total Pernambuco: 18

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Divaldo Suruagy PST PFUPST Sim
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ALAGOAS
Helenildo Ribeiro PSOB PSDB/PTB Sim
João Caldas PST PFUPST Não
José Thomaz Nonê PFL PFUPST Sim
Luiz Dantas PST PFUPST Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS POT/PPS Não

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Cleonâncio Fonseca PPB Sim
Ivan Paixão PPS PDT/PPS Não
Jorge Alberto PMOB Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não
Tânia Soares PCdoB PSB/PCOOB Não

Total Sergipe: 5

BAHIA
Ariston Andrade PFL PFUPST Sim
Benito Gama PMDB Sim
Claudio Cajado PFL PFUPST Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Eujácio Simões PL PUPSL Não
Félix Mendonça PTS PSOB/PTB Sim
Gerson Gabriel1i PFL PFUPST Sim
Haroldo Lima PCdoS PSB/PCDOB Não
Jaime Fernandes PFL PFUPST Sim
Jairo Carneiro PFL PFUPST Sim
João Almeida PSDB PSDB/PTB Sim
João Carlos Bacelar PFL PFUPST Sim
João Leão PSDB PSDB/PTB Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Sim
Jorge Khoury PFL PFUPST Sim
José Carlos Aleluia PFL PFUPST Não
José LourenÇO PMDB Sim
José Rocha PFL PFUPST Sim
Jutahy Junior PSDB PSDB/PTB Sim
Luiz Alberto PT Não
Luiz Moreira PFL PFUPST Sim
Mário Negromonte PSDB PSDB/PTB Sim
Milton Barbosa PFL PFUPST Sim
Nelson Pellegrino PT Não
Paulo Braga PFL PFUPST Sim
Paulo Magalhães PFL PFUPST Sim
Roland Lavigne PMDB Sim
Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB Sim
Ursicino Queiroz PFL PFUPST Sim
Waldir Pires PT Não
Waller Pinheiro PT Não
Yvonilton Gonçalves PFL PFUPST Sim

Total Bahia: 32

MINAS GERAIS
Aécio Neves PSDB PSDB/PTB Art. 17
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MINAS GERAIS
Antônio do Valle PMDB Não
Aracely de Paula PFL PFUPST Sim
Bonifácio de Andrada PSDB PSD8/PTB Sim
Carlos Mosconi PSDB PSDB/PT8 Sim
Cleuber Carneiro PFL PFLlPST Sim
Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB Sim
Danilo de Castro PSD8 PSDB/PTB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB PSDB/PTB Sim
Elias Murad PSDB PSDB/PTB Sim
Eliseu Resende PFL PFUPST Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Gilmar Machado PT Não
Glycon Terra Pinto PMDB Sim
Hélio Costa PMDB Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
lbrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL PFUPST Sim
João Magalhães PMDB Não
João Magno PT Não
José Militão PSDB PSDB/PTB Sim
Lincoln PorteIa PSL PLlPSL Não
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Maria Lúcia PMDB Sim
Mário Assad Júnior PFL PFUPST Sim
Mário de Oliveira PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDS PSDB/PTB Sim
Nilmário Miranda PT Não
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT PDT/PPS Não
Osmânio Pereira PSDS PSDB/PTB Sim
Paulo Delgado PT Não
Philemon Rodrigues PL PLlPSL Não
Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL Não
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não
Silas Brasileiro PMDB Sim
Tllden Santiago PT Não
Virgllio Guimarães PT Não
Vittorio Medioli PSDB PSDB/PTB Sim
Zezé Perrella PFL PFLlPST Sim

Total Minas Gerais: 47

EspíRITO SANTO
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB PSDB/PTB Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL PFUPST Sim
Magno Malta PST PFUPST Sim
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EspíRITO SANTO
Marcus Vicente PSDB PSDB/PTB Não
Ricardo Ferraço PSOB PSDB/PTB Sim
Rita Camata PMDB Não
Rose de Freitas PSDB PSOB/PTB Sim

Total Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
A1dir Cabral PFL PFUPST Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Não
Alexandre Santos PSOB PSDB/PTB Sim
A1merinda de Carvalho PFL PFUPST Sim
Arolde de Oliveira PFL PFUPST Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Não
Candinho Mattos PSDB PSDB/PTB Sim
Carlos Santana PT Não
Cornélio Ribeiro PSB PSB/PCOOB Não
Dino Fernandes PSDB PSDB/PTB Sim
Or. Helena PSDB PSDB/PTB Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PV Não
Fernando Gonçalves PTB PSOB/PTB Sim
Francisco Silva PL PUPSL Não
lédio Rosa PSB PSB/PCDOB Não
Itamar Serpa PSDB PSDB/PTB Sim
Jair Bolsonaro PPB Não

Jandira Feghali PCdeB PSB/PCDOB Não
João Mendes PMDB Sim
João Sampaio POT PDT/PPS Não

Jorge Bittar PT Não
Jorge Wilson PMDB Sim

Laura Carneiro PFL PFUPST Sim

Luisinho PST PFUPST Não
Luiz Ribeiro PSDB PSDBIPTB Sim

Luiz Sérgio PT Não

Mareio Fortes PSDB PSOB/PTB Sim
Milton Temer PT Não

Miriam Reid PSB PSB/PCDOB Não

Miro Teixeira POT PDT/PPS Não

Paulo Baltazar PSB PSBIPCOOB Não

Paulo Feijó PSDB PSOB/PTB Sim

Roberto Jefferson PTB PSDB/PTB Sim

Rodrigo Maia PTB PSDB/PTB Sim

Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSDB/PTB Sim

Rubem Medina PFL PFUPST Sim

Simão Sessim PPB Sim

Valdeci Paiva PSL PUPSL Nao

Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS Não

Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB Não

Total Rio de Janeiro: 41

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB PSOB/PTB Sim

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Não
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SÃO PAULO
Aloizio Mercadante PT Não
André Benassi PSDB PSDB/PTB Sim
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB PSDB/PTB Sim
Antonio Kandir PSDB PSDB/PTB Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB Sim
Ary Kara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSl Não
Celso Russomanno PPB Sim
Chico Sardelli PFL PFUPST Sim
Clovis Volpi PSDB PSDB/PTB Sim
Corauci Sobrinho PFl PFUPST Sim
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Hélio PDT POT/PPS Não
Duilio Pisaneschi PTB PSOB/PTB Sim
Emerson Kapaz PPS PDT/PPS Não
Fernando Zuppo S.Part. Não
Gilberto Kassab PFl PFl/PST Sim
João Eduardo Dado PMD8 Sim
João Herrmann Neto PPS PDT/PPS Não
João Paulo PT Não
Jorge Tadeu Mudalen PMD8 Sim
Jose Coimbra PTB PSDB/PTB Sim
José de Abreu PTN Sim
José Dirceu PT Não
José Genorno PT Não
José Indio PMOB Sim
Julio Semeghini PSDB PSDB/PTB Sim
Kincas Mattos PSB PSB/PCDOB Não
Lamartine Posella PMDB Sim
Luciano Zica PT Não
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não
Marcelo Barbieri PMDB Não
Marcos Cintra PFL PFUPST Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Michel Temer PMDB Sim
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFl PFUPST Sim
Nelson Marquezelli PTB PSDB/PTB Não
Neuton Lima PFL PFUPST Sim
Orlando Fantazzini PT Não
Paulo Kobayashi PSOB PSOB/PTB Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Izar PMOB Sim
Robson Tuma PFL PFUPST Sim
Rubens Furlan PPS PDT/PPS Não
Salvador Zimbaldi PSDB PSDB/PTB Sim
Sampaio Dória PSDB PSOB/PTB Sim
Silvio Torres PSOB PSOB/PTB Sim
Vadao Gomes PPB Sim
Wagner Rossi PMOB Sim
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Partido Bloco Voto

SÃO PAULO
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB PSDB/PTB Sim

Total São Paulo: 56

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL PFUPST Sim
Murilo Domingos PTB PSDB/PTB Sim
Ricarte de Freitas PSDB PSDBIPTB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Welinton Fagundes PSOB PSOB/PTB Sim
Wilson Santos PMOB Sim

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo Magela PT Não
Paulo Octávio PFL PFUPST Sim
Pedro Celso PT Não
Wigberto Tartuce PPB Sim

Total Distrito Federal: 5

GOIÁS
Aldo Arantes PCdoB PSB/PCDOB Não
Euler Morais PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Não
Jovair Arantes PSOB PSDB/PTB Sim
Juquinha PSDB PSDB/PTB Sim
Lidia Quinan PSDB PSDB/PTB Sim
Lúcia Vânia PSDB PSDB/PTB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Canedo PSDB PSDB/PTB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Ronaldo Caiado PFL PFUPST Sim
VilmarRocha PFL PFUPST Sim

Total Golãs : 13

MATO GROSSO DO SUL
João Grandão PT Não
Manoel Vitória PT Não
Marçal Filho PMDB Sim
Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB Sim
Pedro Pedrossian PFL PFUPST Sim
Waldemlr Moka PMOB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL PFUPST Sim
Affonso Camargo PFL PFUPST Sim
Airton Roveda PSDB PSDBIPTB Sim
A1ex Canziani PSOB PSDBIPTB Sim

8asflioVillani PSDB PSDB/PTB Sim
Chico da Princesa PSDB PSDBIPTB Sim
Dilceu Sperafico PPB Abstenção



08458 Quinta-rena 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001
Partido Bloco Voto

PARANÁ
Dr. Rosinha PT Não
Flávio Arns PSDS PSDS/PTB Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
Iris Simões PTS PSDB/PTB Sim
Ivanio Guerra PFL PFLlPST Sim
José Borba PMDB Sim
José Janene PPB Sim
Luciano Pizzatto PFL PFUPST Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB PSDB/PTB Sim
Márcio Matos PTB PSDB/PTB Sim
Max Rosenmann PSDB PSDB/PTB Sim
Moacir Micheletlo PMOB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odílio Balbinotti PSOB PSDB/PTB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Não
Osmar Serraglio PMDB Sim
Padre Roque PT Não
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS PDT/PPS Não
Werner Wanderer PFL PFUPST Sim

Total Paraná: 28

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL PFUPST Sim
Carlito Merss PT Não
Edinho Bez PMDB Sim
Edison Andrino PMOB Sim
Eni Voltolini PPB Sim
Femando Coruja POT POT/PPS Não
Gervãsio Silva PFL PFUPST Sim
João Matos PMDB Sim
João Pizzolatti PPB Sim
Paulo Gouvêa PFL PFUPST Sim
Pedro Bittencourt PFL PFUPST Sim
Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB Sim

Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp PDT PDT/PPS Não
Alceu Collares POT POT!PPS Não
Ana Maria Corso PT Não
Augusto Nardes PPB Sim
Cezar Schirmer PMDB Sim
Clovis IIgenfritz PT Não
Darcísio Perondi PMDB Sim
Edir Oliveira PTB PSDB/PTB Sim
Enio Bace! POT POT/PPS Não
Esther Grossi PT Não
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB Não

Fetter Júnior PPB Sim
Germano Rigotto PMOB Sim
Henrique Fontana PT Não
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO SUL
Júlio Redecker PPB Sim
Marcos Rolim PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Nelson Marchezan PSDB PSDB/PTB Sim
Nelson Proença PMDB Sim
Orlando Desconsi PT Não
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Paulo José Gouvêa PL PLlPSL Não
Paulo Paim PT Não
Pompeo de Mattos PDT PDT/PPS Não
Roberto Argenta PHS Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Waldomiro Fioravante PT Não
Veda Crusius PSDB PSDB/PTB Sim

Total Rio Grande do Sul: 28



O SR. MARCONDES GADELHA (Blo
co/PFL-PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
votei com a Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra para oferecer parecer ao projeto, em substi
tuição à Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, ao Sr. Inaldo Leitão.

O SR. INALDO LEITÃO (Bloco/PSDB-PB. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, já se encontra na Comissão de
Justiça nosso parecer formal a respeito da matéria.

O Projeto de Lei n° 3.115, de 1997, tem por obje
tivo dar nova redação ao caput do art. 15 da Lei n°
6.404, de 1976, introduzindo a ação da classe especi
al, e acrescentar o § 3°, atribuindo a essa ação da
classe especial, a ser emitida e atribuída a titular es
pecífico, poderes exclusivos sobre matérias a serem
definidas pelos estatutos sociais.

A matéria tramitou na Comissão de Economia,
Indústria e Comércio e também na Comissão de Fi
nanças e Tributação.

Vale salientar que o substitutivo apresentado
nesta última Comissão evidencia uma salutar preocu
pação com a precisão de suas disposições, eis que foi
evitado ou vedado o emprego de sinonímia com pro
pósito meramente estilístico, optando-se, em absolu
ta sintonia com o ordenamento jurídico vigente, pela
expressão das idéias repetidas no texto por meio das
mesmas palavras.

Fizemos algumas correções de técnica legislativa
e também de caráter terminológico que não alteram
substancialmente a matéria, que, por sua vez, está na
órbita da competência privativa da União, a teor do que
dispõe o art. 22, inciso I, da Constituição Federal.

Nesse sentido, além da adequada técnica legis
lativa, com as correções feitas, a matéria não encon-

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n° 3.115, de 1997, que modifica o art.
15 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, que dispõe sobre as sociedades por
ações; tendo pareceres das Comissões: de
Economia, Indústria e Comércio pela apro
vação deste e dos Projetos de Lei n°
3.519/97 e 1000/99, apensados, com Subs
titutivo; pela aprovação das emendas de nOs
15, 16, 17, 19 a 22, 36, 41, 42 e 46; pela
aprovação parcial das emendas de nOs 08,
37, 38 e 40; e rejeição das emendas de nOs
1 a 7, 9 a 14, 18,23 a 35,39,43 a 45 e 47,
apresentadas ao substitutivo, com comple
mentação de voto do Relator: Sr. Emerson
Kapaz; de Finanças e Tributação pela não
implicação deste, dos de nOs 3.519/97 e
1.000/99, apensados, do Substitutivo da Co
missão de Economia, Indústria e Comércio,
das emendas de nOs 1 a 130 apresentadas
às proposições e das emendas de nOs 1 a
49 apresentadas ao Substitutivo, em au
mento ou diminuição da receita ou da des
pesa públicas, não cabendo pronunciamen
to quanto à adequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela aprovação des
te, dos de n° 3.519/97 e 1.000/99, apensa
dos, das emendas de nOs 21,22,50, 68, 75
e 83 e das emendas de nOs 13, 35 e 48,
apresentadas ao Substitutivo; pela aprova
ção parcial das emendas de nOs 4, 7, 8, 11,
12, 13, 23, 24, 25, 26, 33, 36, 42, 43, 48, 49,
55,56, 71, 72, 77,86,89,95, 102, 104, 107,
111, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 122
e 130, e das emendas de nOs 7 e 8 apresen
tadas ao Substitutivo; e pela rejeição das
emendas de nOs 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15,
16, 17, 18, 19,20,27, 28, 29, 30, 31, 32,34,
35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 51, 52,
53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
67,69,70, 73, 74, 76, 78, 79,80,81,82,84,
85,87,88,90,91,92,93,94,96,97,98,99,
toO, to1, 103, 105, 106, 108, 109, 1 to, 113,
115, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128 e
129, e das emendas apresentadas ao Subs
titutivo de nOs 1 a 6, 9 a 12, 14 a 34, 36 a
47, e 49; com Substitutivo e complementa
ção de voto (Relator: Sr. Antonio Kandir).
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 1: Pendente de parecer da Comissão de Cons-
o títuição e Justiça e de Redação.

PROJETO DE LEI N 3.115-8, DE 1997 Tendo apensados os PL n° 3.519/97 e
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly) 1.000/99.

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. JOEL DE HOLLANDA (Bloco/PFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
acordo com a orientação da bancada na votação an
terior.

O SR. NILMÁRIO MIRANDA (PT-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei de acordo com a bancada.
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tra qualquer óbice de natureza jurídica e tampouco Valores. A pequena poupança permite escala, volume
qualquer impedimento constitucional para a sua regu- de investimentos, modernização tecnológica; cresci-
lar tramitação. Por essa razão, nosso parecer é pela mento continuado e geração de empregos. E impor-
adequada técnica legislativa, juridicidade e constituci- tante dinamizar o mercado de capitais.
onalidade do projeto de lei em discussão. Quais são os avanços que a lei traz? Ela traz

Esse é o parecer, Sr. Presidente. avanços na medida em que procura estimular e dar
Quanto ao mérito a Comissão também se mani- direitos aos acionistas minoritários, ordinários minori-

festa favoravelmente. {como voto, Sr. Presidente, pela t~rios ou às ações pr~!er~nciais. No p.rojeto inici~1 ~a-
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. v~a um_certo deseq~llIbno. Na ~~ntatlva de cOrrigir a

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Há orado- ~storçao, pod~r-se-Ia ?esestablllzar o,grupo ~e ges-
res inscritos para a discussão. tao. Acho que ISSO e~ta superado, esta equ~clonado;

. . . No nosso ponto de Vista, resolve essa questao, que e
Em pnmelro lugar, concedo a palavra ao Ilustre uma das mais importantes de discussão

Deputado Walter Pinheiro. S. Exa foi substituído pelo .. .. .
Deputado Aloizio Mercadante, a quem concedo a pa- ,O ~roJeto de lei, na form~ de. sub~titutlvo, tam-
lavra para encaminhar a favor. bem apnmo~a.o Cor:selho de Flscallzaç~o.e o C.o~se-

. lho de Admmlstraçao das empresas. E mace/tavel,
O SR. SANTOS FILHO - Sr. PreSidente, peço a conforme está colocado, que os membros do Conse-

palavra pela ordem. lho de Administração não tenham de ser brasileiros
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. natos ou estrangeiros residentes no Brasil. Vamos

Exa a palavra. apresentar emenda sobre isso, porque podemos ter
O SR. SANTOS FILHO (Bloco/PFL-PR. Sem re- uma empresa administrada só com sócios que vivem

visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri- fora do Brasil. Temos de garantir a presença de brasi-
or, votei de acordo com a orientação do meu partido. Jeiros ou de estrangeiros residentes.

O SR. NELO RODOLFO (PMDB-SP. Sem revisão Sr. Presidente, outro aspecto é o papel do Con-
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei selho Federal de Contabilidade. No projeto, cria-se
de acordo com a orientação do Líder do meu partido. um novo comitê de padrão de normas contábeis e ali-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo ja-se o Conselho Federal, que vem fazendo grande
a palavra, para discutir, ao nobre Deputado Aloizio tarefa nesse papel e é uma instituição fundamental
Mercadante. para disciplinar. Melhoramos o texto, mas mesmo as-

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT-SP. Sem sim vamos procurar também emendar esse capítulo,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs. Depu- para te~~ar fortalecer o papel do Conselho Federal de
tados, o argumento fundamental para uma nova lei Contabilidade.
para as sociedades anônimas é estimular o mercado Há outro ponto, Sr. Presidente: quando há fe-
de capitais no Brasil. No nosso entender, o ponto fun- chamento de capital de uma empresa, os minoritários
damental da fragilidade do mercado de capitais não é sã~ e~m~gados com o resto das ações que não têm
a lei, mas as taxas de juros altas, que inviabilizaram mais hqUldez. Passa-se o rolo compressor sem ne-
um mercado de ações mais estável, consistente e nhum direito. Mas isso está equacionado na lei, na
que realmente desempenhe o papel de financiador medida em que ela assegura, em até 10% do capital
com menor custo de captação para as empresas. social, o direito não só a uma oferta pública, mas à

Não compartilhamos com a expectativa anuncia- possibi~idade de ~ec?rrer à CVM para es~abelecer
da pelo Governo de que a mudança na Lei das Soeieda- novo calculo economlco para o valor das açoes.
des Anônimas possa trazer grande mudança no com- Propusemos que, em vez de 10% do capital so-
portamento do mercado de capitais no Brasil, mas era cial, sejam 10% do capital circulante. É evidente que a
evidente a necessidade de uma mudança e a adapta- empresa tomaria as ações, se ela quer fechar, até
ção da legislação, mesmo porque as mudanças casuís- 9,9% do capital social, e a partir dali as ações não teri-
ticas provocadas pelo Governo em 1997 acabaram es- am liquidez e seriam desvalorizadas.
magando os acionistas minoritários, debilitando a parti- O Relator também acatou essa sugestão, que,
cipação do mercado de capitais e restringindo ainda na minha opinião, aprimora a lei. Sugerimos ao Rela-
mais esse instrumento poderoso numa economia con- tor a vedação da participação de um mesmo membro
temporânea de financiamento da produção. no Conselho de Administração da empresa, quando

Quero lembrar, por exemplo, que na economia as empresas forem concorrentes. Isso é importante
americana 60% da sociedade tem ações na Bolsa de para evitar a cartelização ou a sabotagem, na medida
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em que o grupo de controle de empresa majoritária O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Sem
possa introduzir um elemento como sócio minoritário revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
em outra empresa, inviabilizando a gestão. tados, esse é um encaminhamento contrário a proce-

Nessas situações, quando de fato houveragres- dimento.
são à Lei da Concorrência, queremos que isso seja Esse projeto de Lei das Sociedades Anônimas
reportado ao Cade. não foi examinado pela Comissão de Constituição e

Portanto, Sr. Presidente, há também um aspec- Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados.
to importante: a lei tem de ser extensiva às empresas Parece-me inadmissível que, havendo passado
em processo de privatização. Ora, se queremos dar pelas outras Comissões, tenha sido suprimida exclu-
direito aos minoritários, por que não também às em- sivamente a Comissão de Constituição e Justiça e de
presas em processo de privatização? Essa é outra Redação.
emenda que estamos oferecendo ao projeto. Esse projeto começa por iniciativa do Deputado Luiz

Concluo dizendo que nossa bancada apresen- Carlos Hauly, que modificava o art. 15 da Lei das SA
tou várias emendas e destaques. O Relator incorpo- Em seguida, surgem outros projetos, e ao projeto
rou quatro sugestões que nos parecem bastante rele- inicial, praticamente tímido diante do volume a que che-
vantes, como no caso de divergência na gestão da gamos hoje, juntam-se outras propostas que mudam ab-
empresa: com 5% das ações ordinárias, o sócio mino- solutamente o conceito das ações nas sociedades.
ritário ordinarista pode recorrer e pleitear uma assem- Não imaginemos que o mercado de ações do
bJéia para discutir o futuro da gestão da empresa. Brasil seja igual ao dos Estados Unidos; não imagine-
Esse também é um mecanismo de democratização, mos que o acionista minoritário do Brasil tenha o mes-
de aprimoramento da legislação. mo perfil do acionista minoritário dos Estados Unidos;

Introduzimos outro componente - vamos defen- e também não imaginemos que a alteração de alguns
der depois a votação das emendas: o cálculo do valor dispositivos de lei fará com que acorram às Bolsas de
adicionado e a publicação do nível de emprego, para Valores os operários, os aposentados e as pensionis-
que haja parâmetro de produtividade, a fim de que os tas brasileiras; que com a poupança acumulada ao
trabalhadores também tenham o direito a discutir a longo da vida, os trabalhadores brasileiros participa-
participação no resultado da empresa, porque hoje o rão minoritariamente das empresas. Não.
programa de participação no lucro e no resultado não Há uma atualização no texto da lei que atende,
assegura esse direito, e estaríamos aumentando a de certa forma, aos minoritários. Mas quem são os
responsabilidade social das empresas. minoritários nesse mercado brasileiro? Quem vem

Há aspectos que melhoram, democratizam, dão para participar do controle de companhias no Brasil,
mais transparência e controle. Votaremos favoravel- por um lado, e quem também vem para ter um lote de
mente a todas as emendas que mencionamos. ações que lhe assegure apenas uma cadeira num

Muito obrigado a V. Exa, Sr. Presidente. Conselho de Administração ou num Conselho Fiscal?
E as características que começam a ganhar as ações

O SR. IVAN VALENTE - Sr. Presidente, peço a preferenciais, ainda uma raridade existente no merca-
palavra pela ordem. do mundial? Especialmente nos Estados Unidos, as

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. ações preferenciais são emitidas por raras empresas,
Exaa palavra. mas, no Brasil, são reforçadas e passam a ser verda-

O SR. IVAN VALENTE (PT-SP. Sem revisão do deiramente preferenciais. Isso não está avaliado.
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei A repercussão da privatização de Furnas, por
com o partido, "não". exemplo, não está avaliada. A repercussão na admi-

O SR. PEDRO NOVAIS (PMDB-MA. Sem revi- nistração, na modelagem de outras privatizações não
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, está avaliada. A repercussão de tudo isso nas organi-
votei com o partido. zações de sociedades anônimas de controle de capi-

O SR. RICARDO RIQUE (Bloco/PSDB-PB. Sem tal privado não está avaliada. Não que o texto esteja
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- ruim como texto de lei, especialmente após as altera-
rior, votei "não". ções introduzidas no projeto de lei de conversão -

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Concedo desculpem-me -, mas é porque a supressão da ins-
a palavra, para discussão da matéria, ao Deputado tância da Comissão de Constituição e Justiça e de
Miro Teixeira. Em seguida, o Deputado Luiz Carlos Redação se assemelha tanto à medida provisória que
Hauly falará a favor. parece que o Plenário decidiu editar uma; parece que
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está usando prerrogativa do Presidente da República, Constituição e Justiça. Na verdade, o Deputado Mi-
pois não quer que a Comissão examine o texto. Mas a chel Temer, que me antecedeu neste posto, já havia
CCJ deveria examiná-lo.. deferido requisição nesse sentido, em 29 de junho.

Sr. Presidente, apresentei requerimento à Presi- Esse projeto ficou na Comissão de Finanças e Tribu-
dência da Casa para que o projeto fosse encaminha- tação. Só que nesse caminho houve pedido de urgên-
do à Comissão de Constituição e Justiça e de Reda- cia urgentíssima que fez com que viesse ao Plenário.
ção. Não imagino que haja força política capaz de de- Coube ao Presidente - e eu fiz isso hoje - solici-
terminar o contrário. É uma questão de bom senso. tar um parecer sobre o mérito ao Relator da Comis-
Não vejo por que o projeto não possa ser encaminha- são de Constituição e Justiça, o que não desqualifica
do à Comissão. É claro que ele ainda vai ao plenário, a preocupação de V. Exa., Deputado Miro Teixeira.
onde poderá ser examinado, mas a supressão dessa O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, agora
instância - permitam-me V. Exas. - é inexplicável para temos uma emenda aglutinativa substitutiva, o que
o empresário brasileiro e para os que defendem o me permitiu renovar o requerimento.
Estado br~s!leiro, que tem controle de algumas socíe- O SR. LEUR LOMANTO - Sr. Presidente, peço
dades anonlmas. a palavra pela ordem.

~ouve grande boa vontad~ dos q~e traba..lharam O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
no proJ~to. O Deputado Antonio Kandlr em dl~ersas Exa. a palavra.
oportunidades procurou-me para estabelecer dlscus- .
sões, para se pôr à disposição e reexaminar concei- _ O SR. LEUR LOMA~TO (PMDB - B~. Sem r~vl-
tos. Tivemos a colaboração de dois notáveis brasilei- sao?o orador.) - Sr. Pre~ldent:, na votaçao a~tenor,
ros autores da atual Lei das Sociedades Anônimas o votei de acordo com a onentaçao do meu partido.
Prot. Alfredo Lamy Filho e o Prof. José Luiz Bulhõ~s O SR. PRESIDENTE (,:\écio Neves) - Conce?o
Pedreira. Ninguém está dizendo que essa seja uma a p~lavra ao Sr. Deputado LUIz Carlos Hauly, para dls-
peça do mal; ninguém está dizendo que seja uma sín- cutlr.
tese do pensamento dos mal-intencionados. O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco/PSDB -

Mas, Sr. Presidente, S~s. e Srs. Deputados, PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s. e
apelo ainda, no último momento, para V. Exas. que Srs. Deputados, sou autor de dois projetos de lei que
mandemos esse projeto à Comissão de Constituição tratam da legislação societária brasileira, sendo que o
e Justiça e de Redação, com prazo de devolução ao primeiro, o de n° 3.115, se refere às golden shares
Plenário. Será que uma ou duas semanas a mais - das ações especiais. E o segundo projeto, o de n°
para um projeto que tramita desde 1997 - vai infelici- 3.519, é mais encorpado e completo, mas não foi ob-
tar a economia brasileira? Será que essas duas se- servado pelo Líder Miro Teixeira.
manas inviabilizariam o novo perfil do mercado de Na minha propositura inicial, logo após ter sido
ações? Penso que não. Penso que é deverde respon- Relator do projeto de lei do então Deputado Federal e
sabilidade mandá-lo à CCJ. ex-Ministro Antonio Kandir, na reforma de 1996, al-

Como disse, esse é um encaminhamento con- guns pontos intrigavam-me muito com relação ao
trário ao procedimento. Se for absolutamente impos- mercado de capitais brasileiro. Por que esse mercado
sível enviarmos esse projeto à Comissão de Constitu- não prospera? Por que não tem a saúde dos outros
ição e Justiça, pedirei aos meus companheiros de mercados de capitais na Europa e Estados Unidos?
bancada que votem "não". Um dos pontos importantes que abordei no Pro-

Vou considerar a questão em aberto. Apesar de jeto n° 3.519, que é o segundo, apensado ao de n°
todos os aperfeiçoamentos, de todas as mudanças, 3.115, é o acionário.
que melhoraram a qualidade do projeto, essa temeri- Hoje, no Brasil, um terço das ações são ordinári-
dade poderá deixar marcas irreparáveis na história da as e dois terços preferenciais. Quem tem metade
tramitação da Lei das Sociedades Anônimas pela Câ- mais um de um terço, 16,7%, é detentor da empresa.
mara dos Deputados. Na minha proposta original, que não foi corres-

Muito obrigado. pondida pela Relatoria, pretendo que 100% das ações
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Antes de das empresas sejam ordinárias, quetodos os acionistas

conceder a palavra ao próximo orador inscrito, Depu- tenham direito a voto, na mesma igualdade. Esse princí-
tado Luiz Carlos Hauly, a Mesa esclarece que com- pio é adotado pelos países desenvolvidos.
preende as razões pelas quais V. Exa. gostaria que Mas a negociação permitiu, entre os analistas
esse projeto fosse encaminhado à Comissão de de mercado de capitais, as empresas de capital aber-
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to e o Governo, detentor de muitas empresas, um re- lei societária no caminho que adotou os Relatores - e
gime de transição: as novas empresas daqui para aproveito a oportunidade para elogiar o Relator Anto-
frente terão obrigatoriedade de ter 50% de ações or- nio Kandir, porque S.Exa. sempre me colocou a par de
dinárias e 50% preferenciais, e as empresas que abri- todas as modificações que foram feitas; tudo isso por-
rem capital também obedecerão a mesma regra. que o relatório do Deputado Emerson Kapaz foi feito

Na minha proposta, todas as novas empresas no ano passado e aprovado pela Comissão - , então,
teriam 100% de ações ordinárias e haveria um prazo para termos uma economia competitiva, um mercado
de alguns anos para que todas se adaptassem a nova acionado de capitais pujantes, gerar empregos, ren-
modalidade. da, melhorar salários, melhorar o País é importante a

O verdadeiro mercado de capitais pressupõe reforma societária, ora apresentada, com transparên-
que todos os sócios tenham as mesmas igualdades. cia absoluta, com a participação de sócios minoritári-
No Brasil, dois terços dos acionistas são preferencia- os e também com a questão futura da reforma do sis-
listas minoritários sem direito a voto. Para mim, é tema tributário.
questão fundamental. Mas, como democrata, enten- Vamos extinguir o ICMS, o IPI, o ISS, o
do que o mercado de capitais, a economia e o capita- PIS/PASEP, a COFINS. Vamos colocá-los no fogo do
Iismo brasileiro não chegaram naquele ponto, ainda inferno e aplicar os impostos adotados pela Comuni-
que deve chegar de desenvolvimento, o que é impor- dade Européia, pelos Estados Unidos da América do
tante avanço alcançado pelos dois Relatores do pro- Norte e Canadá. O Brasil está marcando passo, ou
jeto, Deputados Antonio Kandir e Emerson Kapaz. dando marcha a ré, com esse sistema tributário e com

Outro ponto que inseri em meu projeto original esse mercado acionário.
era a participação do minoritário no Conselho Fiscal e Essas mudanças serão importantes, fundamen-
no Conselho de Administração. Foi acolhido inteira- tais, para colocar o Brasil no mercado acionário, den-
mente pelo substitutivo a participação do acionista tro do contexto internacional das economias mais mo-
minoritário no conselho fiscal. E a redação ficou me- dernas e desenvolvidas.
Ihor do que a que propus, porque um membro é do Por isso, sou favorável ao substitutivo negociado
majoritário, outro, do minoritário, e, se não houver e apresentado pelo Deputado Antonio Kandir.
consenso, chama todos os acionistas ordinários e O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente peço
preferencialistas minoritários e faz a votação da esco- a palavra pela ordem. '
lha de um terceiro membro. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.

O que significa o Conselho Fiscal e o Conselho Exa . a palavra.
d~ Ad.~i~is~ração con: a ~articipação de um membro O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
mln?ntano. Transpar?ncla absoluta da empres~ de Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, solicito a V.
capital aberto qu~ es~a no mercado vendendo açoes.. Exa. um esclarecimento: essa emenda aglutinativa

. Temos de vitamInar, fortalecer o mercado de C~PI- substitutiva do Deputado Antonio Kandi r foi apresen-
tais ~a~a que as .em~resas p~ssam vend~r suas ~çoes, tada hoje à tarde? Se foi apresentada, há alguma hi-
ter,sOClos com dlnh~lro de baiXO custo. Ainda mais num pótese de ser distribuído o avulso a'curto prazo?
pais com taxas ~e. Juros ~o ~am?nho que tem~s. ,. O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ _ Sr. Presi-

O empresano ~ra~llelro e um verdadeiro hero.1. dente peço a palavra pela ordem.
Quando a pessoa vai cnar empresa nos EstadosUnJ-' , .
dos ou na Europa, principalmente nos Estados Uni- a O SR. PRESIDENTE (Aeclo Neves) - Tem V.
dos, não há impostos sobre a empresa, mas sobre Ex . a palavra. ,
seu resultado e lucro. Lá, o Imposto de Renda vale O SR. JOSE CARLOS MARTINEZ (Bloco/PTB
para todos: assalariados, trabalhadores, empresários - PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na úl-
que têm lucros, dividendos, royalties, juros, aluguéis. tima votação, votei "sim".

No Brasil tributamos com impostos infernais: O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a
ICMS, IPI, ISS, PIS, PASEP, COFINS, CPMF, impos- palavra pela ordem.
tos regressivos que batem no consumidor final, no O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a pa-
trabalhador brasileiro massacrado por esse sistema lavra o Deputado Haroldo Lima.
tributário. E a empresa é agravada mortalmente na O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
competitividade global. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Pergunto, Sr.

No momento em que o Brasil está discutindo in- Presidente, se a emenda aglutinativa foi apresentada,
tegração de blocos econômicos, se não se resolver a se já existem avulsos para serem distribuídos.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não, não o esforço do Relator, Deputado Antonio Kandir, em
existem. Era exatamente essa a informação que a apresentar uma emenda aglutinativa.
Mesa buscava para esclarecer V. Exa. Estamos discutindo um projeto que contém

, " mais de duzentos artigos, mais de quatrocentos dis-
A Mesa tem noticia de que ser~ apres~ntada no positivos. Que capacidade teriam as Sras• e Srs. Depu-

momento em que o Deputado A~t?n1o Kandl~ for ch~- tados de analisar algo que nem cópia ainda têm?
ma~o para apre~entar se~ relat<:no. S.Exa.,~Inda na? Sou a favor, Sr. Presidente, de que tenhamos
o foI. Estamos ainda na dlscussao da matena. S.Ex . uma lei moderna para a sociedade anônima. Esta é
será chamado para dar parecer às emendas. uma lei que vai tratar da organização das sociedades

Nesse instante é que S.Exa. dará conhecimento produti~as do ~rasil. Não poderem~s votá-Ia sem lê-Ia.
ao Plenário do seu parecer sobre as emendas. Ainda ~u mt;l InscreVI para defender o projeto com emendas,
não chegamos a essa fase do processo de votação. inclUSive com a emen.da apresent~d~ pelo PT q.ue pro-

. _, tege a presença de cldadaos braSileiros ou reSidentes
Agora estamos no processo ~e dlsc~ssao. Apos o en- no Brasil, para que não venha configurar a presença
cerram.ento do processo de dlscussao, depOIS ~e fala- de empresas, cujos administradores, diferentes de Co-
rem seis Srs. Parlamentares, ou todos os Inscntos, se lombo ou de Pizarro, sequer conhecem a América do
não houver requerimento em direção contrária, aí, Sul ou a América Latina. Queremos administradores
sim, serão chamados os Relatores para darem pare- que pelo menos morem aqui, conheçam os hábitos do
cer em plenário, depois, o Deputado Antonio Kandir Brasil para poder respeitar os brasileiros.
poderá ou não transformar o seu parecer em emenda Votarei a favor desse projeto, mas não hoje, porque
aglutinativa. hoje eu não o li, e eu não voto a favor do que não leio.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, pelo Muito obrigado.
que entendi, o Deputado Luiz Carlos Hauly está discu- O SR. ANTONIO KANDIR - Sr. Presidente,
tindo a emenda aglutinativa que o Deputado Antonio peço a palavra pela ordem.
Kandir está apresentando. Já estamos discutindo uma O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
matéria na expectativa de que vai ser apresentada. Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Só posso O ~~. ANTONIO KANDIR (Bloco/P,~DB - SP.
presumir que o Deputado Luiz Carlos Hauly, por ter Sem r.evlsao do ora~o~.) - Sr. Presidente, e Import.an-
participado dos entendimentos, certamente antecipa- t~ r~glst~ar que nas ultImas semanas est~ Rela~orla e
rá ao Plenário algumas informações. vanos Lideres travaram uma profu!1~a dlscussao so-

O SR HAROLDO LIMA S
· bre todos os aspectos dessa matena, para constru-

• ., - o espero que, quan- ção de grande acordo político.
do a emenda aglutlnatlva aparecer, a Mesa tome pro- , " ,
vidências no sentido de que o avulso circule para que .. O ac~rdo polltlco !O! ?onstrUldo. Informo ao Ple-
dele tomemos conhecimento. nano que tivemos PO~slblhdade de_conversar c?m to-

. . das as bancadas. HOJe pela manha todos os Lideres
O S~. PR~SID~NTE (Aeclo Neves) - ~erta- já tinham em seu poder o texto que apresentava as

mente sera proVidenciado, Deputado Haroldo lima. principais proposições do acordo. Todos os Líderes,
O SR. HAROLDO LIMA - Muito obrigado, Sr. sem nenhuma exceção, receberam o texto.

Presidente. Vale ressaltar que, especificamente com rela-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esta Pre- ção ~o P.FL, ~oje tive a satisfação de passar uma hora

sidência prorroga esta sessão por mais uma hora. e meia discutindo detalhadamente os aspectos desse
, . projeto que mais à frente terei oportunidade de rela-

O SR. PRE.SIDEf'!TE (Aecl~ ~eves) - Concedo tar. Aliás, contei com a presença do Líder Inocêncio
a palavra~ para dlscuss~o da matena, ao nobre Depu- Oliveira e de todos os Vice-Líderes. Talvez um ou ou-
tado Jose Carlos ~leIUla. tro não esteve presente. Mas a maioria, mais ou me-

O SR. JOSE CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL - nos trinta Deputados - imagino uma exceção - ouvi-
BA. Sem revisão .do ~radon - .S~. Presidente, ~ras e ram, discutiram, apresentaram proposições e ficaram
Srs. D~l?utados, fiZ ~I~ha Insc~lçao para encaminhar extremamente bem informados sobre a matéria que
a matena com o obJetiVO de onentar a favor da apro- examinamos neste momento.
vação do proje:to..E, como.faç~ sempre, procurei ler a Sr. Presidente faço este esclarecimento so-
emenda Substitutiva aglutmatlva para defender a sua .'_ . . '
aprovação. Não pude fazer, não porque não tivesse mente para In!ormaçao do ~Ienano, por entender que
tempo ou óculos, mas simplesmente porque não ti- houve confusa~ em co~unlcado re?ente.
nha cópia. Não posso orientar a favor do que não li, e O SR. MUCIO SA - Sr. PreSidente, peço a pa-
os Deputados não podem votar a favor do que não co- lavra pela ordem.
nhecem. Recçnheço o esforço de V. Exa. ao querer vo- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
tar o projeto. E importante votar o projeto. Reconheço Exa. a palavra.
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o SR. MÚCIO SÁ (PMDB - RN. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero justificar meu voto na
votação anterior. Votei conforme orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não ha
vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há so
bre a Mesa as seguintes

EMENDAS DE PLENÁRIO

EMENDA ADITIVA N° 1 DE PLENÁRIO

Acrescente-se ao Projeto de Lei n° 3.115-A ou B,
de 1997, o seguinte artigo, que modificará a redação
atual do artigo 143, da Lei n° 6.404/76:

"Art. 143. A diretoria será composta por 2
(dois) ou mais diretores, eleitos e destituíveis a
qualquer tempo pelo Conselho de Administra
ção, ou, se inexistente, pela assembléia geral
na qual aplicar-se-á o disposto no artigo 141
desta lei, devendo o estatuto estabelecer:"

Justificação

Nas Sociedades por Ações compete ao conselho
de administração, entre outras finalidades, a eleição e
destituição da diretoria da companhia.

"Art. 142. Compete ao Conselho de
Administração

1- .
11 - eleger e destituir os diretores da

companhia e fixar-lhes as atribuições, obser
vado o que a respeito dispuser o estatuto;

Por sua vez para eleição do conselho de admi
nistração, acionistas que representem no mínimo 1/10
(um décimo) do capital social com direito a voto, po
dem requerer a adoção do processo de voto múltiplo.

"Art. 141. Na eleição dos conselheiros, é
facultado aos acionistas que representem, no
mínimo, um décimo do capital social com direito
a voto, esteja ou não previsto no estatuto, re
querer a adoção do processo de voto múltiplo,
atribuindo-se a cada ação tantos votos quantos
selam os membros do conselho, e reconhecido
ao acionista o direito de cumular os votos num
só candidato ou distribuí-los entre vários".

No caso de não existirconselho de administração a
diretoria será eleita em assembléia geral extraordinária.

"Art. 143. A diretoria será composta por
2 (dois) ou mais diretores, eleitos e destituíve
is a qualquer tempo pelo Conselho de Admi-

Março de 2001

nistração, ou, se inexistente, pela assem
bléia geral, devendo o estatuto estabelecer:"

Por sua vez, existem normas comuns que devem
ser aplicadas tanto aos diretores como aos conselheiros.

"Art. 145. As normas relativas a requisi
tos, impedimentos, investidura, remuneração,
deveres e responsabilidades dos administra
dores aplicam-se a conselheiros e diretores."

O órgão máximo de administração da companhia
é o conselho de administração, que tem poderes para
eleger e destituir os diretores.

Para a eleição dos membros que integrarão o con
selho de administração, os acionistas com direito a voto
que representem no mínimo 1/10 (um décimo) do capi
tal social votante podem requerer a adoção do voto múl
tiplo, mesmo que o estatuto nada disponha a respeito.

Com isto assegura-se a participação do acionista
minoritário na eleição do conselho de administração, fa
zendo com que este conselho esteja representado in
clusive pelos acionistas minoritários.

"Assim não fosse o voto múltiplo o acio
nista majoritário poderia sempre eleger todos
os seus candidatos, para todos os cargos,
sem que os demais acionistas tivessem a
possibilidade de ter qualquer participação no
órgão colegiado. Por exemplo: num conselho
de cinco membros, poderia o acionista A, ti
tular de 52 ações (de um total de 100), ele
ger todos os conselheiros, enquanto os de
mais acionistas (digamos B, C, D e F, cada
um titular de 12 ações) não elegeriam ne
nhum, mesmo que concentrassem seus vo
tos em candidatos comuns. É simples: os
candidatos de A teriam cada um, 52 votos, e
seriam todos eleitos, enquanto os candidatos
dos demais acionistas poderiam ter, no máxi
mo, 48 votos cada um" (Paulo Fernando
Campos Salles de Toledo in, O conselho de
Administração na Sociedade Anônima,
Editora Atlas. 28., edição, 1999, página 34).

Por sua vez, o conselho de administração tem en
tre suas atribuições a eleição e destituição da diretoria.

Quando inexistente o conselho de administração
quem elege a diretoria é a assembléia geral. Entende
mos que é preciso estender a faculdade da utilização do
voto múltiplo pelo acionista que represente mais de
10% do capital votante também para a escolha da dire
toria, na assembléia geral, quando inexistente o conse
lho de administração, para tanto sugerimos seja aprova
do a presente emenda ao projeto de lei das SA, com a
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redação acima, visando alterar o disposto no atual arti- Sala das Sessões, de junho de 2000. - Fer-
go 143, da Lei de Sociedade por Ações (6.404/76). nando Coruja, Vice-Líder do Bloco Parlamentar

Plenário,22deagostode2000.-DeputadoJova- PDT/PPS; - Regis Cavalcante, Bloco Parla-
ir Arantes Bloco Parlamentar PSDB/PTB' - Aécio Ne- mentar PDT/PPS; - Mendes Ribeiro Filho,, ,
ves, Bloco Parlamentar PSDB/PTB. Vice-Líder do PMDB; - João Grandão, Vice-Lí

der do PT.
EMENDA DE PLENÁRIO ~ 212000 (Plenário)

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO AO PROJETO DE

LEI N° 3.115, DE 1997

Altera e acrescenta dispositivos na
Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que dispõe sobre as Sociedades por
Ações, e na Lei n° 6.385, de 7 de dezembro
de 1976, que dispõe sobre o mercado de
valores mobiliários e cria a Comissão de
Valores Mobiliários.

Dê-se ao caput do art. 137, constante do art. 2° do
Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação, a
seguinte redação:

Art. 2° .
"Art. 137. A aprovação das matérias

previstas nos incisos I a VI e IX do art.
136 dá ao acionista dissidente o direito de
retirar-se da companhia, mediante reem
bolso do valor das suas ações (art. 45) ou
do valor de patrimônio líquido das ações,
o que for maior, observadas as seguintes
normas:

Justificação

Não obstante reconheçamos que o valor das
ações estabelecido com base no valor econômico
da companhia seja o mais coerente, devemos ad
mitir a hipótese de que, em determinado momen
to, esse valor seja inferior ao de patrimônio líqui
do, até mesmo por má-fé do controlador, razão
pela qual estamos propondo que o reembolso no
caso de retirada de acionista dissidente seja,
sempre, pelo maior valor entre o valor econômico
e o valor patrimonial.

Além disso, o investidor não dispõe de infor
mações que lhe possibilite aferir o valor econômi
co da companhia, o que poderia, ao contrário do
que pretende o projeto, aumentar o risco de in
vestimento no mercado acionário.

EMENDA DE PLENÁRIO ~ 3/2000 (Plenário)

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO AO PROJETO DE

LEI N° 3.115, DE 1997

Altera e acrescenta dispositivos na
Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que dispõe sobre as Sociedades por
Ações, e na Lei n° 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, que dispõe sobre o
mercado de valores mobiliários e cria a
Comissão de Valores Mobiliários.

Acrescente-se o seguinte § 6°, ao art. 141, cons
tante do art. 2° do Substitutivo da Comissão de Finan
ças e Tributação, renumerando-se os demais:

Art. 2°
"Art. 141 ..
§ 6° Os acionistas que concorrerem com

seus votos para a eleição de conselheiros com
base no disposto no inciso I do § 4° deste artigo
não poderão exercer essa mesma prerrogativa
para a eleição de conselheiros com base no
disposto no inciso 11 do mesmo parágrafo".

Justificação

O direito de eleger um membro e seu suplente
do conselho de administração aos detentores de
ações preferenciais sem direito a voto ou com voto
restrito não deve beneficiar os acionistas
minoritários detentores de ações com direito a voto
que exerçam, também, esse direito. Nesse caso, um
determinado grupo, detentor de ações ordinárias e
preferenciais, passaria a ter uma representação
significativa naquele conselho, podendo criar
dificuldades para a gestão da companhia, no caso
de interesses conflitantes entre esse grupo e os
controladores.

Sala das Sessões, de junho de 2000. - Fernan
do Coruja, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PDT/PPS; - Regis Cavalcante, Bloco Parlamentar
PDT/PPS; - Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do
PMDB; -João Grandão, Vice-Líder do PI.
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EMENDA DE PLENÁRIO N° 4/2000 (Plenário)

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO AO PROJETO DE

LEI N° 3.115, DE 1997

"Altera e acrescenta dispositivos na
Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que dispõe sobre as Sociedades por
Ações, e na Lei n° 6.385, de 7 de dezembro
de 1976, que dispõe sobre o mercado de
valores mobiliários e cria a Comissão de
Valores Mobiliários."

Dê-se ao § 1°, do art. 45, constante do art. 2° do
Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação, a
seguinte redação:

Art. 2° .
"Art. 45 .
§ 1° O valor do reembolso de que trata

o caput será estipulado com base, no míni
mo, no valor econômico da companhia aber
ta, a ser apurado em avaliação (§§ 2° e 3°) re
alizada com base no seu fluxo de caixa des
contado, devendo, no caso das companhias
fechadas, o estatuto estabelecer normas para
a determinação do valor do reembolso, que,
em qualquer caso, não será inferior ao valor
de patrimônio líquido das ações, de acordo
com o último balanço aprovado pela assem
bléia geraL"

Justificação

Conforme reconhece o Relator: "O aprimoramen
to que o substitutivo traz a lume é a consagração defini
tiva do valor econômico como parâmetro para o cálculo
do valor do reembolso" e que: "optamos por delimitar o
método de determinação do valor econômico da com
panhia, elegendo o mais usual, consistente no fluxo de
caixa descontado..:'

A preferência do Relator vai ao encontro da mo
derna Teoria de Administração de Empresas, que fixa
como método mais eficiente para avaliação do valor
econômico o denominado 'fluxo de caixa descontado"
Esse instrumento vem dando suporte ao Programa de
Privatizações empreendido pelo Governo Federal.

Ao dar liberdade à CVM para avaliar o valor eco
nômico "com base em outro critério" permite-se que
seja utilizada técnica conceitualmente desatualizada.

Sala das Sessões, de junho de 2000. - Fernando
Coruja, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS 
Regis Cavalcante, Bloco Parlamentar POT/PPS 
Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do PMDB - João
Grandão, Vice-Líder do PT.

EMENDA DE PLENÁRIO N° 5/2000 (Plenário)

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO AO PROJETO DE

LEI W 3.115, DE 1997

"Altera e acrescenta dispositivos na
Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que dispõe sobre as Sociedades por
Ações, e na Lei n° 6.385, de 7 de dezem
bro de 1976, que dispõe sobre o mercado
de valores mobiliários e cria a Comissão
de Valores Mobiliários."

Acrescente-se ao Art. 142, constante do art. 2° do
Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação, o
inciso X com a seguinte redação:

Art. 2° .
"Art. 142 .

IX- .
X - Fixar obrigatoriamente, no início

do Exercício Social, os critérios para a parti
cipação dos empregados nos lucros ou re
sultados da companhia."

Justificação

A própria Lei n° 6.404/76 já reconhece esse insti
tuto em seu inciso VI, do Art. 187, da Seção V.

Consagrado no inciso XI, do art. ]O, da Constitui
ção Federal, como um direito do trabalhador, vem sen
do praticado por um número cada vez maior de empre
sas que o consideram um moderno fator de promoção
dos seus recursos humanos, de incremento da produti
vidade, da qualidade e da redução de custos empresari
ais, tornando-as mais competitivas.

Sala das Sessões, de junho de 2000. - Fernando
Coruja, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS 
Regis Cavalcante, Bloco Parlamentar POT/PPS 
Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do PMDB - João
Grandão, Vice-Líder do PT.

EMENDA DE PLENÁRIO N° 6

SUPRESSIVA

PL n° 3.115/1997 - Modifica o art. 15
da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, que "dispõe sobre as sociedades
por ações". (Acresce as ações especiais
entre as modalidades de ações).

Suprima-se o § 4° do art. 4° do Substi
tutivo do Relator na CFT
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Justificação

Na regra em questão, o Substitutivo pretende
acrescentar um novo parágrafo ao artigo 4° da Lei
6.404, segundo o qual o cancelamento do registro de
companhia aberta fica condicionado à formulação por
parte do controlador de oferta pública para aquisição da
totalidade das ações em circulação no mercado por pre
ço ao menos igual ao valor econômico da companhia,
determinado nos termos do artigo 45 da mesma lei.

O princípio que sempre presidiu a matéria no dire
ito brasileiro é o de que o preço ofertado publicamente

na compra de ações dos minoritários deve ser li
vre, cuja inspiração resulta das condições de mercado.

Assim, os princípios de mercado é que serão a
base para a fixação do citado preço. Aos investidores,
leia-se acionistas minoritários, é que é dado o poder de
decidir sobre a conveniência ou não de aceitação do
preço ofertado. Se o preço for considerado incompatível
com os padrões existentes no mercado, simplesmente
os acionistas minoritários não vendem suas ações e a
companhia não fecha o capital.

Não deve, pois, a lei determinar o preço a ser
pago pelo controlador aos minoritários, por ocasião do
fechamento do capital. A CVM, de há muito, vem regu
lando a matéria por meio de suas instruções normati
vas, sem jamais se imiscuir no preço mínimo desta ofer
ta pública de aquisição de ações. E, assim, pensamos
deva permanecer o quadro, exigindo-se, previamente à
consumação da oferta pública, a realização de pleno e
adequado sistema de prestação de informações por
parte da companhia do seu valor econômico, com vistas
a fornecer o suporte necessário para os minoritários de
cidirem se vão ou não vender suas ações.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. 
Armando Monteiro, Vice-Líder do PMDB - Paulo
Octávio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PFUPST.

EMENDA DE PLENÁRIO~ 7

SUPRESSIVA

PL n° 3.11511997 - Modifica o art. 15
da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, que "dispõe sobre as sociedades
por ações". (Acresce as ações especiais
entre as modalidades de ações).

Suprima-se o § 1° do Art. 111 do Substi
tutivo do Relator na CFT

Justificação

O dispositivo em questão confere às ações prefe
renciais sem direito de voto a aquisição deste direito,
caso a companhia, pelo prazo de três exercícios conse-

cutivos, deixar de pagar, ou pagar parcialmente, os di
videndos a que fizerem jus.

Pela regra atual, este direito só se confere às
ações com dividendo fixo ou mínimo. Assim, para os ou
tros acionistas, só haverá direito à percepção de divi
dendos se houver lucro, o que nos parece bem mais ra
zoável. Deste modo, não se deve conferir o direito de
voto quando não houver distribuição de dividendos,
posto que não farão jus os acionistas aos mesmos
quando não houver lucro.

A disposição só se justifica em relação aos divi
dendos fixo ou mínimo.

Ademais, ao fazer o dispositivo alusão à
concessão do direito de voto quando houver pa
gamento parcial de dividendos, vem a criar ex
cessivo ônus para a sociedade. Com efeito, a
companhia, ao deliberar distribuir apenas parcela
do total dos dividendos a que fariam jus os titula
res de ações preferenciais, demonstra, em princi
pio, não dispor de plena capacidade financeira
que permita a distribuição da sua totalidade, mor
mente nos dias atuais onde são freqüentes situa
ções de recessão, que devem ser encaradas e
trabalhadas com arte pelos administradores, no
sentido de preservar a manutenção de capital no
caixa da sociedade, que poderá ser utilizado, in
clusive, em investimentos para maior capacitação
e alcance de competitividade pela companhia, o
que viria a permitir a superação da fase recessiva
e granjeio de lucros futuros, que viriam a benefi
ciar todos os acionistas, inclusive os preferencia
listas. Não se pode, pois, retirar da companhia
essa estratégia, muitas vezes necessária à sua
sobrevivência.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. 
Armando Monteiro, Vice-Líder do PMDB - Paulo
Octávio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PFUPST.

EMENDA DE PLENÁRIO~ 8

SUPRESSIVA

PL n° 3.115/1997 - Modifica o art. 15
da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, que "dispõe sobre as sociedades
por ações". (Acresce as ações especiais
entre as modalidades de ações).

Suprima-se o § 4° do Art. 161 do Substi
tutivo do Relator na CFT

A regra em questão visa a dispor sobre a
?omposição do Conselho Fiscal da companhia aberta,
I~pondo as seguintes regras a serem observas: a) os
titulares de ações preferenciais sem direito de voto ou
com voto restrito, excluído o acionista controlador, terão
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direito de eleger, em votação em separado, um membro
e respectivo suplente; b) os titulares de ações
ordinárias, excluído o acionista controlador, que
representem, em conjunto, 10% (dez por cento) ou mais
das ações com direito a voto, também terão o direito
previsto na alínea a; c) os acionistas controladores e os
demais acionistas com direito de voto poderão eleger
membros em número igual ao somatório dos eleitos nos
termos das alíneas a e b; e d) o último membro do
Conselho será um representante do auditor
independente da companhia.

A lei vigente, no parágrafo 4° do artigo 161, já
prevê a possibilidade de participação, no Conselho Fis
cal, d.e acionistas preferenciais sem direito a voto (não
excluindo nesse contexto o controlador) e de acionistas
minoritários que representem, em conjunto, 10% ou
mais das ações com direito de voto.

Pelo Substitutivo, os titulares de ações
preferenciais sem direito de voto ou com voto restrito,
excluido o controlador, teriam direito de eleger, em
votação separada, um membro e respectivo suplente
do Conselho Fiscal.

Assim, caberia aos acionistas controladores a
eleição da mesma quantidade de membros que
venham a ser eleitos, em conjunto, pelos titulares de
ações preferenciais e ordinárias minoritários.
Estabelece, por fim, que o último membro seria um
representante do auditor independente da
companhia.

Cremos que a regra é portadora de significativo
risco potencial, ao fortalecer a posição dos
minoritários na composição do Conselho, rompendo
com a sistemática societária de prestigiar o princípio
majoritário. O que releva, não é se conceder ao
mino~it~rio o direito de impedir que o majoritário eleja
a maIOria dos membros do Conselho Fiscal, mas sim a
garantia do exercício do direito de fiscalizar a gestão dos
negócios sociais, garantindo-lhe, assim, o acesso
amplo irrestrito às informações, o que já vem
assegurado pela legislação em vigor.

O preceito que se quer introduzir poderá consa
grar o abuso das minorias, nefasto ao desenvolvimen
to e evolução das atividades societárias, podendo vir
a contribuir no sentido contrário ao desejado, ou seja,
estimular o fechamento do capital de muitascompanhi
as abertas.

Sala das Sessões, 14 de Junho de 2000. 
Armando Monteiro, Vice-Líder do PMDB - Paulo
Octávio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PFUPST.

EMENDA ADITIVA N° 9 (Plenário)

O § 6° do art. 141, na redação proposta pelo art.
2° do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributa
ção, passa a ter a seguinte redação:

Art. 141. . ..

§ 6° O acionista controlador, bem
como os titulares de ações ordinárias e pre
ferenciais a que se refere o § 4° deste arti
go, ficarão impedidos de eleger os membros
do conselho de administração de mais de
uma companhia cujos objetos sociais pre
ponderantes sejam coincidentes.

Justificação

O texto do substitutivo aprovado na Comissão
de Finanças e Tributação assegura aos acionistas
que representem 15% das ações com direito a voto e
os acionistas preferenciais que representem, no
mínimo 10% do capital social a prerrogativa de
escolher representantes com assento no conselho de
administração da companhia. Contudo, o § 6° impede
que esses acionistas minoritários elejam membros de
conselho de administração em mais de uma
companhia cujos objetos sociais preponderantes
sejam coincidentes. A medida tem o cunho de evitar
que acionistas minoritários com interesses em
empresas concorrentes interfiram nas decisões
empresariais e disponham de informações
estratégicas. Entretanto, julgamos que a medida
apresenta grave falha ao desconsiderar a
possibilidade de o acionista controlador participar na
gestão de várias empr~sas do mesmo setor. Também
neste caso, seja na qualidade de acionista
majoritário, seja na qualidade de acionista minoritário
de uma das empresas, o acionista controlador pode
interferir nas decisões de forma conflitante com os
interesses de uma das empresas. Portanto, julgamos
que a mesma cautela, externada pelo relator, no que
tange à participação do acionista minoritário no
conselho de administração de companhias
concorrentes, deve também ser estendida, até com
mais razão, para o acionista controlador.

Sala das Sessões, 14-6-2000. - João
Herrmann Neto, Bloco Parlamentar PDT/PPS 
Aloizio Mercadante, PT - Sérgio Miranda,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Miro
Teixeira, Bloco Parlamentar PDT/PPS.

N° 10 (Plenário)

PROJETO DE LEI ND 3.315, DE 1997
(Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação.)

EMENDA SUPRESSlVA

Suprima-se, no art. 2° do Substituti
vo da Comissão de Finanças e Tributa
ção ao PL n° 3.315, de 1997, a referência
ao art. 161 da Lei n° 6.404, de 1976, e,
conseqüentemente, a nova redação pro
posta para o seu § 4°.
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Justificação

A presente emenda supressiva tem por objetiv?
permitir que matéria polêmica, ainda não amadurecI
da nesta Câmara dos Deputados, seja objeto de estu
dos capazes de permitir, a todos e a cada um dos
membros do Plenário, o voto consciente.

O Substitutivo, com todos os seus avanços, não
deve ter sua votação prejudicada pelas simples von
tade da maioria de vê-lo aprovado como está e com
maior pressa.

É sabido que na atividade legislativa o tempo é o
bom juiz do legislador, especialmente do nacional,
que precisa estar prévia e sUficientem~nte informado
sobre as conseqüências de seu voto, ainda que se re
fira a um parágrafo ou alínea de lei por fazer, portanto
inovadora, ou de lei a ser modificada para adaptação
à realidade, como é o caso presente.

A supressão proposta não retira a índole de ur
gência dada ao Substitutivo, mas dá tempo ao tempo,
para a decisão segura sobre um de seus aspectos.

Realmente, a nova redação proposta ao § 4° do
art. 161 dá aos conselhos fiscais das companhias
abertas uma disciplina que se apresenta desneces
sária, na medida em que das companhias abertas já
são exigidos auditores independentes.

Antonio Carlos Konder Reis, Bloco Parlamen
tar PFUPST - Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco
Parlamentar PFUPST.

N° 11 (Plenário)

PROJETO DE LEI N" 3.315, DE 1997
(Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação.)

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se, no art. 2° do Substitutivo
da Comissão de Finanças e Tributação ao
PL n° 3.315, de 1997, a referência ao art.
141 da Lei 6.404, de 1976, e, conseqüente
mente, a redação dada aos §§ 4° a 9°.

Justificação

A presente emenda supressiva tem por objetiv?
permitir que matéria polêmica, ainda não amadureCI
da nesta Câmara dos Deputados, seja objeto de estu
dos capazes de permitir., a todos e a cada um dos
membros do Plenário, o voto consciente.

O Substitutivo, com todos os seus avanços, não
deve ter sua votação prejudicada pela simples vonta
de da maioria de vê-lo aprovado como está e com ma
ior pressa.

Ésabido que na atividade legislativa o tempo é o
bom juiz do legislador, especialmente do nacional,
que precisa estar prévia e suficientemente informado
sobre as conseqüências de seu voto, ainda que se re
fira a um parágrafo ou alínea de lei por fazer, portanto
inovadora, ou de lei a ser modificada para adaptação
à realidade, como é o caso presente.

A supressão proposta não retira a índole de ur
gência dada ao Substitutivo, mas dá tempo ao tempo,
para a decisão segura sobre um de seus aspectos.

Realmente, a nova redação proposta ao art. 141
dá aos conselhos de administração das companhias
abertas uma disciplina que compromete o exercício
da direção da empresa pelo grupo majoritário. Tal me
dida, ainda que

adotada por nações desenvolvidas, no Brasil da
atualidade poderá resultar em retrocesso, pois muitos
grupos controladores legítimos poderão ser desesti
mulados à abertura do capital das empresas.

Antonio Carlos Konder Reis, Bloco Parlamen
tar PFUPST - Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco
Parlamentar PFUPST.

N° 12 (Plenário)

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Dê-se ao § 1° do art. 27-A, da Lei n° 6.385, de
1976, constante do art. 4° do Substitutivo da Comis
são de Finanças e Tributação ao PL n° 3.115, de
1997, a seguinte redação:

"Art. 27-A .

§ 1° O órgão deliberativo do Comitê,
coordenado pelo Conselho Federal de Con
tabilidade, será integrado por até nove
membros, sendo 2/3 (dois terços) contado
res, dotados de ilibada reputação e reco
nhecida capacidade técnica, representantes
das seguintes entidades:

a) ;
b) (CFC);
c) ;
d) .11..........................................................,

Sala das Sessões, de de 2000. - Pedro Eugê
nio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS 
Sérgio Miranda, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - Professor Luizinho, Vice-Líder do PT
- Dr. Hélio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PDT/PPS.

N° 13 (Plenário)
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Dê-se ao § 5° do art. 26 da Lei n° 6.385, de
1976, constante do art. 4° do Substitutivo da Comis
são de Finanças e Tributação ao PL n° 3.115, de
1997, a seguinte redação:

"Art. 26 .

"§ 5° As empresas de auditoria contá
bil e os auditores contábeis independen
tes, deverão manter seus papéis de traba
lho em perfeita ordem e estado de conser
vação, pelo prazo mínimo de cinco anos, à
disposição da Comissão de Valores Mobi
liários, do Conselho Federal de Contabili
dade e Conselhos Regionais de Contabili
dade, e do Banco Central do Brasil, no
que diz respeito as instituições financeiras
e demais instituições autorizadas a funcio
nar por este último." (NR).

Sala das Sessões, de de 2000. - Pedro Eugê
nio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS 
Sérgio Miranda, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - Professor Luizinho, Vice-Líder do PT
- Or. Hélio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PDT/PPS.

N° 14 (Plenário)

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Dê-se ao texto do inciso IV do § 1° do art 22 da
Lei n° 6.385, de 1976, constante do art. 4° do Substi
tutivo da Comissão de Finanças e Tributação ao PL n°
3.115, de 1997, a seguinte redação:

"Art. 22 .
§ 1° .
IV - Fins objetivos ou metas de

contabilidade; relatórios e pareceres de
auditores independentes;" (NR).

Sala das Sessões,de de 2000. - Pedro Eugê
nio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS 
Sérgio Miranda, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - Dr. Hélio, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PDT/PPS.

EMENDA DE PLENÁRIO N° 15

SUPRESSIVA

PL 311511997 - Modifica o art. 15 da Lei
n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que
"dispõe sobre as sociedades por ações".

Suprima-se o Art. 254-A do Substitutivo
do Relator na CFT

Justificação

Não há fundamento para que os acionistas
investidores do mercado tenham o direito de alienar as
suas ações pelo mesmo valor das a.ções integrantes
do bloco de controle porque o controlador e o
investidor do mercado exercem funções econômicas
essencialmente distintas - o primeiro é empresário
que cria, dirige e expande a empresa, o segundo é
aplicador de capital cujo objetivo é o de auferir
dividendo ou ganho na revenda da ação.

O empresário põe em risco sua reputação e
crédito e, freqüentemente o restante do seu patrimônio,
ao garantir pessoalmente obrigações sociais 
enquanto o acionista minoritário põe em risco apenas o
capital aplicado nas ações que possui. Além disso, o
empresário está permanentemente vinculado à
companhia, enquanto o acionista minoritário pode a
qualquer tempo realizar seu investimento mediante
venda das suas ações no mercado.

A lei prescreve ao controlador, em função do po
der que exerce, deveres diferentes dos atribuídos aos

minoritários e o submete a regime próprio de res
ponsabilidade: e o valor do poder de controle é a contra
partida dessa responsabilidade, que o acionista minori
tário não tem. Deste modo, assegurar aos acionistas mi
noritários o mesmo preço de venda das ações de con
trole, significa obrigar o empresário a transferir parte do
,valor do poder de controle para acionistas minintários
que não suportam os mesmos riscos, não têm lealdade
à companhia e não se preocupam com o seu destino 
mas consideram a sua participação acionária apenas
como instrumento de vantagens patrimoniais.

Ressalte-se ainda que a redação do art. 254-A
não distingue entre alienação de controle direto e
indireto, e a aplicação da Lei 6404/76 durante vinte
anos mostrou a impossibilidade prática de se
estender o direito de participação dos minoritários no
valor de controle da companhia aberta na hipótese de
alienação de ações ou quotas da sociedade de
controle da companhia aberta. Isso se dá pela razão
de que não há critério para identificar, no preço do
bloco de controle, a parte que corresponde ao valor
de controle da sociedade controlada. Aparentemente,
esse foi o principal argumento que justificou a
revogação do art. 254 pela Lei 9.457 de 1997.

Por último, cabe lembrar que o restabelecimento do
artigo 254-A poderá vir a dificultar e até impedir que conti-
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nue a execução do programa de privatização de socieda- Dê-se ao parágrafo 11 do art. 11 da Lei n° 6.385
das de economia mista porque o § 5° do projeto, que pre- de 1976, constante do substitutivo do relator na CFT, a
tende excluir a aplicação da lei no caso dessas companhi- seguinte redação:
as certamente será julgado inconstitucional à vista do dis- " . . _
posto no § 1° do artigo 173 da Constituição' A mutta cominada pela Inexecuçao de

. ordem da Comissão de Valores Mobiliários,
"§ 1° - A empresa pública, a sociedade nos termos do inciso 11 do caput do artigo 9° e

de economia mista e outras entidades que ex- do inciso IV de seu parágrafo 1°, não excederá
piorem atividades econômicas sujeitam-se ao a R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atra-
regime jurídico próprio das empresas priva- so no seu cumprimento, limitada a
das, inclusive quanto às obrigações trabalhis- R$100.000,00 (cem mil reais), e sua aplicação
tas e tributárias." independe do processo administrativo previsto

no inciso V no caput do mesmo artigo."
Sala das Sessões, 21 de novembro de 2000. 

Armando Monteiro, Vice-Líder do PMDB - Paulo
Octávio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PFUPST.

EMENDA ADITIVA~ 16 (Plenário)

Acrescente-se ao Substitutivo da Comissão de Fi
nanças e Tributação ao PL 3.315, de 1997, o seguinte
art. 8°, renumerando-se os seguintes:

"Art. 8° O disposto nos arts. 141 e 161
da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
permanece regendo as companhias existen
tes na data da publicação desta lei, não se
lhes aplicando as modificações neles introdu
zidas pelo art. 2°."

Justificação

A presente emenda tem por finalidade oferecer
uma alternativa àquelas que subscrevi propondo a su
pressão das inovações introduzidas nos arts. 141 e 161
da Lei nO 6.404, de 1976, pelo art. 2° do Substitutivo, no
tocante ao conselho de administração e ao conselho fis
cal das companhias abertas.

Possibilita-se, desse modo, que as atuais compa
nhias abertas, que operam sob um regime jurídico tradi
cional no País, tenham de adotar regime experimentado
em outros modelos econômicos, respeitando-se o direi
to adquirido.

Brasília, 28 de novembro de 2000. - Deputado Fe
deral Antônio Carlos Konder Reis, Bloco Parlamentar
PFUPST - Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parla
mentar PFUPST.

EMENDA DE PLENÁRIO N° 17

MODIFICATNA

PL n° 3115/1997 -'Modifica o art. 15 da
Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que "dispõe sobre as sociedades por
ações". .

Justificação

No preceito em referência fica estabelecida multa
a ser cominada pela inexecução de ordem dos valores
mobiliários, cujo valor terá o limite de R$5.000,00 (cinco
mil reais) por dia de atraso no seu cumprimento. Pare
ce-nos inconveniente o preceito ante a falta de um teto
para o montante final da mutta, que poderá assumir ci
fras astronômicas.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2000. 
Deputado Armando Monteiro, Vice-Líder do PMDB 
Paulo Octávio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PFUPST.

EMENDA DE PLENÁRIO~ 18

SUPRESSIVA

PL n° 3115/1997 - Modifica o art. 15 da
Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que "dispõe sobre as sociedades por
ações".

Suprima-se o § 4°, 5°, 6° e, ]O do art.
141 do Substitutivo do Relator na CFT

Justificação

O preceito em questão visa a conceder o direito
de eleger e destituir um membro e seu suplente do Con
selho de Administração, em votação separada na
Assembléia Geral, excluído o acionista controlador, a
maioria dos titulares: a) de ações de emissão de com
panhia aberta com direito a voto, que representem, pelo
menos 15% (quinze por cento) do total das ações com
direito a voto; e b) de ações preferenciais sem direito a
voto e com voto restrito de emissão de companhia aber

'ta, que representem, no mínimo, 10% (dez por cento)
do capital social.

A proposta nos parece inócua e onerosa para a
companhia.

Com efeito, a lei fixa número mínimo de conselhei
ros, ou seja, três membros. Assim, naquelas companhi-



Suprima-se do art. 141 da Lei n°
6.404n6 os §§ 6° e ao, renumerando-se os
demais parágrafos:

Justificação

O substitutivo do relator na Comissão de Finanças
e Tributação introduziu a possibilidade de convocação
de assembléia geral para deliberar sobre a existência
de conflitos de interesses, por acionistas que represen
tem, no mínimo, 10% do capital social.

Entendemos que o ilustre relator elegeu um per
centual muito elevado, que certamente deixará de aten
der à maioria das indicações de conflito de interesse
que são arquidas pelo acionistas minoritários. De fato,
com o crescente processo de fusões, cisões e incorpo
rações que têm dominado a cena econômica brasileira,
tem se verificado uma tendência de diluição da partici
pação dos acionistas minoritários em vários segmentos
de atividade. Portanto, exigir o apoio de acionistas que
representem 10% do capital total pode se revelar im
possível em muitos casos. Diante disso, verificamos a
necessidade de alterar esse percentual para 5% do ca
pital votante e ampliar o universo de acionistas minoritá
rios que seriam beneficiados com a medida.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - Aloí
zio Mercadante, PT - Sérgio Miranda, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - João Herrmann
Neto, Bloco Parlamentar PDT/PPS - Miro Teixeira,
Bloco Parlamentar PDT/PPS.

EMENDA SUPRESSIVA N° 20 (Plenário)

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Justificação

A norma contida no § 6° do art. 141, no sentido
de que os acionistas que concorrerem com seus vo
tos para a eleição de conselheiros com base no dis
posto no § 4° deste artigo não poderão exercer essa
mesma prerrogativa em mais de uma companhia, cu
jos objetos sociais preponderantes sejam coinciden
tes, configura exigência desarrazoada, que inviabili
zaria, em diversas hipóteses, o exercício do direito
previsto no § 4° do art. 141.

Há que se considerar que o membro do conselho
de administração presta serviços à companhia, a quem
assume o dever de lealdade. Não se afigura correto,
portanto, impor tal restrição aos acionistas que elegem
o respectivo conselheiro, tendo em vista que este não
será eleito para representar interesses de determinado
grupo de acionistas, mas da companhia como um todo,
sob pena de incorrer em infração às normas de conduta
que regem o exercício da função.

A partir do conteúdo da Emenda n° 69/99, apre
sentada à Comissão de Finanças e Tributação alterar o
Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação ao
Projeto Lei n° 3.115/97 da seguinte forma:

Artigo a ser alterado: Art. 2°
Dispositivo da Lei n° 6.404176: Art.

115, § 5°.

Modificação proposta pela presente
Emenda:

Dê-se ao § 5°, do art. 115 a seguinte re
dação:

Art. 115 ..

u§ 50 Poderá ser convocada assembléia
geral para deliberar quanto à existência de con
flito de interesses, e à respectiva solução, por
acionistas que representem 10% (dez por cen
to), no mínimo, do capital social, ou 5% (cinco
por cento), no mínimo, do capital votante, ob-
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as em que se quiser garantir efetivamente o controle, servado o disposto na alínea c do art. 123."
deverá o estatuto prever um número de conselheiros
capaz de inibir a composição paritária com os minoritá
rios que desfrutam direito de voto e com os preferencia
listas sem esse direito ou com restrição.

Deste modo, poderá a participação dos referi
dos acionistas ficar diluída no Conselho, com a agra
vante de se aumentar o custo para a companhia, vez
que todos os conselheiros devem ser remunerados e,
como curial, quanto maior o número de conselheiros,
maior a despesa.

Parece-nos que pelo sistema atual, desejando os
minoritários titulares de ações com direito de voto,

marcar sua posição no Conselho, poderão reque
rer, nos termos do artigo 141 , o processo de voto múlti
plo, atribuindo-se a cada ação tantos votos quantos se
jam os membros do Conselho, onde poderá concentrar
todos os seus votos num só candidato.

Quanto aos preferencialistas, temos que o seu
principal objetivo no contexto societário é o de obtenção
de lucros, pagos sob a forma de dividendos, não visan
do a participação na administração da companhia, pos
to que, do contrário, abdicaria do atrativo de pagamento
de dividendo em percentual maior conferido às ações
preferenciais, deixando de adquirir tais ações e com
prando ações ordinárias.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2000. 
Deputado Armando Monteiro, Vice-Líder do PMDB 
Paulo Octávio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PFUPST.

EMENDA AGLUTINATIVA N" 19 (Plenário)



Justificação

A alteração do art. 264 se justifica como medida
de atualização da lei das SIA. Com efeito, a avaliação
de uma companhia de preço de mercado, para efeito
da comparação prevista nesse artigo, é, em muitos
casos, impossível de ser realizada, deve-se prever a
possibilidade de adoção de critério aceito pela CVrliJ.

O art.264 tem por objetivo regular a incorporação
de companhia controlada, que consiste em um negócio
consigo mesmo, em que existe a possibilidade de o
acionista controlador estabelecer uma relação de troca
de ações injustas, prejudicial aos interesses dos demais
acionistas das companhias envolvidas.

Justificação

"Art. 141. . ..

§ 70 Sempre que, cumulativamente, a
eleição do conselho de administração se der
pelo sistema do voto mú~iplo e os titulares de
ações ordinárias ou preferenciais exercerem a
prerrogativa de nomear um conselheiro, será
assegurado a acionista ou grupo de acionis
tas vinculados por acordo de votos que dete
nham mais do que 50% (cinqüenta por cento)
das ações ordinárias o direito de eleger con
selheiros em número igual ao dos eleitos pe
los demais acionistas, mais um, independen
temente do número de conselheiros que, se
gundo o estatuto, componha o órgão."

EMENDA MODIFICATIVA N° 21 (Plenário)

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Dê-se nova redação para o § 7° do art. 141 da
Lei nO 6.404/76, consoante o texto abaixo:
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Pelas mesmas razões acima expostas deve EMENDA ADITIVA N° 22 (Plenário)

ser retirado o ~ 8: do art..141 , consoa~te te~o apro- AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
vado na Comlssao de Flnança~ e T~lbutaçao, uJ!la DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
vez que o mandato do conselheiro nao pode ser in-

terrompido somente em razão do fato que de os aci- Fica alterado o art. 264, e seus §§, da Lei n°
onistas que os elegeram tiveram suas participações 6.404/76, conforme redação abaixo:
acionárias reduzidas. "Art. 264. Na incorporação, pela controladora,

Plenário da Câmara dos Deputados, em de de de companhia controlada, a justificação, apresentada
2001. - Deputado Jutahy Júnior, Líder do Bloco Par- à assembléia geral da controlada, deverá conter,
lamentar PSDB/PTB. além das informações previstas nos arts. 224 e 225, o

cálculo das relações de substituição das ações dos
acionistas não controladores da controlada com base
no valor do patrimônio líquido das ações da controla
dora e da controlada, avaliados os dois patrimônios
segundo os mesmos critérios e na mesma data, a
preços de mercado, ou com base em outro critério
aceito pela Comissão de Valores Mobiliários, no caso
de companhias abertas.

§ 1° A avaliação dos dois patrimônios será feita
por três peritos ou empresa especializada e, no caso
de companhias abertas, por empresa especializada.

§ 20 Para efeito da comparação referida neste
artigo, as ações do capital da controlada de proprie
dade da controladora serão avaliadas, no patrimônio
desta, em conformidade com o disposto no caput.

§ 30 Se as relações de substituição das ações
dos acionistas não controladores, previstas no proto
colo da incorporação, forem menos vantajosas que as
resultantes da comparação prevista neste artigo, os
acionistas dissidentes da deliberação da assembléia
geral da controlada que aprovar a operação, poderão
optar, no prazo previsto no art. 230, entre o valor de
reembolso fixado nos termos do art. 45 e o valor apu
rado em conformidade com o disposto no caput, ob
servado o disposto no art. 137, inciso 11.

§ 4° Aplicam-se as normas previstas neste artigo
à incorporação de controladora porsua controlada, à fu
são de companhia controladora com a controlada, à in
corporação de ações de companhia controlada ou con
troladora, à incorporação, fusão e incorporação de
ações de'sociedades sob controle comum."

A ressalva contida no § 70 do art. 141 em
comento, que assegura aos acionistas ou grupo de
acionistas vinculados por acordo de votos que
detenham mais do que cinqüenta por cento das
ações ordinárias o direito de eleger conselheiros
em número igual ao dos eleitos pelos demais
acionistas, mais um, deve se abranger também os
acionistas ordinaristas, quando estes exercerem a
prerrogativa contida no § 4° do art. 141, inexistindo
razão que imponha sua aplicação somente aos
titulares de ações preferenciais, conforme consta
do texto aprovado na Comissão de Finanças e
Tributação.

Plenário da Câmara dos Deputados, em de de
2001. - Deputado Jutahy Júnior, Líder do Bloco Par
lamentar PSDB/PTB.
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Isto posto, a alteração ora proposta prevê a apli
cação das normas desse artigo a outras hipóteses
equiparáveis à incorporação de companhia controla
da, nos termos do § 4°, quais sejam: incorporação de
controladora por sua controlada, à fusão de compa
nhia controladora com a controlada, à incorporação
de ações de companhia controlada ou controladora, à
incorporação, fusão e incorporações de ações de so
ciedades sob controle comum.

Plenário da Câmara, de de 2001. - Deputado
Jutahy Júnior, Líder do Bloco Parlamentar
PSDB/PTB.

EMENDA MODIFICATIVA W 23 (Plenário)

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Fica alterada a redação dos §§ 3° e 4° do art. 4°
da Lei n° 6.404/76, nos seguintes termos:

"Art. 4° .

§ 3° A Comissão de Valores Mobiliári
os poderá c1assficar as companhias abertas
em categorias, segundo as espécies e clas
ses dos valores mobiliários por ela emitidos
negociados no mercado, e espe- cificará as
normas sobre companhias abertas aplicáve
is a cada categoria.

§ 4° O registro de companhia aberta
para negociação de ações no mercado
somente poderá ser cancelado se a com
panhia emissora de ações, o acionista
controlador ou a sociedade que a contro
le, direta ou indiretamente, formular ofer
ta pública para adquirir a totalidade das
ações em circulação no mercado, por pre
ço justo, ao menos igual ao valor de avali
ação da companhia, apurado com base
nos critérios, adotados de forma isolada
ou combinada, de patrimônio líquido con
tábil, de patrimônio líquido avaliado a pre
ço de mercado, de fluxo de caixa descon
tado, de comparação por múltiplos, de co
tação das ações no mercado de valores
mobiliários, ou com base em outro critério
aceito pela Comissão de Valores Mobiliá
rios, assegurada a revisão do valor da
oferta, em conformidade com o disposto
no art. 4°-A.

§ 6° O acionista controlador ou a so
ciedade controladora que adquirir ações
da companhia aberta sob seu controle
que elevem sua participação, direta ou in
direta, em determinada espécie e classe
de ações à porcentagem que, segundo
normas gerais expedidas pela Comissão
de Valores Mobiliários, impeça a Iiquidez
de mercado das ações remanescentes,
será obrigado a fazer oferta pública, por
preço determinado nos termos do § 4°,
para aquisição da totalidade das ações
remanescentes no mercado.

Justificação

A presente emenda tem por objetivo promo
ver um aperfeiçoamento técnico da redação do §
3° do art. 4° da Lei das S/A, nos termos do Substi
tutivo acima, bem como incluir, no corpo do § 4°
do mesmo artigo, os critérios que poderão ser utili
zados para definição do valor da oferta pública de
cancelamento de registro de companhia aberta,
considerando a necessidade de se proteger os
acionistas minoritários contra a fixação arbitrária
do referido valor em patamares aviltados, e sem
correlação com o real valor da companhia.

Outrossim, a redação ora proposta para o cita
do § 4° contempla remissão ao art 4°-A, cuja inclu
são também é proposta nesta oportunidade, o qual
garantirá aos acionistas minoritários da companhia a
prerrogativa de requerer a revisão do valor estabele
cido para efeito da oferta pública de que se cuida.

Impõe-se alterar a redação do § 6° deste artigo,
na parte referente à elevação de participação "direta
e indireta", que deve ser redigido com "direta ou indi
reta", haja vista tratar-se de hipóteses alternativas.

Plenário da Câmara dos Deputados, de de
2001. - Deputado Jutahy Júnior, Líder do Bloco Par
lamentar PSDB/PTB.

EMENDA ADITIVA N" 24 (Plenário)

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Fica incluído no art. 3° do Substitutivo o seguinte
art. 4°-A da Lei n° 6.404/76:

Art. 4°-A. Na companhia aberta, os titula
res de, no mínimo, 10% (dez por cento,) das
ações em circulação no mercado poderão re
querer aos administradores da companhia que
convoquem assembléia especial dos acionis
tas titulares de ações em circulação no merca-



Justificação

É inadequada a redação sugerida para o § 1° do
art. 111 da Lei das S/A, tendo em consideração que o
direito de aquisição de voto pelos titulares de acões

preferenciais somente tem pertinência em se
tratando de dividendos fixos ou mínimos, consoante
ensina a melhor doutrina de direito societário.

Não se justifica, portanto, a alteração proposta
para os dispositivos em comento, que devem perma
necer consoante o texto legal em vigor.

Plenário da Câmara, de de 2001. - Deputado
Jutahy Júnior, Líder do Bloco Parlamentar
PSDB/PTB.

EMENDA ADITIVA N° 26 (PLENÁRIO)

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Fica alterada a redação do art. 254-A da Lei
das S/A, conforme o texto constante do art. 2° do
Substitutivo aprovado na Comissão de Finanças
e Tributação, com alteração da redação do ca
put, a inclusão de novos §§ 1° e 4°, e a exclusão
do § 2°, conforme abaixo:

"Art. 116-A. O acionista controlador da com
panhia aberta e os acionistas, ou grupo de acio
nistas, que elegerem membro do conselho de ad
ministração, ou membro do conselho fiscal, deve
rão informar imediatamente as modificações em
sua posição acionária na companhia à Comissão
de Valores Mobiliários e às Bolsas de Valores ou
entidades do mercado de balcão organizado nas
quais os valores mobiliários de emissão da com
panhia estejam admitidos à negociação, nas con
dições e na forma determinadas pela Comissão
de Valores Mobiliários." (NR)

Justificação

A presente emenda tem por objetivo retirar as
restrições referentes ao dever do membro do conse-
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do, para deliberar sobre a realização de nova Plenário da Câmara dos Deputados, de de
avaliação pelo mesmo ou por outro critério, 2001. - Jutahy Júnior, Líder do Bloco Parlamentar
para efeito de determinação do valor de avalia- PSDB/PTB.
ção da companhia, referido no § 4° do art. 4°. EMENDA SUPRESSIVA N° 25 (Plenário)

§ 1° O requerimento deverá ser apre- _
sentado no prazo de 15 (quinze) dias da di- AO SUBSTITUTIVO DA COMISSAO
vulgação do valor da oferta pública, devida- DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
mente fundamentado e acompanhado de Fica suprimida a alteração do art. 111, §§ 1° e
elementos de convicção que demonstrem a 4°, da Lei n° 6.404/76, nos termos do art. 2° do
falha ou imprecisão no emprego da metodo- Substitutivo aprovado na Comissão de Finanças e
logia de cálculo ou no critério de avaliação Tributação.
adotado, podendo os acionistas referidos no
caput convocarem a assembléia quando os
administradores não atenderem, no prazo
de 8 (oito) dias, ao pedido de convocação.

§ 2° Consideram-se ações em circula
ção no mercado todas as ações do capital
da companhia aberta menos as de proprie
dade do acionista controlador, de diretores,
de conselheiros de administração e as em
tesouraria.

§ 3° Os aciontstas que requererem a
realização de nova avaliação e aqueles que
votarem a seu favor deverão ressarcir a
companhia pelos custos incorridos, caso o
novo valor seja inferior ou igual ao valor ini
ciai da oferta pública.

§ 4° Caberá à Comissão de Valores
Mobiliários disciplinar o disposto no art. 4° e
neste artigo, e fixar prazos para a eficácia
desta revisão."

Justificação

A inclusão do art. 4°-A na Lei das S/A, introduz
o procedimento de revisão do valor da oferta pública
prevista no art. 4° respectivo, conforme redação
constante do Substitutivo acima.

O pedido de revisão do valor da oferta públi
ca poderá ser apresentado por titulares de pelo
menos 10% das ações em circulação no merca
do, devendo ser apreciado em assembléia espe
cial desses acionistas. Aprovado o pedido, a
companhia deverá submeter-se a nova avaliação,
que poderá desafiar, inclusive, a escolha do crité
rio de avaliação da companhia.

É imprescindível que à Comissão de Valores
Mobiliários sejam outorgados poderes para regu
lar o presente dispositivo, de forma a estabelecer
com maiores minúcias as regras que deverão re
ger o presente procedimento, fixando-lhe os pra
zos necessários para que a importante revisão
seja realizada de forma eficaz.



Inclua-se no art. 161 da Lei n° 6.404/76 o se
guinte § 5°, renumerando-se os atuais §§ 5° e 6° para
§§ 6° e 7°.

"Art. 161 .

§ 5° Na companhia aberta, o conselho fiscal
será composto de três membros e suplentes em igual
número, acionistas ou não, eleitos por assembléia, e,
na sua constituição, serão observadas as seguintes
normas:

a) os titulares de ações preferenciais sem direito
de voto ou com voto restrito, em conjunto com os titu
lares de ações ordinárias, excluído o acionista contro
lador, terão direito de eleger, em votação em separa
do, um membro e respectivo suplente;

b) os acionistas controladores terão direito de
eleger um membro e seu respectivo suplente;

c) o terceiro membro e seu respectivo suplente
serão eleitos em comum acordo, pelos acionistas re
feridos nas alíneas a e b acima, devendo cada grupo
indicar um representante para, em assembléia, pro
ceder a eleição. Não havendo consenso, a assem
bléia deliberará por maioria de votos, cabendo a cada
ação,

independente de sua espécie ou classe, o direi
to a um voto.

§ 6° Os membros do conselho fiscal e seus su
plentes exercerão seus cargos até a primeira assem
bléia geral ordinária que se realizar após a sua elei
ção, e poderão ser reeleitos.

§ 7° A função de membro do conselho fiscal é in
delegável." (NR)

Justificação

A introdução do § 5° ora proposto no art. 161 da
Lei das SIA tem como fundamento a necessidade de
conferir tratamento diferenciado para as companhias
abertas, no tocante ao conselho fiscal. Propõe-se que
o número de membros do conselho fiscal, que passa
a ser de no máximo três. Tal medida é importante, na
medida em que resultará na redução de custos para
as companhias, sem prejudicar o funcionamento do
conselho fiscal.

No que se refere à indicação de membros para o
referido conselho, deve-se garantir aos acionistas mi
noritários e ao acionista controlador elegerem, res
pectivamente, um membro, conforme redação pro
posta para as letras "a" e "b" do § 4° do art. 161.
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lho de administração e do ou membro do conselho fis- EMENDA ADITIVA N° 29 (PLENÁRIO)

cal de informar alterações nas posições acionárias, AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE
tendo em vista que esta obrigação deve ser cumprida FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
por todos os membros dos referidos conselhos, não
somente aos que forem eleitos na forma do art. 141, §
4°, e na forma do § 4° do art. 161.

Plenário da Câmara, de de 2001. - Deputado
Jutahy Júnior, Líder do Bloco Parlamentar
PSDB/PTB.

EMENDA SUPRESSIVA N° 27 (PLENÁRIO)

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Suprima-se, do texto do Substitutivo aprovado
na Comissão de Finanças e Tributação, o art. 9° res
pectivo.

Justificação

O art. 9° mencionado deve ser suprimido em ra
zão de não haver qualquer justificativa para se atribuir
tratamento diferenciado aos integrantes do atual Co
legiado da CVM.

Plenário da Câmara,de de 2001. - Deputado
Jutahy Júnior, Líder do Bloco Parlamentar
PSDB/PTB.

EMENDA SUPRESSIVA N° 28 (PLENÁRIO)

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Exclua-se o § 4° art. 161 da Lei n° 6.404/76, na
redação do Substitutivo aprovado na CFT.

Justificação

A proposta de alteração do § 4° art. 161 da
Lei n° 6.404/76 é aplicável somente à composição
do conselho fiscal de companhias abertas, consa
grando-se verdadeira injustiça com as companhi
as fechadas, que ficariam desprovidas de qual
quer norma relativa à composição de seus conse
lhos fiscais.

Impõe-se, portanto, suprimir o texto do Substi
tutivo, uma vez que o texto vigente do § 4° art. 161
da Lei nQ 6.404/76 aplica-se também às companhias
fechadas, não obstante a outra emenda que propõe
a inclusão de um parágrafo tratando da composição
do conselho fiscal, especificamente para as compa
nhias abertas.

Plenário da Câmara,de2001. - Deputado
Armando Monteiro, Vice-Líder do PMDB - Moreira
Ferreira, Bloco Parlamentar PFUPST - Xico Grazia
no, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB.



Justificação

O direito dos acionistas titulares de ações com
direito de voto alienarem suas ações ao preço prati
cado no negócio jurídico de alienação de controle
deve sofrer certo temperismo. Embora se reconhe
ça que o direito em questão deve ser outorgado aos
referidos acionistas, deve-se, por outro lado, permi
tir que o acionista controlador receba um prêmio em
decorrência do ônus por ele suportado na condu
ção dos negócios da companhia. Com efeito, o êxito
do empreendimento, e a correspondente valoriza
ção da companhia, deve-se à boa administração da
companhia, o que, em certa medida, depende da
contribuição pessoal do acionista controlador. Justi
fica-se, assim, que o compartilhamento do prêmio
de controle seja fixado em 80% do que for pago ao
acionista controlador.

No § 1°, é introduzido o conceito de alienação
de controle, tendo em vista a necessidade de se con
ferir maior segurança jurídica aos acionistas, em face
das constantes reestruturações societárias que, em
muitas ocasiões, trazem embutidas verdadeiras alie
nações de controle.

O § 4° ora proposto contém a previsão de que o
acionista adquirente poderá ofertar aos acionistas mi
noritários o direito de optar entre a alienação de suas
ações na oferta pública de que trata o presente artigo,
ou permanecer na companhia, caso assim o dese
jem, mediante o recebimento da diferença entre o va
lor de mercado das ações e o valor pago por ação in
tegrante do bloco de controle.

"Art. 254-A. A alienação, direta ou
indireta, do controle de companhia aberta
somente poderá ser contratada sob a
condição, suspensiva ou resolutiva, de
que o adquirente se obrigue a fazer oferta
pública de aquisição das ações com direi
to a voto de propriedade dos demais acio
nistas da companhia, de modo a lhes as
segurar o preço, no mínimo igual a 80%
(oitenta por cento) do valor pago por ação
com direito a voto, integrante do bloco de
controle.

§ 1° Entende-se como alienação de
controle a transferência, de forma direta ou
indireta, de ações integrantes do bloco de
controle, de ações vinculadas a acordos de
acionistas e de valores mobiliários conversí
veis em ações com direito a voto, cessão de
direitos de subscrição de ações e de outros
títulos ou direitos relativos a valores mobiliá-
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A redação aprovada para o § 4° do art. 161 pela rios conversíveis em ações que venham a
Comissão de Finanças e Tributação prévia que o últi- resultar na alienação de controle acionário
mo membro do conselho fiscal será representante do da sociedade.
auditor independente da companhia. Tal proposição § 2° A Comissão de Valores Mobiliári-
não pode prosperar, tendo em vista o patente conflito os autorizará a alienação de controle de que
de interesses que se instalará em relação a esse trata o caput, desde que verificado que as
membro, no tocante ao exercício de suas funções de condições da oferta pública atendem aos re-
conselheiro, assim como para o auditor independente quisitos legais.
que o indicar. § 3° Compete à Comissão de Valores

Propõe-se, portanto, que o terceiro e último Mobiliários estabelecer normas a serem ob-
membro do conselho fiscal seja escolhido, medi- servadas na oferta pública de que trata o
ante consenso, pelos representantes dos acionis- caput.
tas ~inori~ári~se. contr~l~dores. Caso tal conse_n- § 4° O adquirente do controle acio-
so nao ~eJa atmgldo, o ul~~mo membro deve entao nário de companhia aberta poderá ofere-
ser eleito pela as~em.blela geral, outorgando-s,e cer aos acionistas minoritários a opção
u~ voto a cada açao, mdependente de sua espe- de permanecer na companhia, mediante
cle ou classe. o pagamento, de um prêmio equivalente

Plenário da Câmara,de de 2001. - Deputado à diferença entre o valor de mercado das
Armando Monteiro, Vice-Uder do PMDB - Moreira ações e o valor pago por ação integrante
Ferreira, Bloco Parlamentar PFUPST - Xico Grazia- do bloco de controle."
no Vice-Uder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB.

EMENDA ADITIVA N° 30 (Plenário)

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Fica alterada a redação do art. 254-A da Lei das
SIA, conforme o texto constante do art. 20 do Substi
tutivo aprovado na Comissão de Finanças e Tributa
ção, com alteração da redação do caput, a inclusão
de novos §§ 1° e 4°, e a exclusão do § 2°, conforme
abaixo:
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A exclusão do § 2° do artigo em tela tem porfun- § 5° Verificando-se que nem os titulares de
damento o fato de que a norma nele contida não ne- ações com direito a voto e nem os titulares de ações
cessita constar da lei, uma vez que é facultada à CVM preferenciais sem direito à voto ou com voto restrito
regulamentar a oferta pública em questão. perfizeram, respectivamente, o quorum exigido nos

Plenário da Câmara, de de 2001. - Deputado incisos I e 11 do parágrafo anterior, ser-Ihes-á faculta-
Armando Monteiro Vice-Líder do PMDB - Moreira do agregar suas ações para elegerem em conjunto
Ferreira Bloco Parl~mentarPFUPST - Xico Grazia- um membro e seu suplente para o conselho de admi-
no Vice~LíderParlamentar PSDB/PTB. nistração, observando-se, nessa hipótese, o quorum

, exigido pelo inciso 11 do aludido parágrafo."
EMENDA SUPRESSIVA N° 31 (Plenário)

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Fica suprimida a alteração do art. 45 da Lei n°
6.404/76, nos termos do art. 2° do Substitutivo apro
vado na Comissão de Finanças e Tributação.

Justificação

A supressão da proposta de alteração do art. 45
da Lei das SIA, do texto do Substitutivo é medida im
perativa, pois o texto sugerido não representa efetivo
avanço no tocante à forma de se apurar o valor de re
embolso, que é devido ao acionista dissidente das de
liberações assembleares que dão ensejo ao direito de
recesso.

A adoção do valor econômico como patamar
para cálculo do referido valor não pode ser considera
da como uma solução universalmente satisfatória, na
medida em que este não representa o real valor de
determinadas companhias, que não apresentam um
fluxo de caixa tangível.

É preferível, portanto, do ponto de vista da pro
teção do acionista minoritário, que o valor de reem
bolso continue sendo apurado em conformidade com
o texto legal em vigor, que fixa como patamar mínimo
o valor de patrimônio líquido da ação, que somente
poderá ser minorado se o estatuto prever a avaliação
da companhia de acordo com o seu valor econômico.

Plenário da Câmara dos Deputados, de de
2001. - Deputado Armando Monteiro, Vice-Líder do
PMDB - Moreira Ferreira, Bloco Parlamentar
PFUPST - Xico Graziano, Vice-Líder do Bloco Par
lamentar PSDB/PTB.

EMENDA MODIFICATIVA N° 32 (plenário)

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO

DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Introduza-se o seguinte § 5° no art. 141 da Lei n°
6.404176, renumerando-se os parágrafos subseqüentes:

"Art. 141. . .

Justificação

O § 5° que ora proposto tem por finalidade per
mitir que, na hipótese de os acionistas ordinaristas ou
preferencialistas presentes à assembléia geral, que
não houverem atingido o quorum exigido para a elei
ção do membro do conselho de administração, so
mem suas ações às de outra espécie, para que pos
sam assim participar do processo eleitoral.

Como medida vottada a garantir que os acionis
tas que exercerem a prerrogativa do art. 141, § 4°, da
Lei das SIA, tenham efetiva representatividade, o
exercício da faculdade prevista no § 5° ficará condici
onado ao atendimento do quorum previsto no inciso
II do § 4° do art. 141, qual seja, dez por cento do capi
tal social.

Plenário da Câmara dos Deputados, de de
2001. - Deputado Armando Monteiro, Vice-Líder do
PMDB - Moreira Ferreira, Bloco Parlamentar
PFUPST - Xico Graziano, Vice-Líder do Bloco Par
lamentar PSDB/PTB.

EMENDA MODIFICATIVA N° 33

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Fica alterada a redação do § 1°, e de suas alíne
as "b" e "c", do art. 17 da Lei n° 6.404/76, nos termos
do Substitutivo acima, suprimido-se o § 2° do mesmo
artigo, e renumerando-se os parágrafos subseqüen
tes, ficando os dispositivos atingidos com a seguinte
redação:

"Art. 17 .
§ 1° Independentemente do direito de

receber ou não o valor de reembolso do ca
pital com prêmio ou sem ele, as ações pre
ferenciais sem direito de voto ou com restri
ção ao exercício deste direito, somente se
rão admitidas à negociação no mercado de
valores mobiliários se a elas forem atribuí
das pelo menos uma das seguintes prefe
rências ou vantagens:
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§ 3° A instituição depositária ficará obri
gada a comunicar à companhia emissora:

I - imediatamente, o nome do proprie
tário efetivo quando houver qualquer evento
societário que exija a sua identficação, e

II - no prazo de até dez dias, a contra
tação da custódia e a criação de ônus ou
gravames sobre as ações.

§ 4° A propriedade das ações em cus
tódia fungível será provada pelo contrato fir
mado entre o proprietário das ações e a ins
tituição depositária.

§ 5° A instituição tem as obrigações de de
positária e responde perante o acionista e terce~

ros pelo descumprimento de suas obrigações."

"art. 41. A instituição autorizada pela
Comissão de Valores Mobiliários a prestar
serviços de custódia de ações fungíveis
pode contratar custódia em que as ações de
cada espécie e classe da companhia sejam
recebidas em depósito como valores fungí
veis, adquirindo a instituição depositária a
propriedade fiduciária das ações.

§ 1° A instituição depositária não
pode dispor das ações e fica obrigada a
devolver ao depositante a quantidade de
ações recebidas, com as modificações re
sultantes de alterações no capital social
ou no número de ações da companhia
emissora, independentemente do número
de ordem das ações ou dos certificados
recebidos em depósito.

EMENDA MODIFICATIVA~ 34 (PLENÁRIO)

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Fica a~erada a redação do art. 41 da Lei n°
6.404176, nos termos do Substitutivo aprovado na Comis
são de Finanças e TriJutação, consoante o texto abaixo:

b) direito ao recebimento de dividendo, ora sugeridas, que corrigem imprecisões na redação
por ação preferencial, pelo menos 10% (dez aprovada na Comissão de Finanças e Tributação.

po~ cent~) ,~aior do que o atribuído a cada O inteiro teor do § 1° já contempla a norma con-
açao ordmana; ou tida no atual § 2° do art. 17 do texto do Substitutivo,

c) direito de serem incluídas na oferta pressupondo-se, assim, a exclusão deste último dis-
pública de alienação de controle, nas condi- positivo, que passa a tornar-se desnecessário.
Ç?~S previstas no art. 2.54-A, assegurad? o Plenário da Câmara dos Deputados - Armando
dividendo pelo menos Igual ao das açoes Monteiro Vice-Líder do PMDB - Moreira Ferreira
ordinárias. Bloco Parlamentar PFUPST - Xico Graziano

§ 2° Deverão constar do estatuto, com Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB
precisão e minúcia, outras preferências ou
vantagens que sejam atribuídas aos acionis
tas sem direito a voto, ou com voto restrito,
além das previstas neste artigo.

§ 3° Os dividendos, ainda que fixos ou
cumulativos, não poderão ser distribuídos em
prejuízo do capital social, salvo quando, em
caso de liquidação da companhia, essa vanta
gem tiver sido expressamente assegurada.

§ 4° Salvo disposição em contrário no
estatuto, o dividendo prioritário não é
cumulativo, a ação com dividendo fixo não
partipa dos lucros remanescentes e a ação
com dividendo mínimo participa dos lucros
distribuídos em igualdade de condições com
as ordinárias,

depois de a estas assegurado
dividendo igual ao mínimo.

§ 5° Salvo no caso de ações com dividen
do fixo, o estatuto não pode excluir ou restringir
o direito das ações preferenciais de participar
dos' aumentos de capital decorrentes da capita
lização de reservas ou lucros (art. 169).

§ 6° O estatuto pode conferir às ações
preferenciais com prioridade na distribuicão
de dividendo cumulativo, o direito de rece
bê-lo, no exercício em que o lucro for insifi
ciente, à conta das reservas de capital de
que trata o § 1° do artigo 182.

§ 7° Nas companhias objeto de desesta
tização poderá ser criada ação preferencial de
classe especial, de propriedade exclusiva do
ente desestatizante, à qual o estatuto social
poderá confeir os poderes que espec ficar, in
clusive o poder de veto às deliberações da
assembléia geral nas matérias que estipular. "

Justificação

Para melhor compreensão do dispositivo legal em
questão, e tendo em vista os ditames da Lei Comple
mentar n° 95/98, fazem-se necessárias as alterações
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Justificação

A atteração ora proposta visa ao aperfeiçoamento
técnico e redacional do texto do art. 41 da Lei das SIA
constante do Substitutivo acima, em especial no que tan
ge à natureza da instituição prestadora de serviços de
custódia no âmbito do mercado mobiliário, e às peculiari
dades da relação jurídica atinente a tais serviços.

Plenário da Câmara dos Deputados, de 2001 . 
Armando Monteiro, Vice-Líder do PMDB - Moreira
Ferreira, Bloco Parlamentar PFUPST - Xico Grazia
no, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB

EMENDA N° 35 (PLENÁRIO)

AO SUBTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Fica alterada a redação dada aos §§ 3° e 4° do
art. 27-A da Lei n° 6.385/76, nas partes em destaque.
conforme se segue:

"Art. 27-A .

§ 3° A maioria dos membros do órgão
deliberativo do comitê deverão ser contadores.

§ 4° Caberá ao Ministro de Estado da
Fazenda nomear e destituir as entidades re
feridas nas letras "c" e "d" do § 1°, aprovar o
Regimento Interno do Comitê, bem como
estabelecer, com o assessoramento do
Conselho Federal de Contabilidade e da Co
missão de Valores Mobiliários, os procedi
mentos necessários para sua instalação."

Justificação

A proposta de criação do Comitê de Padrões
Contábeis - entidade independente destinada a pro
por normas contábeis a serem adotadas no âmbito do
mercado de valores mobiliários - merece reforma, no
tocante à composição de seu órgão deliberativo, de
forma que seja assegura da a preponderância, em
seus quadros, de contadores.

Outrossim, o Conselho Federal de Contabilida
de, em virtude de sua importância e imprescindível
contribuição para as ciências contábeis, deve ter par
ticipação ativa na elaboração do Regimento Interno
do referido Comitê, documento que delineará sua es
trutura e a forma de atuação.

Plenário da Câmara, de de 2001. - Deputado
Professor Luizinho, Vice-Líder do PT; Deputado
Aloízio Mercadante, PT; Deputado Mendes Ribei
ro Filho, Vice-Líder do PMDB.

EMENDA MODIFICATIVA N° 36 (PLENÁR10)

Dê-se a seguinte redação ao art. 3°:

"Art. 3° Ficam acrescentados à Lei n°
6.404/76 os artigos 4-A, 116-A, 165-A e
254-A, nos seguintes termos:

"Art. 4°_ A. Na companhia aberta, os ti
tulares de, no mínimo, 10% (dez por cento)
das ações em circulação no mercado pode
rão requerer aos administradores da compa
nhia que convoquem assembléia especial
dos acionistas titulares de ações em circula
ção no mercado, para deliberar sobre a rea
lização de nova avaliação pelo mesmo ou
por outro critério, para efeito de determina
ção do valor de avaliação da companhia, re
ferido no § 4° do art. 4°

§ 1° O requerimento deverá ser apre
sentado no prazo de 15 (quinze) dias da di
vulgação do valor da oferta publica, devida
mente fundamentado e acompanhado de ele
mentos de convicção que demonstrem a falha
ou imprecisão no emprego da metodologia de
cálculo ou no critério de avaliação adotado,
podendo os acionistas referidos no "caput"
convocarem a assembléia quando os admi
nistradores não atenderem, no prazo de 8
(oito) dias, ao pedido de convocaçao.

§ 2° Consideram-se ações em circula
ção no mercado todas as ações do capital
da companhia aberta menos as de proprie
dade do acionista controlador, de diretores,
de conselheiros de administração e as em
tesouraria.

§ 3° Os acionistas que requererem a
realização de nova avaliação e aqueles que
votarem a seu favor deverão ressarcir a
companhia pelos custos incorridos, caso o
novo valor seja inferior ou igual ao valor ini
ciai da oferta pública.

§ 4° Caberá à Comissão de Valores
Mobiliários disciplinar o disposto no art. 40 e
neste artigo, e fixar prazos para a eficácia
desta revisão." (AC)

Justificação

Em Plenário

Sala das Sessões, - Professor Luizinho,
Vice-Líder do PT - Or. Hélio, Vice-Líder do Bloco Par
lamentar PDT/PPS - Mendes Ribeiro Filho, Vice-lí
der do PMDB - Aloizio Mercadante, PT
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EMENDA ADITIVA N° 37 (PLENÁRIO)

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Fica incluído no art. 115, 4°, da Lei nO 6.404/76,
nos termos do art. 2° do Substitutivo aprovado na Co
missão de Finanças e Tributação, o seguinte § 5°, re
numerando-se os parágrafos subseqüentes:

"Art. 115 .

§ 6° A assembléia a que se refere o parágrafo
anterior também poderá ser convocada por titulares
de ações com direito a voto que representem, no mí
nimo, 5% (cinco por cento) do capital votante.

.................................................................:'(NR)

Justificação

A presente emenda tem por objetivo incluir dis
posição que faculta aos titulares de ações com direito
a voto que representem, no mínimo, 5% (cinco por
cento) do capital votante, como medida que visa dar
maior utilidade à assembléia para dirimir conflitos de .
interesses.

Plenário da Câmara, de de 2001. - Profes-
sor Luizinho, Vice-Líder do PT - Mendes Ribeiro Fi
lho, Vice-Líder do PMDB - Aloizio Mercadante, PT.

EMENDA ADITIVA N° 38 (PLENÁRIO)

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Ficam incluídos os seguintes §§ 3° e 4° no art.
147 da Lei das S/A:

"Art. 147 ..

§ 3° O conselheiro deve ter reputação
ilibada, não podendo ser eleito, salvo dis
pensa da Assembléia Geral, aquele que:

I - ocupar cargos em sociedades que
possam ser consideradas concorrentes no
mercado, em especial, em conselhos con
sultivos, de administração ou fiscal; e

II - tiver interesse conflitante com o da
sociedade.

§ 4° A comprovação do cumprimento
das condições previstas no parágrafo anteri
or será efetuada por meio de declaração fir
mada pelo conselheiro eleito nos termos de
finidos pela Comissão de Valores Mobiliári
os, com vistas ao disposto nos artigos 145 e
159, sob as penas da lei."

Justificação

o § 3° que ora se propõe seja acrescentado ao
art. 147 da Lei das S.A. fundamenta-se na necessida
de de se exigir que da pessoa que ocupa o cargo de
conselheiro em uma companhia apresente requisitos
de idoneidade imprescindíveis para tanto. Outrossim,
não se pode admitir que o conselheiro ocupe cargos
em conselhos consultivos, de administração ou fiscal
em sociedades que possam ser consideradas con
correntes no mercado nem estar em posição de con
flito de interesse com a sociedade, posto que tais cir
cunstâncias violam seu dever de independência e le
aldade para com a companhia.

O § 4° faz-se necessário como forma de compe
lir os conselheiros à pronta observância dos ditames
do § 3°, bem como a fiscalização de seu cumprimento
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Plenário da Câmara, de de 2001. - Profes-
sor Luizinho, Vice-Líder do PT - Dr. Hélio, Vice-Líder
do Bloco Partamentar PDT/PPS - Mendes Ribeiro Fi
lho, Vice-Líder do PMDB - Aloizio Mercadante, PI.

EMENDA ADITIVA N° 39 (PLENÁRIO)

Inclua-se o seguinte inciso 111 ao art. 133 da Lei
n° 6.404, de 17 de dezembro de 1976, na redação
dada pelo art. 2° do Substitutivo, renumerando-se os
demais:

"Art. 133 .

111 - valor adicionado gerado e o número de em
pregados existentes no início e no final do ano.

Justificação

A presente emenda busca introduzir um novo
elemento ao conjunto de informações sobre a empre
sa. Hoje, é amplamente reconhecido que o valor adi
cionado é um indicador essencial do desempenho e
do nivel de produtividade alcançados pela sociedade.
Sendo assim, é extremamente pertinente que tais in
formações sejam incluidas no conjunto de dados rela
tivos ao relatório da administração, juntamente com
os demais demonstrativos econômico-financeiros.
Além disso, faz-se necessário comunicar a evolução
do quadro de empregados da empresa, o que, aliado
aos dados sobre valor adicionado, permitirá aferir o
nível de produtividade por empregado, um informa
ção essencial para todos os que Investem e acompa
nham os rumos da Cia.

Sala das Sessões, - Professor Luizinho,
Vice-Líder do PT - Dr. Hélio, Vice-Líder do Bloco Par
lamentar PDT/PPS - Mendes Ribeiro Filho, Vice-lí
der do PMDB - Aloizio Mercadante, PI.
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EMENDA AGLUTINATIVA N° 40 (PLENÁRIO)

A partir do conteúdo da Emenda n° 69/99, apre
sentada à Comissão de Finanças e Tributação, alterar o
Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação ao
Projeto de Lei n° 3.115/97 da seguinte forma:

Artigo a ser alterado: Art. 2°

Dispositivo da Lei n° 6.404n6: Art. 115, § 5°

Modificação proposta pela presente Emenda:

Dê-se ao § 5° do art. 115 a seguinte redação:
Art. 115 .

§ 5° Poderá ser convocada assembléia geral para
deliberar quanto à existência de conflito de interesses, e
à respectiva solução, por acionistas que representem
10% (dez por cento), no mínimo, do capital social, ou
5% (cinco por cento), no mínimo, do capital votante, ob
servado o disposto na alínea "c" do art. 123."

Justificação

O substitutivo do Relator na Comissão de Finan
ças e Tributação introduziu a possibilidade de convo
cação de assembléia geral para deliberar sobre a
existência de conflitos de interesses, por acionistas
que representem, no mínimo, 10% do capital social.
Entendemos que o ilustre relator elegeu um percentu
al muito elevado, que certamente deixará de atender
à maioria das indicações de conflito de interesse que
são arquidas pelos acionistas minoritários. De fato,
com o crescente processo de fusões, cisões e incor
porações que têm dominado a cena econômica brasi
leira, tem se verificado uma tendência de diluição da
participação dos acionistas minoritários em vários
segmentos de atividade. Portanto, exigir o apoio de
acionistas que representem 10% do capital total pode
se revelar impossível em muitos casos. Diante disso,
verificamos a necessidade de alterar esse percentual
para 5% do capital votante e ampliar o universo de
acionistas minoritários que seriam beneficiados com
a medida.

Sala das Sessões, - Professor Luizinho,
Vice-Líder do PT - Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder
do PMDB - Or. Hélio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PDT/PPS - Aloizio Mercadante, PI.

EMENDA MODIFICATIVA N" 41 (PLENÁRIO)

Dê-se ao art. 146 a seguinte redação:

"Art. 146. Poderão ser eleitos para membros dos
órgãos de administração pessoas naturais, devendo
os diretores e dois terços os membros do Conselho
de Administração residir no país".

Justificação

A presente emenda tem o objetivo de assegu
rar que a maioria dos membros do Conselho de
Administração seja composta por pessoas residen
tes no país. Com isso, buscamos evitar que as deci
sões estratégicas tomadas no seio da companhia
sejam provenientes de elementos estranhos ao am
biente empresarial e nacional.

Sala das Sessões, - Professor Luizinho,
Vice-Líder do PT - Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder
do PMDB - Dr. Hélio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PDT/PPS - Aloizio Mercadante, PI.

EMENDA ADITIVA N" 42 (PLENÁRIO)

Inclua-se o seguinte parágrafo, onde couber, ao
art. 141, na redação proposta pelo art. 2° do Substitutivo
da Comissão de Finanças e Tributação.

Art. 141 .
§ A nomeação de membro do Conselho de Admi

nistração ficará prejudicada sempre que o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE conside
rar que a referida nomeação envolve riscos para a livre
concorrência.

Justificação

O texto do substitutivo aprovado na Comissão
de Finanças e Tributação assegura aos acionistas
que representem 15% das ações com direito a voto
e os acionistas preferenciais que representem, no
mínimo 10% do capital social a prerrogativa de
escolher representantes com assento no conselho
de administração da companhia. Contudo, o § 6° im
pede que esses acionistas minoritários elejam
membros de conselho de administração em mais de
uma companhia cujos objetos sociais
preponderantes sejam coincidentes. A medida tem
o cunho de evitar que acionistas minoritários com
interesses em empresas concorrentes interfiram
nas decisões empresariais e disponham de
informações estratégicas. Em que pese o
fundamento de tais preocupações, entendemos
que a medida peca ao desconsiderar casos
particulares como o dos investidores institucionais
que possuem participações em várias empresas.
Assim, de forma a tornar a medida mais justa e
coerente com seus objetivos propomos que a
nomeação de conselheiro possa vir a ser anulada
por decisão do CADE, quando provocado pelas par
tes prejudicadas, em face de comprovado risco
para a livre concorrência

Sala das Sessões, - Professor Luizinho,
Vice-Líder do PT - Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder
do PMDB - Dr. Hélio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PDT/PPS - Aloizio Mercadante, PI.
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EMENDA MODIFICATIVA NO 43 (PLENÁRIO)

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Dê-se nova redação ao art. 133 da Lei n°
6.404176, nos termos do art. 2° do Substitutivo aprovado
na Comissão de Finanças e Tributação, consoante o se
guinte texto:

"Art. 133 .
IV - o parecer do conselho fiscal, inclu

sive votos dissidentes, se houver; e
V - demais documentos pertinêntes a

assuntos incluídos na ordem do dia.

§ 3° Os documentos referidos neste arti
go, à exceção dos constantes dos incisos IV e
V, serão publicados até cinco dias, pelo me
nos, antes da data marcada para a realização
da assembléia geral.

São introduzidos alguns aperfeiçoamentos de ín
dole redacional, com o objetivo de facilitar a compre
ensão do interprete da lei, conferindo, portanto. maior
segurança jurídica ao texto.

Plenário da Câmara, de de 2001. - Deputado
Delfim Neto, PPT - Antonio Carlos Pannunzio,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB.

EMENDA MODIFICATIVA N° 44 (PLENÁRIO)

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Fica alterado o art. 124 da Lei n° 5.404/76, nos ter
mos do art. 2° do Substitutivo aprovado na Comissão de
Finanças e Tributação, consoante o seguinte texto:

"Art. 124 ..
§ 1° A primeira convocação da assem

bléia geral deverá ser feita:
I - na companhia fechada, com oito dias

de antecedência, no mínimo, contado o prazo
da publicação do primeiro anúncio; não se re
alizando a assembléia, será publicado novo
anúncio, de segunda convocação, com ante
cedência mínima de cinco dias;

11 - na companhia aberta, o prazo de
antecedência da primeira convocação será de
quinze dias e o da segunda convocação de
oito dias.

§ 5° .
I - aumentar, para até 30 (trinta) dias

a contar da data em que os documentos
relativos às matérias a serem deliberadas
forem colocadas à disposição dos acionis-

tas, o prazo de antecedência de publica
ção do primeiro anúncio de convocação da
assembléia geral de companhia aberta,
quando esta tiver por objeto operações
que, por sua complexidade, exijam maior
prazo para que possam ser conhecidas e
analisadas pelos acionistas.

§ 6° As companhias abertas com
ações admitidas à negociação em bolsa
de valores deverão remeter, na data da
publicação do anúncio de convocação da
assembléia, à bolsa de valores em que
suas ações forem mais negociadas, os do
cumentos a serem postos à disposição
dos acionistas para deliberação na assem
bléia geral."

Justificação

A emenda tem o propósito de diferenciar o trata
mento a ser conferido às companhias abertas e fecha
das, prevendo prazo mais dilatado para convocação da
assembléia geral somente para as primeiras.

São introduzidos alguns aperfeiçoamentos de ín
dole redacional, com o objetivo de facilitar a compreen- ..
são do intérprete da lei, conferindo, portanto, maior se
gurança jurídica ao texto.

Plenário da Câmara, de de 2001. - Deputado
Delfim Neto, PPT - Antonio Carlos Pannunzio,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB.

EMENDA MODIFICATIVA NO 45 (PLENÁRIO)

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Fica alterada a redação do art. 118 da Lei nO
6.404/76, nos termos do art. 2° do Substitutivo apro
vado na Comissão de Finanças e Tributação, conso
ante o texto abaixo:

"Art. 118. Os acordos de acionistas,
sobre a compra e venda de suas ações,
preferência para adquiri-Ias, exercício do di
reito a voto, ou do poder de controle deve
rão ser observados pela companhia quando
arquivados na sua sede.

§ 3° Nas condições previstas no acordo,
os acionistas podem promover a execução
específica das obrigações assumidas e a sen
tença judicial, uma vez transitada em julgado,
ou a decisão proferida por juízo arbitral, que
condenarem o acionista a proferir voto nos



Fica alterada a redação do art. 109 da Lei n°
6.404/76, nos termos do Substitutivo aprovado na Co
missão de Finanças e Tributação, consoante o texto
abaixo:

"Art. 109 .
§ 3° O estatuto da sociedade pode es

tabelecer que as divergências entre os acio
nistas e a companhia, ou entre os acionistas
controladores e os acionistas minoritários,
poderão ser solucionadas mediante arbitra
mento, nos termos em que especificar."

Justificação

A alteração ora proposta visa ao aperfeiçoa
mento da redação do art. 109 proposto no corpo do
Substitutivo acima, em linha com o disposto na Lei
Complementar n° 95/98.

Plenário da Câmara, de de 2001. - Depu-
tado Delfim Neto, PPB - Antônio Carlos Pannun
zio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB.

EMENDA MODIFICATIVA N° 47

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Fica alterada a redação do inciso I do art. 62 da
Lei n° 6.404/76, nos termos do art. 2° do Substitutivo
aprovado na Comissão de Finanças e Tributação,
consoante o texto abaixo:

"Art. 62. Nenhuma emissão de debên
tures será feita sem que tenham sido satis
feitos os seguintes requisitos:

I - arquivamento, no registro do co
mércio, e publicação da ata da assem
bléia geral, ou da reunião do conselho de
administração, que deliberou sobre a
emissão;
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termos de acordo de acionistas, produzirá to- EMENDA MODIFICATIVA N° 46 (PLENÁRIO)

dos os efeitos do voto não proferido. AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
........................................... DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
§ 6° O acordo de acionistas cujo prazo

for fixado em função de termo ou condição
resolutiva somente pode ser denunciado se
gundo suas estipulações.

§ ]O O mandato outorgado nos termos
de acordo de acionistas para proferir, em
assembléia geral ou especial, voto contra ou
a favor de determinada deliberação, poderá
prever prazo superior do constante do § 1°
do art. 126 desta Lei.

§ 8° O presidente da Assembléia ou do
órgão colegiado de deliberação da compa
nhia não computará o voto proferido com in
fração a acordo de acionistas devidamente
arquivado.

§ 9° O não comparecimento à
assembléia ou às reuniões dos órgãos de
administração da companhia, bem como
as abstenções de voto de qualquer parte
de acordo de acionistas ou de membros
do conselho de administração eleitos nos
termos de acordo de acionistas, assegura
à parte prejudicada o direito de votar com
as ações pertencentes ao acionista
ausente ou omisso e, no caso de membro
do conselho de administração, pelo
conselheiro eleito com os votos da parte
prejudicada.

§ 10. Os acionistas vinculados a
acordo de acionistas deverão indicar, no
ato de arquivamento, representante para
comunicar-se com a companhia, para
prestar ou receber informações, quando
solicitadas.

§ 11. A companhia poderá solicitar aos
membros do acordo esclarecimento sobre
suas cláusulas."

Justificação

A alteração ora proposta visa ao
aperfeiçoamento da redação do art. 118 proposto no
corpo do Substitutivo acima, em linha com o
disposto na Lei Complementar n° 95/98.

Plenário da Câmara, de de 2001. -
Deputado Delfim Neto PPB - Antônio Carlos
Pannunzio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSDB/PTB.

Justificação

O inciso I do art. 62 deve, evidentemente, fazer
referência à ata da reunião do conselho de adminis
tração, e não à ata do conselho de administração,
conforme consta do texto aprovado na CFT.

Plenário da Câmara, de de 2001 . - Deputa-
do Delfim Neto, PPB - Antônio Carlos Pannunzio,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB.



Fica alterado o art. 59 da Lei n° 6.404/76, nos
termos do Substitutivo aprovado na Comissão de Fi
nanças e Tributação, consoante o seguinte texto:
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EMENDA MODIFICATIVA~ 48 A alteração ora proposta visa ao aperfeiçoa-
mento da redação do art. 54 proposto no corpo do

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE Substitutivo acima, em linha com o disposto na Lei
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO Complementar n° 95/98.

Plenário da Câmara dos Deputados, de de
2001. - Deputado Delfim "'eto, PPB. - Antônio Car
los Pannunzio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSDB/PTB.

"Art. 59 .
Parágrafo único. Na companhia aber

ta, o conselho de administração poderá deli
berar sobre a emissão de debêntures sim
ples, não conversíveis em ações e sem ga
rantia real, e a assembléia geral pode dele
gar ao conselho de administração a delibe
ração sobre as condições de que tratam os
incisos VI a VIII deste artigo e sobre a opor
tunidade da emissão."

Justificação

A alteração ora proposta visa ao aperfeiçoa
mento da redação do art. 59 proposto no corpo do
Substitutivo acima, em linha com o disposto na Lei
Complementar n° 95/98, consolidando-se os §§ 1° e
2° em um parágrafo único.

Plenário da Câmara dos Deputados, de de
2001. - Deputado Delfim Neto, PPB - Antônio Car
los Pannunzio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSDB/PTB.

EMENDA MODIFICATIVA ~ 49 (PLENÁRIO)

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Fica alterado o art. 54 da Lei n° 6.404/76, nos
termos do Substitutivo aprovado na Comissão de Fi
nanças e Tributação, consoante o seguinte texto:

"Art. 54 .
§ 1° A debênture poderá conter cláu

sula de correção monetária, com base nos
coeficientes fixados para correção de títulos
da dívida pública, na variação da taxa cam
biaI ou em outros referenciais não expressa
mente vedados em lei.

§ 2° A escritura de debênture poderá
assegurar ao debenturista a opção de esco
lher receber o pagamento do principal e
acessórios, quando do vencimento, amorti
zação ou resgate, em moeda ou em bens
avaliados nos termos do art. 8°."

Justificação

EMENDA MODIFICATIVA~ 50 (PLENÁRIO)

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Fica alterada a redação do art. 122 da Lei n°
6.404/76, nos termos do Substitutivo aprovado na
Comissão de Finanças e Tributação, consoante o
texto abaixo:

"Art. 122 .

IX - autorizar os administradores a
confessar falência e pedir concordata.

Justificação

A alteração ora proposta visa a corrigir erro ma
terial vislumbrado n<;l parte final do inciso IX do dispo
sitivo de que se trata.

Plenário da Câmara, de de 2001. - Deputado
Delfim Neto, PPB. - Antônio Carlos Pannunzio,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB.

EMENDA MODIFICATIVA N° 50 (PLENÁRIO)

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Ficam alterados o inciso III e os §§ 2° e 3° do art.
137 da Lei n° 6.404/76, nos seguintes termos:

"Art. 137 ..

111 - no caso do inciso IX, somente
haverá direito de retirada se a cisão
implicar:

§ 2° O direito de reembolso poderá ser
exercido no prazo previsto nos incisos IV ou
V do caput deste artigo, conforme o caso,
ainda que o titular das ações tenha se
abstido de votar contra a deliberação ou não
tenha comparecido à assembléia.

§ 3° Nos dez dias subseqüentes ao
término do prazo de que tratam os incisos
IV ou V do caput deste artigo, conforme o
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caso, contado da publicação da ata da
assembléia geral ou da assembléia especial
que ratificar a deliberação, é facultado aos
órgãos da administração convocar a
assembléia geral para reconsiderar ou
ratificar a deliberação, se entenderem que o
pagamento do preço do reembolso das
ações aos acionistas dissidentes que
exerceram o direito de retirada porá em
risco a estabilidade financeira da empresa."

Justificação

A presente emenda visa corrigir falha de remissão
dos §§ 20e 30 do art. 137 da Lei das SIA, tendo em vista
que ambos os incisos IV e V desse dispositivo contêm
prazos para o exercício do direito de recesso. Devem,
portanto, os citados parágrafos fazerem referência aos
inciso IV e V, nos termos ora propostos.

No inciso 111 do art. 137, deve ser retirada, do
texto aprovado na CFT, a preposição "em" após o
verbo implicar, por tratar-se de flagrante equívoco
redacional.

Plenário da Câmara dos Deputados, de de
2001 . Deputado Delfim Neto, PPB. - Antônio Carlos
Pannunzio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSDB/PTB.

EMENDA MODIFICATIVA N" 52 (PLENÁRIO)

Dê-se ao Título do Capítulo VIII do Substitutivo
do Projeto n° 3.115-B/97, a seguinte redação, "do Co
mitê de Padrões Técnicos e Contábeis", e proceda-se
as seguintes modificações aos artigos 27-A e 27-B:

No Art. 27-A caput, onde se lê "Comitê
de Padrões Contábeis - CPC", leia-se "Comitê
de Padrões Técnicos e Contábeis - CPTC" e,
onde se lê ''padrões de contabilidade" leia-se
"padrões técnicos e de contabilidade".

No art. 27-A § 20onde se lê "normas con
tábeis", leia-se "normas técnicas e contábeis".

No art. 27-B, onde se lê "Comitê de
Padrões Contábeis - CPC, leia-se "Comitê
de Padrões Técnicos e Contábeis- CPTC".

Justificação

A modificação do título do Capítulo VIII, do art.
50 do substitutivo apresentado ao PL nO 3.115-B/97,
visa apenas à alteração do nome dado ao "Comitê"
para guardar consonância com a natureza dos seus
componentes uma vez que, embora tenha
participação de contadores, terá também a
participação de técnicos não contadores.

De outro lado, também guarda consonância
com a natureza dos assuntos a serem tratados pelo
comitê, uma vez que, ao admitir-se a participação de
técnicos não contadores, implicitamente admite-se
que o comitê abordará técnicas não necessariamente
de natureza apenas contábil.

As modificações propostas aos artigos 27-A e
27-B apenas ajustam o texto ao título do capítulo.

Sala das Sessões, 28 de março de 2001. 
Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar
PUPSL. - Professor Luizinho, Vice-Líder do PT. 
Rubens Bueno, Líder do Bloco Parlamentar
PDT/PPS. - José Antônio Almeida, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA MODIFICATIVA N"53 (PLENÁRIO)

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Dê-se nova redação ao art. 70 do Substitutivo
aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, nos
seguintes termos:

"Art. 70O disposto no artigo 254-A, ora acrescen
tado na Lei n° 6.404/76, não se aplica às companhias
em processo de desestatização que, até a data da pro
mulgação desta lei, tenham publicado um edital:'

Justificação

É necessária a a~eração do art. 70do Substitutivo,
tendo em consideração que o prazo ali previsto não
mais se apresenta como exeqüível, devendo serdilata
do para a data dé publicação da lei que resultará do pre
sente projeto.

Plenário da Câmara dos Deputados,de de, 2001.
- Deputado Jutahy Júnior, Líder do Bloco Parlamentar
PSDB/PTB.

EMENDA ADITIVA N"54 (PLENÁRIO)

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Introduza-se no art. 80do Substitutivo aprovado na
Comissão de Finanças e Tributação, o seguinte § 40:

Art. 80 .

§ 40Até a assembléia geral ordinária que se reu
nir para aprovar as demonstrações financeiras do
exercício de 2004, inclusive, o conselheiro eleito na
forma do § 40, inciso 11 ou do § 50 do art. 141, será es
colhido em lista tríplice elaborada pelo acionista con
trolador; e, a partir da assembléia geral ordinária de
2006, o referido conselheiro será eleito nos termos
desta lei, independentemente do mandato do conse
lheiro a ser substituído.
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Justificação

É imperativo que se conceda às sociedades anô
nimas abertas prazo suficiente para se adaptarem às
inovações decorrentes da a~eraçãodo art. 141 da Lei
das S/A., que representa a instauração de uma nova
cu~ura corporativa nas companhias brasileiras.

Plenário da Câmara dos Deputados,dede 2001. 
Deputado Armando Monteiro, Vice-Líder do PMDB. 
Pauderney Avelino, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PFUPST.

EMENDA SUPRESSIVA N° 55 (PLENÁRIO)

Suprima-se os artigos 27-A e 27-B,
constantes do artigo 5° do Substitutivo ao PL
n° 3.115, de 1997.

Sala das Sessões, 28 de março de 2001. - Pro
fessor Luizinho, Vice-Líder do PT. - Aloízio Mercadan
te, PT. - Dr. Hélio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PDT/PPS. - José Antônio Almeida, Vice-Líder do Blo
co Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA DE PLENÁRIO ND 56

Inclua-se, no Substitutivo da Comissão de
Finanças e Tributação, onde couber:

"Art. A Comissão de Valores Mobiliários, a critério
de sua administração, poderá nomear, por tempo
indeterminado e às suas expensas, um diretor-fiscal para
participar da administração da Bolsa, Corretora ou
entidade participante do mercado de valores mobiliários
onde for constatada fraude, má gestão ou qualquer outra
irregularidade que provoque ou possa provocar prejuízos
graves aos investidores ou ao mercado em geral.

Justificação

Atualmente, mesmo diante de fortes indícios de ir
regularidades, a administração da entidade sob suspei
ção continua com plenos poderes de gestão, sem que a
CVM possa impedir que elas prosperem.

Sala das Sessões, Pauderney Avelino,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PFUPST.-Inocêncio
Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPST.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a
palavra, para oferecer parecer às emendas de plenário,
em substituição à Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, ao Sr. Deputado Emerson Kapaz.

O SR. EMERSON KAPAZ (Bloco/PPS - SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S(-!!Le Srs. Deputados, antes de fazer um balanço sobre
as emendas encaminhadas no relatório da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, quero dizer que no
ano passado, praticamente durante quinze meses, fui
Relator na Comissão de Economia e preparei o primei-

ro substitutivo encaminhado à Comissão de Finanças
e Tributação sobre este projeto.

Pude discuti-lo não apenas aqui na Câmara dos
Deputados, como também fora do Congresso e do
Brasil, fazendo, durante um ano e meio, um verdadei
ro périplo para ouvir todas as opiniões, contrárias e a
favor, de empresários minoritários, daqueles que po
deriam eventualmente sair prejudicados com uma
mudança como essa.

No mês de março do ano passado chegamos ao
primeiro relatório, que foi encaminhado para aprova
ção na Comissão de Economia, Indústria e Comércio.
Não foi uma discussão fácil.

Quero que as Sras e os Srs. Deputados saibam
que a discussão deste projeto está há dois anos, nes
ta Casa, nas mãos daqueles que de fato tinham inte
resse em discutir uma matéria tão relevante. E por
que essa matéria é relevante? Porque não existe pos
sibilidade de o Brasil crescer se não tivermos financi
amento para o crescimento econômico. Não existe fi
nanciamento para o crescimento econômico se não
tivermos um mercado de capitais forte o suficiente
para financiar as empresas que quiserem investir no
Brasil. O investimento amanhã não será feito através
de juros escorchantes dos bancos, mas através de
um avanço maior, via mercado de capitais, via demo
cratização do mercado, através da compra de ações.

Épor aí o caminho do crescimento que estamos
querendo viabilizar. Foi através disso que consegui
mos aprovar esse substitutivo, que contém uma enor
me condição de garantia ao minoritário. Poderia ser
mais ousado? Poderia. Poderíamos ter avançado
mais no projeto? Poderíamos. Mas esta é a Casa da
busca do acordo, na tentativa de se fazer de um proje
to como este, tão complicado de se discutir, a con
quista de uma razoável maioria e de um acordo que
envolva aqueles que vêem hoje no mercado uma pos
sibilidade de crescimento e aqueles que, eventual
mente, possam ser atingidos por uma ousadia muito
grande de projeto. É exatamente nesse ponto que es
tamos hoje.

O projeto alcançou a participação dos minoritários
no Conselho de Administração, um Conselho Fiscal
mais atuante, que permita, de fato, um maior controle da
empresa, uma atualização do valor das ações no mo
mento de fechamento de capital, uma nova sistemática
- após a aprovação da lei - para empresas que che
guem ao mercado. Ou seja, não mais serão um terço de
ações ordinárias e dois terços de ações preferenciais;
vamos passar a ter 50% de ações ordinárias e 50% de
ações preferenciais, aumentando o poder de voto da
queles que irão participar do mercado.
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Uma conquista - na minha opinião, das mais im- ção à Comissão de Finanças e Tributação, concedo a
portantes - que foi agregada com o relatório do Depu- palavra ao ilustre Deputado Antonio Kandir.
tado Antonio Kandir é a de que a Comissão de Valo- O SR. ANTONIO KANDIR (Bloco/PSDB - SP.
res Mobiliários - CVM, a partir da aprovação deste Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-
projeto, passe a ser uma autarquia, em que o Presi- sidente, Sras e Srs. Deputados, este projeto desempe-
dente e os Conselheiros tenham um mandato. Além nha papel fundamental na atual fase da economia
disso, o seu orçamento será próprio. Não passará brasileira.
pelo caixa do Tesouro, podendo a CVM ter, portanto, A economia brasileira passou, de 1989 para cá,
autonomia e maior controle do mercado. por uma fase que eu chamaria de grande faxina ma-

Na Comissão de Economia, estamos encami- croeconômica. Durante esses dez anos, as principais
nhando nesse sentido. No relatório, estou apresen- atenções e a principal energia de toda a população e
tando parecer favorável da Comissão de Economia. da classe política visavam a reduzir as taxas de juros
E, em relação às 54 emendas que aqui foram apre- e o desequilíbrio nas contas públicas, para se chegar
sentadas, não só agora, como anteriormente - o rela- a uma taxa de câmbio sustentável e diminuir a infla-
tório chegou a ser discutido em Plenário, e foi cance- ção. Essa prática preparou o terreno para a economia
lada a discussão do projeto; tinham sido encaminha- poder voltar a crescer de maneira sustentável.
das anteriormente vinte emendas -, o balanço final é O fato é que o crescimento de maneira sustentá-
o seguinte, Sr. Presidente: foram rejeitadas 22 emen- vel depende da eliminação das desigualdades, ou
das, as de n21 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, seja, para ser sustentável, o crescimento precisa es-
16, 17, 18,39,41,42,52, 55 e 56; foram aceitas parci- tar aliado à distribuição de renda.
almente as de nOs 19, 36 e 40 - portanto, três emen- Ora, só poderemos ter crescimento com distri-
das; e aceitas totalmente 31 emendas, as de n21 7, 8, buição de renda se houver aumento da produtividade,
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, e o aumento da produtividade depende de três coi-
35, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 e 54. sas: educação, reforma tributária e reforma do merca-

Esse, portanto, Sr. Presidente, é o balanço que do de capitais.
eu faço, em nome da Comissão de Economia, Indús- Quero deixar bem claro que a Lei das Sociedades
tria e Comércio, ressaltando, no final, que vejo algu- Anônimas não é uma panacéia. Bem disse o Deputado
mas argumentações no sentido de que devemos jo- Aloizio Mercadante: para fortalecer o mercado de capita-
gar a discussão para a semana que vem, adiá-Ia um is, é importante reduzira taxa de juros e melhorarosiste-
pouco, por causa da Comissão de Constituição e Jus- ma tributário, mas é também fundamental promover a
tiça e de Redação, que, inclusive, já fez o seu parecer modernização da Lei das Sociedades Anônimas.
aqui em plenário. Trata-se de uma lei muito boa, de 1976, tecnica-

Eu quero lembrar que nós estamos num mo- mente trabalhada pelo Sr. José Luiz Bulhões Pedreira e
mento delicado da economia brasileira, num momen- pelo Sr. Alfredo Lamy Filho, que, recentemente, analisa-
to em que, devido às crises da Argentina, do Japão e ram esta proposta de subemenda substitutiva e nos de-
dos Estados Unidos, o mercado internacional tem um ram importantes sugestões paraa atualização dessa lei.
certo ceticismo em relação aos países da América do Quero deixar bem claro que o objetivo fundamen-
Sul. Ao aprovar, neste momento, um substitutivo tal não é promover uma grande briga entre controlado-
como este, o Congresso dá seu posicionamento e res e minoritários _ essa é uma falsa questão. Na verda-
seu voto de confiança, podendo adiantar-se em rela- de, o que nos interessa a todos é que o Brasil cresça, e
ção a uma sociedade que tem enorme desconfiança para isso são necessários investimentos. Investimentos
de que nós, às vezes, andamos a reboque de um pro- dependem de financiamentos, que, por sua vez, não
cesso decisório. Afinal, este não é um projeto do Exe- podem ser só de dívidas, mas também do mercado de
cutivo, mas um projeto que surgiu na Casa, foi discuti- ações, que vai atrair capital à medida que as companhi-
do na Casa e aqui está tendo o seu debate enaltecido. as possam valer mais. E as companhias só valerão
Portanto, é agora o momento de esta Câmara poder mais se houver respeito mútuo entre acionistas.
dar uma contribuição efetiva ao País. Estamos tratando aqui do sistema de governo

Eram estas as minhas observações, Sr. Presi- dentro das companhias. São três os princípios norte-
dente. adores: mais transparência, melhor gestão de confli-

Muito obrigado. tos e menos injustiça com relação aos investidores.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para ofe- É nessa linha que, depois de realizado um

recer parecer às emendas de Plenário, em substitui- excelente trabalho, iniciado com a proposta do
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Deputado Luiz Carlos Hauly, tendo posteriormente a O Congresso Nacional decreta:
compete~te _Relatoria do De~utado Emerson Kapaz, Art. 1° Esta Lei altera e acrescenta dispositivos
na ~o,:!lIssao ~e Economia; e eassan~o pela na Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976 que dis-
Comlssao de Finanças e Tnbutaçao, mUito bem _ '. _'.
conduzida pelo seu Presidente, Deputado Manoel poe sobre as Sociedades por Açoes,. e ~a Lei n°
Castro, fizemos, de junho até agora, ampla discussão 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispoe sobre o
com vários setores. mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de

Destaco o importante papel do PMDS, do PFL e Valores Mobiliários.
da CNI, fundam.entais. na.n~goc!ação de acordo que Art. 2° Os dispositivos abaixo enumerados da Lei
realmente permite mais dlr~tos a empresa, ma~ com n0 6.404 de 15 de dezembro de 1976 passam a vigorar
responsabilidade na gestao. Destaco tambem o '. _ . '
importante papel do PT, que fez uma negociação com a seguinte redaçao.
construtiva. Com isso, estamos chegando mais "Art. 4° Para os efeitos desta lei, a companhia é
facilmente a este grande entendimento. Todos os aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de
partidos,. PDT, PPS, PTS e PPS, colaboraram para sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no
ISSO. MUitas destas emendas correspondem a esse mercado de valores mobiliários.
resultado.

Rapidamente, permitam-me fazer a leitura das § 1° S~ment.e os valores m?bi~ários de emissão
emendas que iremos aceitar e daquelas que iremos d~ ~~mpanhla registrada ~a Comlssao de Valores Mo-
rejeitar. Rejeitamos as seguintes emendas apresen- blllar!?~ podem ser negOCiados no mercado de valores
tadas em Plenário: Emendas n~ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, moblllanos.
11, 12, 13, 14,15, 16,17, 18,39,41,42, 52, 55 e 56. § 2° Nenhuma distribuição pública de valores mo-
Serão aceitas parcialmente as Emendas n~ 19, 40 e biliários será efetivada no mercado sem prévio registro
36. Serão aceitas totalmente as Emendas n~7, 8, 20, na Comissão de Valores Mobiliários.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, § 3° A Comissão de Valores Mobiliários poderá
35,37,38,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53 e 54. classificar as companhias abertas em categorias, se-

Acolho parcialmente as citadas e aceito total- gundo as espécies eclasses dos valores mobiliários por
mente as citadas, na forma de subemenda substituti- ela emitidos negociados no mercado, e especificará as
va às de plenário e ao primeiro substitutivo ao projeto normas sobre companhias abertas aplicáveis a cada
apresentado na Comissão de Finanças e Tributação. categoria.

Sr. Presigente, não poderia ~erminar esta sucin- § 4° O registro de companhia aberta para negocia-
ta apresentaçao sem destacar o Importante papel de - d - do ~ pod' c I _
todos os Líderes na construção desse acordo, em çao e açoes no ~erc~ somenLe_ era ~er . ance a
particular o do Deputado Jutahy Junior e em especial do se a compan~18 emissora de açoes, ? aClonl~ta.con-
o de V. Exa. ao definir o novo método de trabalho na trolador ou a SOCiedade que a controle, direta ou Indlreta-
Casa, de m~rcar a data e promover o entendimento, mente, formular oferta pública para adquirir a totalidade
que ocorreu e se expressa nesta subemenda substi- das ações em circulação no mercado, por preço justo, ao
tutiva às de plenário e ao primeiro substitutivo ao pro- menos igual ao valor de avaliação da companhia, apura-
jeto de lei, da Comissão de Finanças e Tributação, do com base nos cnténos adotados de forma isolada ou
que encaminho à Mesa. combinada, de patrimôni~ líquido contábil, de patrimônio

Muito obrigado. líquido avaliado a preço de mercado, de fluxo de caixa

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA ÀS EMENDAS descontado, de comparação por múniplos, de cotação
DE PLENÁRIO E AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO AO das ações no mercado de valores mobiliários, ou com

PROJETO DE LEI N° 3.115, DE 1997 base em outro critério aceito pela Comissão de Valores
Mobiliários, assegurada a revisão do valor da oferta, em
conformidade com o disposto no art. 4-A.

§ 5° Terminado o prazo da oferta pública fixado na
regulamentação expedida pela Comissão de Valores
Mobiliários, se remanescerem em circulação menos de
5% do total das ações emitidas pela companhia, a as
sembléia geral poderá deliberar o resgate dessas ações
peio valor da oferta de que trata o parágrafo anterior,
desde que deposite em estabelecimento bancário auto
rizado pela Comissão de Valores Mobiliários, à disposi-
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ção dos seus titulares, o valor de resgate, não se apli- § 2° Deverão constar do estatuto, com precisão e
cando, nesse caso. o disposto no § 6° do art. 44. minúcia, outras preferências ou vantagens que sejam

§ 6° O acionista controlador ou a sociedade con- atribuídas aos acionistas sem direito a voto, ou com voto
troladora que adquirir ações da companhia aberta sob restrito, além das previstas neste artigo.
seu controle que elevem sua participação, direta ou indi- § 3° Os dividendos, ainda que fixos ou cumulati-
reta, em determinada espécie e classe de ações à por- vos, não poderão ser distribuídos em prejuízo do capi-
centagem que, segundo normas gerais expedidas pela tal social, salvo quando, em caso de liquidação da
Comissão de Valores Mobiliários, impeça a liquidez de companhia, essa vantagem tiver sido expressamente
mercado das ações remanescentes, será obrigado a fa- assegurada.
zer oferta pública, por preço determinado nos termos do § 4° Salvo disposição em contrário no estatuto, o di-
§ 4°, para aquisição da totalidade das ações remanes- videndo prioritário não é cumulativo, a ação com dividendo
centes no mercado." (NR) fixo não participa dos lucros remanescentes e a ação com

"Art. 15................................................................ dividendo mínimo participa dos lucros distribuídos em
§ 2° O número de ações preferenciais sem direito igualdade de condições com as ordinárias, depois de a

a voto, ou sujeitas a restrição no exercício cesse direito, estas assegurado dividendo igual ao mínimo.
não pode ultrapassar cinqüenta por cento do total das § 5° Salvo no caso de ações com dividendo fixo, o
ações emitidas." (NR) estatuto não pode excluir ou restringir o direito das

"Art. 17. As preferências ou vantagens das ações ações preferenciais de participar dos aumentos de capi-
preferenciais podem consistir: tal decorrentes da capitalização de reservas ou lucros

1-em prioridade na distribuição de dividendo, fixo (art. 169).
ou mínimo; § 6° O estatuto pode conferir às ações preferenci-

II - em prioridade no reembolso do capital, com ais com prioridade na distribuição de dividendo cumula-
prêmio ou sem ele; ou tivo, o direito de recebê-lo, no exercício em que o lucro

for insuficiente, à conta das reservas de capital de que
111- na acumulação das preferências e vantagens trata o § 1° do artigo 182.

de que tratam os incisos anteriores.
§ ]0 Nas companhias objeto de desestatização

§ 1° Independentemente do direito de receber ou poderá ser criada ação preferencial de classe especial,
não o valor de reembolso do capital com prêmio ou sem de propriedade exclusiva do ente desestatizante, à qual
ele, as ações preferenciais sem direito de voto ou com o estatuto social poderá conferir os poderes que especi-
restrição ao exercício deste direito, somente serão ad- ficar, inclusive o poder de veto às deliberações da as-
mitidas à negociação no mercado de valores mobiliários sembléia geral nas matérias que especificar." (NR)
se a elas forem atribuídas pelo menos uma das seguin-
tes preferências ou vantagens: "Art. 24 .

§ 2° Os certificados de ações emitidas por compa-
a) direito de participar do dividendo a ser distribuí- nhias abertas podem ser assinados por dois mandatári-

do, correspondente a, pelo menos, 25% (vinte e cinco os com poderes especiais, ou autenticados por chance-
por cento) do lucro líquido do exercício, calculado na for- la mecânica, observadas as normas expedidas pela
ma do art. 202, de acordo com o seguinte critério: Comissão de Valores Mobiliários."(NR)

1. prioridade no recebimento dos dividendos aci- "Art. 31. A propriedade das ações nominativas
ma mencionados correspondente a, no mínimo, 3% presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro
(três por cento) do valor do patrimônio líquido da ação; e de "Registro de Ações Nominativas" ou pelo extrato que

2. direito de participar dos lucros distribuídos em seja fornecido pela instituição custodiante, na qualidade
igualdade de condições com as ordinarias, depois de a de proprietária fiduciária das ações."(NR)
estas assegurado dividendo igual ao mínimo prioritário "Art. 41. A instituição autorizada pela Comissão de
estabelecido em conformidade com o item 1 acima; ou Valores Mobiliários a prestar serviços de custódia de

b) direito ao recebimento de dividendo, por ação ações fungíveis pode contratar custódia em que as
preferencial, pelo menos 1°% (dez por cento) maior do ações de cada espécie e classe da companhia sejam
que o atribuido a cada ação ordinária; ou recebidas em depósito como valores fungíveis, adqui-

c) direito de serem incluídas na oferta pública de rindo a instituição depositária a propriedade fiduciária
alienação de controle, nas condições previstas no art. das ações.
254-A, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das § 1° A instituição depositária não pode dispor das
ações ordinárias. ações e fica obrigada a devolverao depositante a quan-
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tidade de ações recebidas, com as modificações resul- administração a deliberação sobre as condições de que
tantes de alterações no capital social ou no número de tratam os incisos VI a VIII deste artigo e sobre a oportu-
ações da companhia emissora, independentemente do nidade da emissão./I (NR)
número de ordem das ações ou dos certificados recebi- "Art. 62. Nenhuma emissão de debêntures será
dos em depósito. feita sem que tenham sido satisfeitos os seguintes re-

§ 2° Aplica-se o disposto neste artigo, no que cou- quisitas:
ber, aos demais valores mobiliários. 1- arquivamento, no registro do comércio, e publi-

§ 3° A instituição depositária ficará obrigada a co- cação da ata da assembléia geral, ou do conselho de
municar à companhia emissora: administração, que deliberou sobre a emissão;

I - imediatamente, o nome do proprietário efetivo 11 - inscrição da escritura de emissão no registro
quando houver qualquer evento societário que exija a do comércio;
sua identificação, e, 111- .

11 - no prazo de até 1° dias, a contratação da cus- § 1° .
tódia e a criação de ônus ou gravames sobre as ações. § 2° .

§ 4° A propriedade das ações em custódia fungí- § 3° : .
vel será provada pelo contrato firmado entre o proprietá- § 4° Os registros do comércio manterão livro es-
rio das ações e a instituição depositária. pecial para inscrição das emissões de debêntures, no

§ 5° A instituição tem as obrigações de depositária qual serão anotadas as condições essenciais de cada
e responde perante o acionista e terceiros pelo descum- emissão./I(NR)
primento de suas obrigações./I(NR) "Art. 63 .

"Art. 44................................................................ § 1° As debêntures podem ser objeto de depósito
§ 6° Salvo disposição em contrário do estatuto so- com emissão de certificado, nos termos do art. 43.

cial, o resgate de ações de uma ou mais classes só será § 2° A escritura de emissão pode estabelecer que
efetuado se, em assembléia especial convocada para as debêntures sejam mantidas em contas de custódia,
deliberar essa matéria especifica, for aprovado por acia- em nome de seus titulares, na instituição que designar,
nistas que representem, no mínimo, a metade das sem emissão de certificados, aplicando-se, no que cou-
ações da(s) classe(s) atingida(s)./I(NR) ber, o disposto no art. 41."(NR)

"Art. 47.................. "Art. 68 .
Parágrafo único. Évedado às companhias abertas § 1° ..

emitir partes beneficiárias./I(NR) c) notificar os debenturistas, no prazo máximo de
"Art. 52. A companhia poderá emitir debêntures 60 (sessenta) dias, de qualquer inadimplemento, pela

que conferirão aos seus titulares direito de crédito con- companhia, de obrigações assumidas na escritura da
tra ela, nas condições constantes da escritura de emis- emissão.
são e, se houver, do certificado:'(NR) /I(NR)

"Art. 54................................................................ "Art. 109 ..

§ 10 A debênture poderá conter cláusula de corre- § 3° O estatuto da sociedade pode estabelecer
ção monetária, com base nos coeficientes fixados para que as divergências entre os acionistas e a companhia,
correção de títulos da divida pública, na variação da ou entre os acionistas controladores e os acionistas mi-
taxa cambial ou em outros referenciais não expressa- noritários, poderão ser solucionados mediante arbitra-
mente vedados em lei. mento, nos termos em que especificar./I(NR)

§ 20 A escritura de debênture poderá assegurar "Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no
ao debenturista a opção de escolher receber o paga- interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto
mento do principal e acessórios, quando do vencimen- exercido com o fim de causar dano à companhia ou a ou-
to, amortização ou resgate, em moeda ou em bens ava- tras acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vanta-
liados nos termos do art. 80 ./I(NR) gem a que não faz jus e de que resuRe, ou possa resuRar,

"Art. 59................................................................ prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.
§ 10 Na companhia aberta, o conselho de admi- .

nistração poderá deliberar sobre a emissão de debêntu- § 5° Poderá ser convocada assembléia geral para
res simples, não conversíveis em ações e sem garantia deliberar quanto à existência de conflito de interesses e
real, e a assembléia geral pode delegar ao conselho de .à respectiva solução, por acionistas que representem



§ 1°A primeira convocação da assembléia geral
deverá ser feita:

I - na companhia fechada, com oito dias de an
tecedência, no mínimo, contado o prazo da publica
ção do primeiro anúncio; não se realizando a assem-

§ 3° condições previstas no acordo, os acionis
tas podem promover a execução especifica das obri
gações assumidas e a sentença judicial, uma vez
transitada em julgado, ou a decisão proferida por juízo
arbitral, que condenarem o acionista a proferir voto
nos termos de acordo de acionistas, produzirá todos
os efeitos do voto não proferido.
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10% (dez por cento), no mínimo, do capital social, ob- § 9° O não comparecimento à assembléia ou
servado o disposto no parágrafo único, alínea c. parte fi- às reuniões dos órgãos de administração da compa-
nal, do art. 123. nhia, bem como as abstenções de voto de qualquer

§ 6° A assembléia a que se refere o parágrafo an- parte de acordo ~e. acio~istas ~u de membros do
terior também poderá ser convocada por titulares de conselho de. a~mlnlstraçao el~ltos nos t.er~os de
ações com direito a voto que representem, no mínimo, a~o~do de aCIOnistas, assepura a parte preJudlcad~o
5% (cinco por cento) do capital votante. d~relto de votar com ~s açoes pertencentes ao aClo-

° ,"' ,. nIsta ausente ou omisso e, no caso de membro do
~ ~ .No curs~ d~ assemblela geral ordlnana?u ex- conselho de administração, pelo conselheiro eleito

traor~lnana, o~ aCIOnistas a que se ~efere o paragr~fo com os votos da parte prejudicada.
a..nte~lor poder~o req~erer que se ~ellbere sobre a e~I~- § 10. Os acionistas vinculados a acordo de acio-
te_ncla de conflito de Interes~es, nao obstante a matena nistas deverão indicar, no ato de arquivamento, repre-
nao constar da ordem do dia. sentante para comunicar-se com a companhia, para

§ 8° Decairão do direito de convocar a assembléia prestar ou receber informações, quando solicitadas.
de que trata o § 5° os acionistas que não o fizerem no pra- § 11. A companhia poderá solicitar aos membros
zo de 30 (trinta) dias, contados da data em que tiverem do acordo esclarecimento sobre suas cláusulas." (NR)
ciência inequívoca do potencial conflito de interesses. "Art. 122. Compete privativamente à assembléia

§ 9° Caso a assembléia geral, por maioria de vo- geral:
tos, delibere haver conflito de interesses, deverá especi- I - reformar o estatuto social;
ficar as matérias nas quais o acionista em situação de 11 - eleger ou destituir, a qualquer tempo, os ad-
conflito ficará impedido de votar. ministradores e fiscais da companhia, ressalvado o

§ 10. A assembléia especificada no parágrafo an- disposto no inciso II do art. 142;
terior poderá delegar, com a concordância das partes, à 111 - tomar, anualmente, as contas dos adminis-
arbitragem a solução do conflito."(NR) tradores, e deliberar sobre as demonstrações finan-

"Art. 118. Os acordos de acionistas sobre a com- ceiras por eles apresentadas;
pra e venda de suas ações, preferência p~ra adquiri-Ias, IV ~ autorizar a emissão ~e debêntures, ressal-
exercício do direito a voto, ou do poder de controle deve- vado o disposto no art. 59, § 1 ,
rão ser observados pela companhia quando arquivados V - suspender o exercício dos direitos do acio-
na sua sede. nista (art. 120);

VI- deliberar sobre a avaliação de bens com que o
acionista concorrer para a formação do capital social;

VII - autorizar a emissão de partes beneficiárias;
VIII - deliberar sobre transformação, fusão, in

corporação e cisão da companhia, sua dissolução e
liqüidação, eleger e destituir liqüidantes e julgar-lhes
as contas; e

IX - autorizar os administradores a confessar fa
lência e pedir concordata; e

Parágrafo único. Em caso de urgência, a confis
são de falência ou o pedido de concordata poderá ser
formulado pelos administradores, com a concordân
cia do acionista controlador, se houver, convocan
do-se imediatamente a assembléia geral, para mani
festar-se sobre a matéria." (NR)

"Art. 124 .

§ 6° O acordo de acionistas cujo prazo for fixado
em função de termo ou condição resolutiva somente
pode ser denunciado segundo suas estipulações.

§ 7° O mandato outorgado nos termos de acordo
de acionistas para proferir, em assembléia geral ou es
pecial, voto contra ou a favor de determinada delibera
ção, poderá prever prazo superior ao constante do § 1°
do art. 126 desta Lei.

§ 8° O presidente da assembléia ou do órgão co
legiado de deliberação da companhia não computará o
voto proferido com infração a acordo de acionistas devi
damente arquivado.



§ 30 Os documentos pertinentes à matéria a ser
debatida na assembléia geral extraordinária deverão
ser postos à disposição dos acionistas, na sede da

Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 08495

bléia, será publicado novo anúncio, de segunda con- companhia, por ocasião da publicação do primeiro
vocação, com antecedência mínima de cinco dias; anúncio de convocação da assembléia geral." (NR)

11- na companhia aberta, o prazo de antecedên- "Art. 136 .
cia da primeira convocação será de quinze dias e o da I - criação de ações preferenciais ou aumento
segunda convocação de oito dias. de classe de ações preferenciais existentes, sem

.................... guardar proporção com as demais classes de ações
§ 50 A Comissão de Valores Mobiliários poderá, preferenciais, salvo se já previstos ou autorizados

a seu exclusivo critério, mediante decisão fundamen- pelo estatuto;
tada de seu colegiado, a pedido de qualquer acionis- .
ta, e ouvida a companhia: § 30 O disposto no § 20 deste artigo aplica-se

I - aumentar, para até 30 (trinta) dias, a contar também às assembléias especiais de acionistas pre-
da data em que os documentos relativos às matérias ferenciais de que trata o § 10

."

a serem deliberadas forem colocados à disposição (NR)
dos acionistas, o prazo de antecedência de publica- "Art. 137. A aprovação das matérias previstas
ção do primeiro anúncio de convocação da assem- nos incisos I a VI e IX do artigo 136 dá ao acionista
bléia geral de companhia aberta, quando esta tiver dissidente o direito de retirar-se da companhia, medi-
por objeto operações que, por sua complexidade, exi- ante reembolso do valor das suas ações (art. 45), ob-
jam maior prazo para que possam ser conhecidas e servadas as seguintes normas:
analisadas pelos acionistas; .

II - interromper, por até 15 dias, o curso do pra- 11- nos casos dos incisos IV e V, não terá direito
zo de antecedência da convocação de assembléia de retirada o titular de ação de espécie ou classe que
geral extraordinária de companhia aberta, a fim de tenha Iiquidez e dispersão no mercado, consideran-
conhecer e analisar as propostas a serem submeti- do-se haver:
das à assembléia e, se for o caso, informar à compa- a) Liqüidez, quando a espécie ou classe de
nhia, até o término da interrupção, as razões pelas ação, ou certificado que a represente, integre índice
quais entende que a deliberação proposta à assem- geral representativo de carteira de valores mobiliários
bléia viola dispositivos legais ou regulamentares. admitido à negociação no mercado de valores mobi-

§ 60 As companhias abertas com ações admiti- Iiários, no Brasil ou no exterior, definido pela Comis
são de Valores Mobiliários; edas à negociação em bolsa de valores deverão reme-

ter, na data da publicação do anúncio de convocação b) dispersão, quando o acionista controlador, a
sociedade controladora ou outras sociedades sob

da assembléia, à bolsa de valores em que suas ações seu controle detiver menos da metade da espécie ou
forem mais negociadas, os documentos postos à dis- classe de ação;
posição dos acionistas para deliberação na assem- 111_ no caso do inciso IX, somente haverá direito
bléia geral." (NR) de retirada se a cisão implicar:

"Art. 133.. a) mudança do objeto social, salvo quando o pa-
IV - o parecer do conselho fiscal, inclusive votos trimônio cindido for vertido para sociedade cuja ativi-

dissidentes, se houver; e dade preponderante coincida com a decorrente do
V - demais documentos pertinentes a assuntos objeto social da sociedade cindida;

incluídos na ordem do dia. b) redução do dividendo obrigatório; ou
........................................................................... c) participação em grupo de sociedades;

§ 30 Os documentos referidos neste artigo, à ex- IV _ o reembolso da ação deve ser reclamado à
ceção dos constantes dos incisos IV e V, serão publi- companhia no prazo de 30 (trinta) dias contados da
cados até cinco dias, pelo menos, antes da data mar- publicação da ata da assembléia geral;
cada para a realização da assembléia geral.

V - o prazo para o dissidente de deliberação de
....................................................................(NR) assembléia especial (art. 136, § 10 ) será contado da
"Art. 135 publicação da respectiva ata;

VI - o pagamento do reembolso somente pode
rá ser exigido após a observância do disposto no § 30
e, se for o caso, da ratificação da deliberação pela as
sembléia geral.
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§ 2° O direito de reembolso poderá ser exercido
no prazo previsto nos incisos IV ou V do caput deste
artigo, conforme o caso, ainda que o titular das ações
tenha se abstido de votar contra a deliberação ou não
tenha comparecido à assembléia.

§ 3° Nos dez dias subseqüentes ao término do
prazo de que tratam os incisos IV ou V do caput deste
artigo, conforme o caso, contado da publicação da ata
da assembléia geral ou da assembléia especial que
ratificar a deliberação, é facultado aos órgãos da ad
ministração convocar a assembléia geral para ratificar
ou reconsiderar a deliberação, se entenderem que o
pagamento do preço do reembolso das ações aos
acionistas dissidentes que exerceram o direito de reti
rada porá em risco a estabilidade financeira da em
presa.

.................................................................."(NR)
"Art. 140 ..
1-o número de conselheiros, ou o máximo e mí

nimo permitidos, e o processo de escolha e substitui
ção do presidente do conselho pela assembléia ou
pelo próprio conselho;

IV - as normas sobre convocação, instalação e
funcionamento do conselho, que deliberará por
maioria de votos, podendo o estatuto estabelecer
quorum qualificado para certas deliberações, desde
que especifique as matérias.

Paragrafo único. O estatuto poderá prever a
participação no conselho de representantes dos
empregados, escolhido pelo voto destes, em eleição
direta, organizada pela empresa, em conjunto com as
entidades sindicais que os representam." (NR)

"Art. 141 .
§ 4° Terão direito de eleger e destituir um

membro e seu suplente do conselho de
administração, em votação em separado na
assembléia geral, excluído o acionista controlador, a
maioria dos titulares, respectivamente:

I - de ações de emissão de companhia aberta
com direito a voto, que representem, pelo menos,
15% (quinze por cento) do total das ações com direito
a voto; e

l1 - de ações preferenciais sem direito a voto ou
com voto restrito de emissão de companhia aberta,
que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) do
capital social, que não houverem exercido o direito
previsto no estatuto, em conformidade com o art. 18.

§ 5° Verificando-se que nem os titulares de
ações com direito a voto e nem os titulares de ações
preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito
perfizeram, respectivamente, o quorum exigido nos
incisos I e 1\ do parágrafo anterior, ser-Ihes-á faculta
do agregar suas ações para elegerem em conjunto

um membro e seu suplente para o conselho de admi
nistração, observando-se, nessa hipótese, o quorum
exigido pelo inciso 11 do aludido parágrafo.

§ 6° Somente poderão exercer o direito previsto
no § 4° os acionistas que comprovarem a titularidade
ininterrupta da participação acionária ali exigida du
rante o período de três meses, no mínimo, imediata
mente anteriores à realização da assembléia geral.

§ 7° Sempre que, cumulativamente, a eleição do
conselho de administração se der pelo sistema do voto
múltiplo e os titulares de ações ordinárias ou preferenci
ais exercerem a prerrogativa de eleger conselheiro, será
assegurado a acionista ou grupo de acionistas vincula
dos por acordo de votos que detenham mais do que
50% (cinqüenta por cento) das ações com direito de
voto o direito de eleger conselheiros em número igual
ao dos eleitos pelos demais acionistas, mais um, inde
pendentemente do número de conselheiros que, se
gundo o estatuto, componha o órgão.

§ 8° A companhia deverá manter registro com a
identificação dos acionistas que exercerem a prerro
gativa a que se refere o § 4°" (NR)

"Art. 142. Compete ao conselho de administra-
ção:

§ 1° Serão arquivadas no registro do comércio e
publicadas as atas das reuniões do conselho de
administração que contiverem deliberação destinada
a produzir efeitos perante terceiros.

§ 2° A escolha e a destituição do auditor
independente ficará sujeita a veto, devidamente
fundamentado, dos conselheiros eleitos na forma do
art. 141, § 4°, se houver." (NR)

"Art. 146. Poderão ser eleitos para membros dos
órgãos de administração pessoas naturais, devendo
os diretores residir no País.

§ 10 A ata da assembléia geral ou da reunião do
conselho de administração que eleger
administradores deverá conter a qualificação e o
prazo de gestão de cada um dos eleitos, devendo ser
arquivada no registro do comércio e publicada.

§ 2° A posse do conselheiro residente ou
domiciliado no exterior fica condicionada à
constituição de representante residente no País, com
poderes para receber citação em ações contra ele
propostas com base na legislação societária,
mediante procuração com prazo de validade que
deverá estender-se por, no mínimo, três anos após o
término do prazo de gestão do conselheiro.

Art. 147 : ..

§ 3° O conselheiro deve ter reputação ilibada,
não podendo ser eleito, salvo dispensa da assem
bléia geral, aquele que:



§ 2° O conselho fiscal, a pedido de qualquer dos
seus membros, solicitará aos órgãos de administra
ção esclarecimentos ou informações, desde que rela
tivas à sua função fiscalizadora, assim como a elabo
ração de demonstrações financeiras ou contábeis es
peciais.

"(NR) ..
"Art. 164 ..
Parágrafo único. Os pareceres e representa

ções do conselho fiscal, ou de qualquer um de seus
membros, poderão ser apresentados e lidos na as
sembléia geral, independentemente de publicação e
ainda que a matéria não conste da ordem do dia."
(NR)

"Art. 165. Os membros do conselho fiscal têm os
mesmos deveres dos administradores de que tratam
os artigos 153 a 156 e respondem pelos danos resul
tantes de omissão no cumprimento de seus deveres e
de atos praticados com culpa ou dolo, ou com viola
ção da lei ou do estatuto.

§ 1° Os membros do conselho fiscal deverão
exercer suas funções no exclusivo interesse da com
panhia; considerar-se-á abusivo o exercício da função
com o fim de causar dano à companhia, ou aos seus

a) os titulares de ações preferenciais sem direito
de voto ou com voto restrito, em conjunto com os titu
lares de ações ordinárias, excluído o acionista contro
lador, terão direito de eleger, em votação em separa
do, um membro e respectivo suplente;

§ 4° É vedada a utilização de informação rele
vante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que
a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir
vantagem, para si ou para outrem, no mercado de va
lores mobiliários." (NR)

"Art. 157 .

§ 6° Os administradores da companhia aberta
deverão informar imediatamente, nos termos e na for
ma determinados pela Comissão de Valores Mobiliá
rios, a esta e às bolsas de valores ou entidades do
mercado de balcão organizado nas quais os valores
mobiliários de emissão da companhia estejam admiti
dos à negociação, as modificações em suas posições
acionárias na companhia." (NR)

"Art. 161 .
§ 5° Na companhia aberta, o conselho fiscal

será composto de três membros e suplentes em igual
número, acionistas ou não, eleitos por assembléia, e,
na sua constituição, serão observadas as seguintes
normas:
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I - ocupar cargos em sociedades que possam b) os acionistas controladores terão direito de
ser consideradas concorrentes no mercado, em es- eleger um membro e seu respectivo suplente;
pecial, em conselhos consultivos, de administração c) o terceiro membro e seu respectivo suplente
ou fiscal; e serão eleitos em comum acordo, pelos acionistas re-

li - tiver interesse conflitante com a sociedade. feridos nas alíneas a e b acima, devendo cada grupo
§ 40 A comprovação do cumprimento das condi- indicar,um ~e~rese~tante para, em assembléia, pro-

ções previstas no parágrafo anterior será efetuada ce~er a .eleIça? Nao ~a~endo consenso, a assem-
por meio de declaração firmada pelo conselheiro elei- ble~a ~ellberara por maiona de v,ot.os, cabendo a c~d~
to nos termos definidos pela Comissão de Valores açao, Independente de sua especle ou classe, o dlrel-
Mobiliários, com vistas ao disposto nos artigos 145 e to a um ~oto. .
159 sob as penas da lei. § 6 Os m~mbros do consel~o fls~al ~ seus su-

, " plentes exercerao seus cargos ate a pnmelra assem-
Art. 149. . bléia geral ordinária que se realizar após a sua elei-

§ 1° Se o termo não for assinado nos trinta dias ção, e poderão ser reeleitos.
seguintes à nomeação, esta tornar-se-á sem efeito, § 7° A função de membro do conselho fiscal é in-
salvo justificação aceita pelo órgão da administração delegável. (NR)
para o qual tiver sido eleito. "Art. 163. Compete ao conselho fiscal:

§ 2° O termo de posse deverá conter, sob pena 1- fiscali~~r,por qualquer ~~ seus memb~os, os
de nulidade, a indicação de pelo menos um domicílio atos dos admlnlstrado~es e venfl~~r ~ cumpnmento
no qual, o administrador receberá as citações e inti- dos seus deveres legaiS e estatutanos,
mações em processos administrativos e judiciais rela- .
tivos a atos de sua gestão, as quais reputar-se-ão IV - denunciar, por qualquer de seus membros,
cumpridas mediante entrega no domicílio indicado, o aos órgãos de administração e, se estes não toma-
qual somente poderá ser alterado mediante comuni- rem as providências necessárias para a proteção dos
cação por escrito à companhia. (NR) interesses da companhia, à assembléia geral, os er-

"Art. 155 .. ros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir
providências úteis à companhia;
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acionistas ou administradores, ou de obter, para si ou gatório e, para efeito do inciso 111 do art. 202, serão
para outrem, vantagem a que não faz jus e de que re- considerados como integrantes da reserva os lucros a
sulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia, realizar de cada exercício que forem os primeiros a
seus acionistas ou administradores. serem realizados em dinheiro." (NR)

§ 2° O membro do conselho fiscal não é respon- "Art. 202. Os acionistas têm direito de receber
sável pelos atos ilícitos de outros membros, salvo se como dividendo obrigatório, em cada exercício, a par-
com eles foi conivente, ou se concorrer para a prática cela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este
do ato. for omisso, a importância determinada de acordo com

§ 3° A responsabilidade dos membros do conse- as seguintes normas:
lho fiscal por omissão no cumprimento de seus deve- I - metade do lucro líquido do exercício diminuí-
res é solidária, mas dela se exime o membro dissi- do ou acrescido dos seguintes valores:
dente que fizer consignar sua divergência em ata da a) importância destinada à constituição da re-
reunião do órgão e a comunicar aos órgãos da admi- serva legal (art. 193); e
nistração e à assembléia geral. b} importância destinada à formação da reserva

"Art. 172. O estatuto da companhia aberta que para contingências (art. 195) e reversão da mesma
contiver autorização para o aumento do capital pode reserva formada em exercícios anteriores.
prever a emissão, sem direito de preferência para os 11- o pagamento do dividendo determinado nos
antigos acionistas, ou com redução do prazo de que termos do inciso anterior poderá ser limitado ao mon-
trata o § 4° do artigo 171, de ações e debêntures con- tante do lucro líquido do exercício que tiver sido reali-
versíveis em ações, ou bônus de subscrição, cuja co- zado, desde que a diferença seja registrada como re-
locação seja feita mediante: serva de lucros a realizar (art. 197);

I - venda, no País ou no exterior, em bolsa de 111- os lucros registrados na reserva de lucros a
valores ou mediante distribuição no mercado de realizar, quando realizados e se não tiverem sido ab-
emissão pública que assegure efetiva dispersão de tí- sorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes,
tulos, a ser definida pela Comissão de Valores Mobi- deverão ser acrescidos ao primeiro dividendo decla-
Iiários, ou rado após a realização.

11 - permuta por ações, em oferta pública de § 1° .
aquisição de controle, nos termos dos artigos 257 e § 2° Quando o estatuto for omisso e a assem-
263. bléia geral deliberar alterá-lo para introduzir norma

"(NR) sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá
"Art. 196 ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro Ií-
§ 2° O orçamento poderá ser aprovado pela as- quido ajustado nos termos do inciso I deste artigo.

sembléia geral ordinária que deliberar sobre o balan- § 3° A assembléia geral pode, desde que não
ço no exercício e revisado anualmente, quando tiver haja oposição de qualquer acionista presente, delibe-
duração superior a um exercício social. (NR) rar a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório,

"Art. 197. No exercício em que o montante do di- nos termos deste artigo, ou a retenção de todo o lucro
videndo obrigatório, calculado nos termos do estatuto líquido, nas seguintes sociedades:
ou do art. 202, ultrapassar a parcela realizada do lu- I - companhias abertas exclusivamente para a
cro líquido do exercício, a assembléia geral poderá, captação de recursos por debêntures não conversíve-
por proposta dos órgãos de administração, destinar o is em ações;
excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. II - companhias fechadas, exceto nas controla-

§ 1° Para os efeitos deste artigo, considera-se das por companhias abertas que não se enquadrem
realizada a parcela do lucro líquido do exercício que na condição prevista na alínea anterior.
exceder da soma dos seguintes valores: § 4° .

a) o resultado líquido positivo da equivalência § 5° .
patrimonial (art. 248); e § 6° Os lucros não destinados nos termos dos

b) o lucro, ganho ou rendimento em operações arts. 193 a 197 deverão ser distribuídos como dividen-
cujo prazo de realização financeira ocorra após o tér- dos." (NR)
mino do exercício social seguinte. "Art. 242. (Revogado):'

§ 2° A reserva de lucros a realizar somente po- Art. 264. Na incorporação, pela controladora, de
derá ser utilizada para pagamento do dividendo obri- companhia controlada, a justificação apresentada à



§ 3° Os acionistas que requererem a realização
de nova avaliação e aqueles que votarem a seu favor
deverão ressarcir a companhia pelos custos incorri
dos, caso o novo valor seja inferior ou igual ao valor
inicial da oferta pública.

§ 4° Caberá à Comissão de Valores Mobiliários
disciplinar o disposto no art. 40 e neste artigo, e fixar
prazos para a eficácia desta revisão." (AC)

"Art. 116-A. O acionista controlador da compa
nhia aberta e os acionistas, ou grupo de acionistas,
que elegerem membro do conselho de administração
ou membro do conselho fiscal, deverão informar ime
diatamente as modificações em sua posição acioná
ria na companhia à Comissão de Valores Mobiliários
e às Bolsas de Valores ou entidades do mercado de
balcão organizado nas quais os valores mobiliários
de emissão da companhia estejam admitidos à nego-

,,- ..

g} a ação movida pelo acionista contra a compa
nhia, qualquer que seja o seu fundamento." (NR)

"Art. 289 ..
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assembléia geral da controlada, deverá conter, além put do art. 141 ; no § 1° do art. 157; no § 4°, do art. 159;
das informações previstas nos arts. 224 e 225, o cál- no § 2° do art. 161; no § 6° do art. 163; na alínea a do §
culo das relações de substituição das ações dos acio- 1° do art. 246; e no art. 277." (NR)
nistas não c?n~o!ad?r~s da contr.?lada com base no "Art. 294. A companhia fechada que tiver menos
valor do patnmomo II~uldo das ~çoes ~a ~o~troladora de vinte acionistas, com patrimônio liquido inferior a
e da controlada, ~~a~lados os dOIS patnmomos segun- R$1.000.000,OO (um milhão de reais), poderá:
do os mesmos cntenos e na mesma data, a preços de ..
mercado, ou com base em outro critério aceito pela (NR)
Comissão de Valores Mobiliários, no caso de compa- Art. 3° Ficam acrescentados à Lei n° 6.404/76 os
nhias abertas. arts. 40-A, 116-A, 165-A e 254-A, nos seguintes ter-

§ 1° A avaliação dos dois patrimônios será feita mos:
por três peritos ou empresa especializada e, no caso "Art. 4°-A. Na companhia aberta, os titulares de,
de companhias abertas, por empresa especializada. no mínimo, 10% (dez por cento) das ações em circu-

§ 2° Para efeito da comparação referida neste lação no mercado poderão requerer aos administra-
artigo, as ações do capital da controlada de proprie- dores da companhia que convoquem assembléia es-
dade da controladora serão avaliadas, no patrimônio pecial dos acionistas titulares de ações em circulação
desta, em conformidade com o disposto no caput. no mercado, cara deliberar sobre a realização de

§ 3° Se as relações de substituição das ações no~a avaliação ~elo ~esmo ou por outr? c~tério, para
dos acionistas não controladores, previstas no proto- efelt~ de det~rmmaçao do valor de avahaçao da com-
colo da incorporação, forem menos vantajosas que as panhla, refendo no § 4° do art. 4°.
resultantes da comparação prevista neste artigo, os § 1° O requerimento deverá ser apresentado no
acionistas dissidentes da deliberação da assembléia prazo de 15 (quinze) dias da divulgação co valor da
geral da controlada que aprovar a operação, poderão oferta pública, devidamente fundamentado e acompa-
optar, no prazo previsto no art. 230, entre o valor de nhado de elementos de convicção que demonstrem a
reembolso fixado nos termos do art. 45 e o valor apu- falha ou imprecisão no emprego da metodologia de cál-
rado em conformidade com o disposto no caput, ob- culo ou no critério de avaliação adotado, podendo os
servado o disposto no art. 137, inciso 11. acionistas referidos no caput convocarem a assembléia

§ 4° Aplicam-se as normas previstas neste arti- quando os administradores não atenderem, no prazo de
go à incorporação de controladora por sua controla- 8 (oito) dias, ao pedido de convocação.
da, à fusão de companhia controladora com a contro- § 2° Consideram-se ações em circulação no
lada, à incorporação de ações oe companhia contro- mercado todas as ações do capital da companhia
lada ou controladora, à incorporação, fusão e incor- aberta menos as de propriedade do acionista contro-
poração de ações de sociedades sob controle co- lador, de diretores, de conselheiros de administração
mum. e as em tesouraria.

"Art. 287. Prescreve:

§ 7° Sem prejuízo do disposto no caput deste
artigo, as companhias abertas poderão, ainda, dispo
nibilizar as referidas publicações pela rede mundial
de computadores." (NR)

"Art. 291. A Comissão de Valores Mobiliários po
derá reduzir, mediante fixação de escala em função
do valor do capital social, a porcentagem mínima apli
cável às companhias abertas, estabelecida no art.
105; na alínea c do parágrafo único do art. 123; no ca-
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ciação, nas condições e na forma determinadas pela "Art. 1° Serão disciplinadas e fiscalizadas de
Comissão de Valores Mobiliários." (AC) acordo com esta Lei as seguintes atividades:

"Art, 165-A. Os membros do conselho fiscal da 1- a emissão e distribuição de valores mobiliári-
companhia aberta deverão informar imediatamente os no mercado;
as modificações em suas posições acionárias na II - a negociação e intermediação no mercado
companhia à Comissão de Valores Mobiliários e às de valores mobiliários'
Bolsas de Valores ou entidades do mercado de bal- 111_ a negociação e intermediação no mercado
cão organizado nas quais os valores mobiliários de de derivativos'
e~issão da c<?~panhia estejam admit.idos à negocia- IV _ a or~anização, o funcionamento e as opera-
ç~o, ~as condlçoes e na.~~r~a determinadas pela Co- ções das Bolsas de Valores;
mlssao de Valores Mobllranos." (AC) . _ ,

"A 254 A A r - d' t . d' d V - a organlzaçao, o funCionamento e as opera-
rt. -. a.Ienaçao, Ire a ou In Iret~, o ções das Bolsas de Mercadorias e Futuros'

controle de companhia aberta somente podera ser .. _ . '. .
contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, VI- a ~~r:n~n1straçao de carteiras e a custodla de
de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública valores mobllran?s; . .
de aquisição das ações com direito a voto de proprie- VII - a auditOria das companhias abertas;
dade dos demais acionistas da companhia, de modo VIII- os serviços de consultor e analista de valo-
a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oi- res mobiliários." (NR)
tenta por cento) do valor pago por ação com direito a "Art. 2°. São valores mobiliários sujeitos ao regi-
voto, integrante do bloco de controle. me desta Lei:

§ 1° Entende-se como alienação de controle a 1-as ações, debêntures ebônus de subscrição;
transferência, de forma direta ou indireta, de ações in- I1 - os cupons, direitos, recibos de subscrição e
tegrantes do bloco de controle, de ações vinculadas a certificados de desdobramento relativos aos valores
acordos de acionistas e de valores mobiliários con- mobiliários referidos no inciso anterior;
versíveis em ações com direito a voto, cessão de dire- 111- os certificados de depósito de valores mobi-
itos de subscrição de ações e de outros títulos ou di- Iiários'
reitos relativos a valores mobiliários conversíveis em IV _ as cédulas de debêntures'
ações que venham a resultar na alienação de controle V t d f d d' 'tO t I. ., d . d d - as co as e un os e Inves Imen o em va 0-
aClonano a socle a e. b'I" . d I b d' t' t

§ ° A C . - d V I M b'I" . . res mo Ilanos ou e c u es e Inves Imen o em qua-
2 omlssao e a ores o Ilanos auton- isquer ativos'

zará a alienação de controle de que trata o caput, VI' t . . .
desde que verificado que as condições da oferta pú- - as no as comerCiaiS, _
blica atendem aos requisites legais VII - os contratos futuros, de opçoes e outros

§ 30 Compete à Comissão de 'Valores Mobiliári- der~~~~os, cujos ativos subjacentes sejam valores
os estabelecer normas a serem observadas na oferta mo Ilanos;
pública de que trata o caput. VIII- out~os cont~atosderivativos, independen-

§ 4° O adquirente do controle acionário de com- temente dos ativos subjacentes; ~ .
panhia aberta poderá oferecer aos acionistas minori- IX -: quando ofertados pu~lrcam.ente, qualsq.uer
tários a opção de permanecer na companhia, medi- outros tltulo~ o.u contrato~ .de I~vestlmento ?oletlvo,
ante o pagamento de um prêmio equivalente à dife- que gerem_dlr~lto de. partlclpaçao, de parcena ..?U de
rença entre o valor de mercado das ações e o valor rem~neraça?, mclu~lve resulta~te de prestaçao de
pago por ação integrante do bloco de controle, serviços, cUJos rendlme~tos advem do esforço do em-

§ 5° As companhias poderão conceder aos seus preende~or ou de terceiros. , '.
acionistas sem direito de voto o direito previsto neste § 1 Excluem-se do regime desta LeI.
artigo em igualdade ou não com as ações com direito I - os títulos da dívida pública federal, estadual
a voto, devendo regular no estatuto com precisão e ou municipal;
minúcia as condições do exercício deste direito. A II - os títulos cambiais de responsabilidade de
posterior modificação do estatuto neste caso obede- instituição financeira, exceto as debêntures.
cerá o disposto no § 1° do art. 136."(AC) § 2° Os emissores dos valores mobiliários referi-

Art. 4° Os dispositivos abaixo enumerados da dos neste artigo, bem como seus administradores e
Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, passam a vi- controladores, sujeitam-se à disciplina prevista na Lei
gorar com a seguinte redação: n° 6.385, de 1976, para as companhias abertas.



V - receitas de taxas decorrentes do exercício
de seu poder de policia, nos termos da leL" (NR)

"Art. 8° Compete à Comissão de Valores Mobi
liários:

§ 1° O disposto neste artigo não exclui a compe
tência das Bolsas de Valores, das Bolsas de Merca
dorias e Futuros, e das entidades de compensação e
liquidação com relação aos seus membros e aos va
Iares mobiliários nelas negociados.

§ 2° Serão de acesso público todos os docu
mentos e autos de processos administrativos, res
salvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível
para a defesa da intimidade ou do interesse social,
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§ 3° Compete à Comissão de Valores Mobiliári- § 4° Cabe ao Ministro de Estado da Fazenda insta-
os expedir normas para a execução do disposto neste urar o processo administrativo disciplinar, que será con-
artigo, podendo: duzido por comissão especial, competindo ao Presidente

I - exigir que os emissores se constituam sob a da República determinar o afastamento preventivo,
forma de sociedade anônima; quando for o caso, e proferir o julgamento.

(1- exigir que as demonstrações financeiras dos § 5° O ex-dirigente da Comissão continuará vin-
emissores, ou que as informações sobre o empreen- culado à autarquia, mediante remuneração equiva-
dimento ou projeto, sejam auditadas por auditor inde- lente à do cargo de direção que exerceu, durante o
pendente nela registrado; período, não inferior a três meses, correspondente a

111 - dispensar, na distribuição pública dos valo- um décimo do tempo de efetivo exercício do cargo, no
res mobiliários referidos neste artigo, a participação qual estará impedido de prestar, direta ou indireta-
de sociedade integrante do sistema previsto no art. 15 mente, independentemente da forma ou natureza do
da Lei n° 6.385, de 1976; contrato, qualquer tipo de serviço às empresas sob

IV - estabelecer padrões de cláusulas e condi- sua regul~mentação ou f~s~?I!zação, inclusive contra-
ções que devam ser adotadas nos títulos ou contratos ladas, coligadas ou subSidiarias.
de investimento, destinados à negociação em bolsa § 6° Incorre na prática de advocacia administra-
ou balcão, organizado ou não, e recusar a admissão tiva, sujeitando-se o infrator às penas previstas no art.
ao mercado da emissão que não satisfaça a esses 321 do Código Penal, o ex-dirigente da Comissão, in-
padrões." (NR) clusive por renúncia ao mandato, que descumprir o

"Art. 4° disposto no parágrafo anterior.
.. § 7° A Comissão funcionará como órgão de deli-
IV - beração colegiada de acordo com o seu regimento in-
........ terno, e no qual serão fixadas as atribuições do Presi-
c) o uso de informação relevante não divulgada dente, dos Diretores e do Colegiado.

no mercado de valores mobiliários. § 8° No caso de renúncia, morte ou perda de
(NR) mandato do Presidente da CVM, assumirá o diretor
"Art. 5° É instituída a Comissão de Valores Mobi- mais antigo ou o mais idoso, nessa ordem, até nova

liários, entidade autárquica em regime especial vincu- nomeação, sem prejuízo de suas atribuições.
lada ao Ministério da Fazenda, com personalidade ju- § 9° No caso de renúncia, morte ou perda de
rídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade ad- mandato de Diretor, proceder-se-á a nova nomeação
ministrativa independente, ausência de subordinação pela forma disposta nesta Lei, para completar o man-
hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus diri- dato do substituído." (NR)
gentes, e autonomia financeira e orçamentária:' "Art. 7° A Comissão custeará as despesas ne-

"Art. 6° A Comissão de Valores Mobiliários será cessárias ao seu funcionamento com os recursos
administrada por um Presidente e quatro Diretores, provenientes de:
nomeados pelo Presidente da República, depois de
aprovados pelo Senado Federal, dentre pessoas de
ilibada reputação e reconhecida competência em ma
téria de mercado de capitais.

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

§ 2° Os dirigentes da Comissão somente perde
rão o mandato em virtude de renúncia, de condena
ção judicial transitada em julgado ou de processo ad
ministrativo disciplinar.

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



§ ]O O termo de compromisso deverá ser publi
cado no Diário Oficial da União, discriminando o pra
zo para cumprimento das obrigações eventualmente
assumidas, e constituirá título executivo extrajudicial.

§ 10. A Comissão de Valores Mobiliários re
gulamentará a aplicaçã~ do disposto no~ §§ 5° a 9°
deste artigo aos procedimentos condUZidos pelas
Bolsas de Valores, Bolsas de Mercadorias e Futu
ros, entidades do mercado de balcão organizado e
entidades de compensação e liquidação de opera
ções com valores mobiliários.
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OU cujo sigilo esteja assegurado por expressa dis- acesso de terceiros em função do interesse público
posição legal. envolvido.

.................................................................."(NR) § 6° A Comissão será competente para apurar e
"Art. 9° A Comissão de Valores Mobiliários, ob- punir condutas fraudulentas no mercado de valores

servado o disposto no art. 15, § 2°, poderá: mobiliários sempre que:
I - examinar e extrair cópias de registros contá- 1- seus efeitos ocasionem danos a pessoas re-

beis, livros ou documentos, inclusive programas ele- sidentes no território nacional, independentemente
trônicos e arquivos magnéticos, ópticos ou de qual- do local em que tenham ocorrido; e
quer outra natureza: 11_ os atos ou omissões relevantes tenham sido

................................................. praticados em território nacionaL" (NR)
b) das companhias abertas e demais emissoras "Art. 10. A Comissão de Valores Mobiliários po-

de valores mobiliários e, quando houver suspeita fun- derá celebrar convênios com órgãos similares de ou-
dada de atos ilegais, das respectivas sociedades con- tros países, ou com entidades internacionais, para
troladoras, controladas, coligadas e sociedades sob assistência e cooperação na condução de investiga-
controle comum; ções para apurar transgressões às normas atinentes

.. ao mercado de valores mobiliários ocorridas no País
g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurí- e no exterior.

dicas, quando da ocorrência de qualquer irregularida- § 1° A Comissão de Valores Mobiliários poderá
de a ser apurada nos termos do inciso V deste artigo, se recusar a prestar a assistência referida no caput
para efeito de verificação de ocorrência de atos i1ega- deste artigo quando houver interesse público a ser
is ou práticas não eqüitativas." resguardado.

11- intimar as pessoas referidas no inciso anteri- § 20 O disposto neste artigo aplica-se, inclusive,
or a prestar informações, ou esclarecimentos, sob co- às informações que, por disposição legal, estejam
minação de multa, sem prejuízo da aplicação das pe- submetidas a sigilo." (NR)
nalidades previstas no art. 11; "Art. 11 ..

........................................................................... § 4° Da decisão preferida pelo Colegiado da Co-
V - apurar, mediante processo administrativo, missão, no processo previsto no § 2° do art. 9° desta

atos ilegais e práticas não eqüitativas de administra- lei, caberá recurso ao Conselho de Recursos do Sis-
dores, membros do conselho fiscal e acionistas de tema Financeiro Nacional, exceto das decisões unâ-
companhias abertas, dos intermediários e dos dema- nimes, das quais não caberá qualquer recurso na es-
is paliicipantes do mercado; fera administrativa.

......... § 5° A Comissão de Valores Mobiliários poderá,
§ 1° Com o fim de prevenir ou corrigir situações a seu exclusivo critério, se o interesse público permi-

anormais do mercado, a Comissão poderá: tir, suspender, em qualquer fase, o procedimento ad-
............................ ministrativo instaurado para a apuração de infrações
§ 2° O processo, nos casos do inciso V deste ar- à legislação do mercado de valores mobiliários, se o

tigo, poderá ser precedido de etapa investigativa, em investigado ou acusado assinar termo de compromis-
que será assegurado o sigilo necessário à elucidação so, obrigando-se a:
dos fatos ou exigido pelo interesse público, e observa-
rá o procedimento fixado pela Comissão.

§ 3° Quando o interesse público exigir, a Comis
são poderá divulgar a instauração do procedimento
investigativo a que se refere o parágrafo anterior.

§ 4° Na apuração de infrações à legislação do
mercado de valores mobiliários, a Comissão deverá
dar prioridade às infrações de natureza grave, cuja
apenação proporcione um maior efeito educativo e
preventivo para os participantes do mercado.

§ 5° As sessões de julgamento do Colegiado, no
processo administrativo de que trata o inciso V deste
artigo, serão públicas, podendo ser restringido o



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

h) condições de constituição e extinção das Bol
sas de Mercadorias e Futuros, forma jurídica, órgãos
de administração e seu preenchimento.

"(NR) .
"Art. 22 ..
§ 10 Compete à Comissão de Valores Mobiliári

os expedir normas aplicáveis às companhias abertas
sobre:

1-a natureza das informações que devam divul
gar e a periodicidade da divulgação;

11 - relatório da administração e demonstrações
financeiras;

III - a compra de ações emitidas pela própria
companhia e a alienação das ações em tesouraria;

IV - padrões de contabilidade, relatórios e pare
ceres de auditores independentes;

V - informações que devam ser prestadas por
administradores, membros do conselho fiscal, acio
nistas controladores e minoritários, relativas à com
pra, permuta ou venda de valores mobiliários emitidas

VI - as corretoras de mercadorias, os operado
res especiais e as Bolsas de Mercadorias e Futuros; e

VII- as entidades de compensação e liquidação
de operações com valores mobiliários.

§ \0 Compete à Comissão de Valores Mobiliários
definir:

."(NR) .

"Art. 16. Depende de prévia autorização da Co
missão de Valores Mobiliários o exercício das seguin
tes atividades:
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§ 11. A mu~a cominada pela inexecução de or- "Art. 18. Compete à Comissão de Valores Mobi-
dem da Comissão de Valores Mobiliários, nos termos Iiários:
do inciso 11 do caput do art. 90 e do inciso IV de seu § I - editar normas gerais sobre:
10, não excederá a R$5.000,OO (cinco mil reais) por a) condições para obter autorização ou registro
dia de atraso no seu cumprimento e sua aplicação in- necessário ao exercício das atividades indicadas no
depende do processo administrativo previsto no inci- art. 16, e respectivos procedimentos administrativos;
so V do caput do mesmo artigo. b) requisitos de idoneidade, habilitação técnica

"(NR) e capacidade financeira a que deverão satisfazer os
"Art. 14. A Comissão de Valores Mobiliários po- administradores de sociedades e demais pessoas

derá prever, em seu orçamento, dotações de verbas que atuem no mercado de valores mobiliários;
às Bolsas de Valores e às Bolsas de Mercadorias e c) condições de constituição e extinção das Bol-
Futuros." (NR) sas de Valores, entidades do mercado de balcão or-

"Art. 15 ganizado e das entidades de compensação e Iiquida-
. ção de operações com valores mobiliários, forma jurí

dica, órgãos de administração e seu preenchimento:
d) exercício do poder disciplinar pelas Bolsas e

pelas entidades do mercado de balcão organizado,
no que se refere à negociações com valores mobiliári
os, e pelas entidades de compensação e liquidação
de operações com valores mobiliários, sobre os seus
membros, imposição de penas e casos de exclusão;

111- mediação ou corretagem de operações com
valores mobiliários; e

IV - compensação e liquidação de operações
com valores mobiliários.

"(NR) .
"Art. 17. As Bolsas de Valores, as Bolsas de

Mercadorias e Futuros, as entidades do mercado de
balcão organizado e as entidades de compensação e
liquidação de operações com valores mobiliários te
rão autonomia administrativa, financeira e patrimoni
al, operando sob a supervisão da Comissão de Valo
res Mobiliários.

§ 1° Às Bolsas de Valores, às Bolsas de Mercado
rias e Futuros, às entidades do mercado de balcão or
ganizado e às entidades de compensação e liquidação
de operações com valores mobiliários incumbe, como
órgãos auxiliares da Comissão de Valores Mobiliários,
fiscalizar os respectivos membros e as operações com
valores mobiliários nelas realizadas." (NR)

§ 20 Caberá às entidades' referidas no parágrafo
anterior exercer as competências previstas nos incisos I
e 11 do art. 90

, podendo aplicar, às pessoas mencionadas
nas alíneas a a 9 do inciso 1do art. 90 que forem respon
sáveis pela prática de atos i1ícttos e práticas não eqüttati
vas ocorridas na sua área de abrangência, as penalida
des previstas nos incisos I a 111 do art. 11." (NR)
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pela companhia e por sociedades controladas ou
controladoras;

VI - a divulgação de deliberações da assem
bléia geral e dos órgãos de administração da compa
nhia, ou de fatos relevantes ocorridos nos seus negó
cios, que possam influir, de modo ponderável, na de
cisão dos investidores do mercado, de vender ou
comprar valores mobiliários emitidos pela compa
nhia;

VII - a realização, pelas companhias abertas
com ações admitidas à negociação em bolsa ou no
mercado de balcão organizado, de reuniões anuais
com seus acionistas e agentes do mercado de valo
res mobiliários, no local de maior negociação dos títu
los da companhia no ano anterior, para a divulgação
de informações quanto à respectiva situação econô
mico-financeira, projeções de resultados e resposta
aos esclarecimentos que lhes forem solicitados;

VII 1- as demais matérias previstas em lei.
§ 2° As normas editadas pela Comissão de Va

lores Mobiliários em relação ao disposto nos incisos II
e IV do parágrafo anterior aplicam-se às instituições
financeiras e demais entidades autorizadas afuncio
nar pelo Banco Central do Brasil, no que não for con
flitante com as normas baixadas por este." (NR)

"Art. 24. Compete à Comissão autorizar a ativi
dade de custódia de valores mobiliários, cujo exercí
cio será privativo das instituições financeiras e das
entidades de compensação e liquidação."

"(NR) .
"Art. 26 .
§ 5° As empresas de auditoria contábil e os au

ditores contábeis independentes deverão manter
seus papéis de trabalho em perfeita ordem e estado
de conservação, pelo prazo mínimo de cinco anos, à
disposição da Comissão de Valores Mobiliários, e do
Banco Central do Brasil, no que diz respeito a institui
ções financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar por este último."(NR)

"Art. 28. O Banco Central do Brasil, a Comissão de
Valores Mobiliários, a Secretaria de Previdência Com
plementar, a Secretaria da Receita Federal e Superin
tendência de Seguros Privados manterão um sistema
de intercâmbio de informações, relativas à fiscalização
que exerçam, nas áreas de suas respectivas competên
cias, no mercado de valores mobiliários.

Parágrafo único. O dever de guardar sigilo de in
formações obtidas através do exercício do poder de
fiscalização pelas entidades referidas no caput não
poderá ser invocado como impedimento para o inter
câmbio de que trata esse artigo." (NR)

"Art. 29. (Revogado)"
"Art. 30. (Revogado)"

Art. 5° Ficam acrescentados à Lei n° 6.385, de 7
de dezembro de 1976, o art. 21-A e os Capítulos VIII e
IX, renumerando-se os demais, com os artigos 27-A e
27-B, e 27-C a 27-F, respectivamente:

"Art. 21-A. A Comissão de Valores Mobiliários
poderá expedir normas aplicáveis à natureza das in
formações mínimas e a periodicidade de sua apre
sentação por qualquer pessoa que tenha acesso a in
formação relevante não divulgada:'

"CAPíTULO VIII
Do Comitê de Padrões Contábeis

Art. 27-A. Fica criado o Comitê de Padrões Con
tábeis - CPC, entidade sem fins lucrativos, que tem
por objeto social o estudo, elaboração e divulgação
de princípios, procedimentos e padrões de contabili
dade.

§ 1° O órgão deliberativo do Comitê será inte
grado por até nove membros, dotados de ilibada repu
tação e reconhecida capacidade técnica, represen
tantes das seguintes entidades:

a) órgão regulador do mercado de capitais;

b) órgão federal de fiscalização do exercício da
profissão contábil;

c) entidades nacionais representativas de quem
elabora, audita e analisa as informações e demons
trações contábeis;

d) universidades e institutos de pesquisas com
reconhecida atuação na área contábil e de mercado
de capitais.

§ 2° O Comitê será ainda integrado por repre
sentantes de outros órgãos oficiais de controle, quan
do houver discussão e elaboração de normas contá
beis aplicáveis às sociedades que estejam sob sua
regulamentação.

§ 3° A maioria dos membros do órgão deliberati
vo do Comitê deverá ser de contadores.

§ 4° Caberá ao Ministro de Estado da Fazenda
nomear e destituir asentidades referidas nas letras "c"
e "d" do § 1°, aprovar o Regimento Interno do Comitê,
bem como estabelecer, com o assessoramento do
Conselho Federal de Contabilidade e da Comissão de
Valores Mobiliários, os procedimentos necessários
para sua instalação."

§ 5° O Comitê deliberará por maioria de votos e
estabelecerá em regimento próprio a sua estrutura,
recursos e as condições de seu funcionamento.

§ 6° O Comitê deverá divulgar, por qualquer
meio idôneo e de amplo acesso, projeto de pronunci
amento ou orientação técnica, com prazo mínimo de
trinta dias, para receber sugestões ou convocar os in-
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teressados para audiência pública destinada ao de- Parágrafo único. Nos casos de reincidência, a
bate da matéria." (AC) multa pode ser de até o triplo dos valores fixados nes-

"Art. 27-8. Os pronunciamentos e onentaçôes te artigo." (AC)
emitidos pelo Comitê de Padrões Contábeis - CPC Art. 6° As companhias existentes deverão pro-
poderão ser objeto de lei delegada elaborada pelo ceder à adaptação do seu estatuto aos preceitos des-
Presidente da República, em conformidade com o ta Lei no prazo de 1 (um) ano, a contar da data em que
disposto no art. 68 da Constituição FederaL" (AC) esta entrar em vigor, devendo, para este fim, ser con-

, vocada assembléia geral dos acionistas.
"CAPITULO IX ..

O C· t M d Art. 7° Odisposto no artigo 254-A, ora acrescen-
os nm:s ~on ;a ~ erca o tado na Lei n° 6.404/76, não se aplica às companhias

e apl aIs em processo de desestatização que, até a data da
Manipulação do Mercado promulgação desta lei, tenham publicado um edital.
Art. 27-C. Realizar operações simuladas ou exe- Art. 8° A alteração de direitos conferidos às

cutar outras manobras fraudulentas, com a finalidade ações existentes em decorrência de adequação a
de alterar artificialmente o regular funcionamento dos esta lei não confere o direito de recesso de que trata o
mercados de valores mobiliários em bolsa de valores, art. 137 da Lei nO 6.404/76. se efetivada até o término
de mercadorias e de futuros, no mercado de balcão do ano de 2002.
ou no mercado de balcão organizado, com o fim de § 1° A proporção prevista no § 2° do artigo 15 da
obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para ou- Lei n° 6.404/76, será aplicada de acordo com o se-
trem, ou causar dano a terceiros: guinte critério:

Pena - reclusão, de um a oito anos, e multa de a) imediatamente às companhias novas;
até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obti- b) às companhias fechadas existentes, no mo-
da em decorrência do crime." (AC) mento em que decidirem abrir o seu capital: e

"Uso indevido de informação privilegiada c) as companhias abertas existentes poderão
Art. 27-0. Utilizar informação relevante ainda manter proporção de até 213 (dois terços) de ações

não divulgada ao mercado, de que tenha conheci- preferenciais, em relação ao total de ações emiti-
mento e da qual deva manter sigilo, capaz de propici- das, inclusive em relação a novas emissões de ações.
ar, para si ou para outrem, vantagem indevida, medi- § 20 Nas emissões de ações ordinárias por com-
ante negociação, em nome próprio ou de terceiro, panhias abertas que optarem por se adaptar ao dis-
com valores mobiliários: . posto no art. 15, § 2°, com a redação que lhe é confe-

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa de rida pela presente Lei, poderá não ser estendido aos
até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obti- acionistas titulares de ações preferenciais, a critério
da em decorrência do crime." (AC) da companhia, o direito de preferência a que se refere

"Exercício Irregular de Cargo, Profissão, Ativida- o art. 171, § 1°, alínea b, da Lei n° 6.404/76. Uma vez
de ou Função reduzido o percentual de participação em ações pre-

Art. 27-E. Atuar, ainda que a título gratuito, no ferenciais, não mais será lícito à companhia elevá-lo
mercado de valores mobiliários, como instituição inte- além do limite atingido.
grante do sistema de distribuição, administrador de § 3° As companhias abertas somente poderão
carteira coletiva ou individual, agente autônomo de in- emitir novas ações preferenciais com observância do
vestimento, auditor independente, analista de valores disposto no art. 17, § 1°, da Lei n° 6.404/76, com a re-
mobiliários, agente fiduciário ou exercer qualquer car- dação que ora lhe é conferida, devendo os respecti-
go, profissão, atividade ou função, sem estar, para vos estatutos serem adaptados ao referido dispositivo
esse fim, autorizado ou registrado junto à autoridade legal no prazo de 1 (um) ano, após a data de entrada
administrativa competente, quando exigido por lei ou em vigor desta Lei.
regulamento: § 4° Até a assembléia geral ordinária que se reu-

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e nir para aprovar as demonstrações financeiras do
multa.

1I

(AC) exercício de 2004, inclusive, o conselheiro eleito na
"Art. 27-F. As multas cominadas para os crimes forma do § 4° inciso 11, ou do § 5° do art. 141, será es-

previstos nos arts. 27-C e 27-D deverão ser aplicadas colhido em lista tríplice elaborada pelo acionista con-
em razão do dano provocado ou da vantagem ilícita trolador; e, a partir da assembléia geral ordinária de
auferida pelo agente. 2006, o referido conselheiro será eleito nos termos
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desta lei, independentemente do mandato do conse- balhos, para complicar o andamento das medidas
Iheiro a ser substituído. que deverá tomar.

Art. 9° Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vin- Entretanto, esperamos aporte de v:. Exa. para, in-
te) dias após a data de sua publicação, aplicando-se, dependentemente de maior ou menor avaliação regi-
todavia, a partir da data de publicação, às companhi- mental, com bom senso e atnude altaneira, decidir
as que se constituírem a partir dessa data. como Presidente de uma Casa que tem diversas fac-

Sala das Sessões, 28 de março de 2001. - Depu- ções., . '
tado Antonio Kandir, Relator. Nos, particularmente, do Bloco PSB/PCdoB, esta-

O SR. MIRO TEIXEIRA _ Sr. Presidente o a mos muit.o preocupados com ~s ~ons~qüência~ que po-

I I d
' peç dem advir do processo de pnvatlzaçao anunciado pelo

pa avra pe a or em. G F Ch f To' ·edoverno para urnas, es, lucurUl, para as SOCI a-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa. des anônimas em geral. De repente, por questões não

a palavra. bem avaliadas, poderemos aprovar medidas legislativas
O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Pela or- que trarão conseqüências danosas a esse processo.

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós, do Chamamos a atenção de V. Exa. para o fato de
PDT, PT, PC do B, PSB e PV, encaminhamos à Mesa que somente há cinco minutos recebemos este avulso.
requerimento cujo amparo regimental não é expresso - Ouvimos há pouco o Deputado Antonio Kandir afirmar
não diria duvidoso, é seguro -, porque a intenção é fa- que está propondo um substitutivo e há 15 minutos per-
zer com que conste da ata desta sessão que um con- guntei se V. Ex". sabia da existência do substitutivo, e ele
junto de partidos políticos se insurgiu contra a votação negou. Como votar matéria amadurecida durante qua-
da emenda aglutinativa substitutiva, que, a rigor, é o tro anos na Casa, que, na última hora, recebe um subs-
projeto da nova Lei das Sociedades Anônimas, sem titutivo global desconhecido de todos, e votar por razão
que a Comissão de Constituição e Justiça e de Reda- não bem entendida, especialmente no caso em que
ção fosse ouvida. pode haver implicações para o processo de privatização

Ninguém, ninguém, repito, neste plenário poderá das sociedades anônimas?
afirmar a gravidade do que está contido neste projeto, Apelamos a V. 8<". no sentido de que, levando em
vamos chamá-lo assim, que não pode ser plenamente conta o desconhecimento da Casa de matéria funda-
avaliado por todos. Há que se ouvir a Comissão de mental em votação, acate este requerimento ou o colo-
Constituição e Justiça e de Redação, com prazo para o que em votação, para que remetamos a matéria à con-
projeto voltar ao plenário. Que volte quarta-feira próxi- sideração da Comissão de Constituição, Justiça e de
ma! Pôde-se esperar quatro anos e não se pode aguar- Redação, como disse o Deputado Miro Teixeira, com
dar uma semana para que a Comissão de Constituição prazo delimitado para que retorne ao Plenário, sem que
e Justiça e de Redação seja ouvida? seja interpretada ou tenha como conseqüência uma

Se a resposta da Mesa e dos Srs. Deputados for medida protelatória. , .
"não, não se pode esperar", que fique consignado que O SR. PRESIDENT~ (A~lo. Neves) - Antes de
um conjunto de partidos - PDT, PT, PSB, PV - não se responder ao Deputado M~ro Teixeira, concedo.~ pala-
resignou diante da decisão. Nós nos submeteremos à vra, para oferecer parecer as emendas de plenano, em
decisão, como não poderia deixar de ser. Mas não há substituição à Comissão de Constituição e Justiça e de
nada que justifique que a Comissão de Constituição e Redação, ao Sr. Inaldo Leit~o.
Justiça e de Redação não possa ser ouvida e que o pro- O SR. INALDO LEITAO (Bloco/PSDB - PB. Para
jeto retorne à votação, sem a Oposição obstruir, na ter- emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
ça ou quarta-feira da semana que vem. S(-2 e Srs. Deputados, já há algum tempo apresentei, na

O SR. HAROLDO LIMA _ Sr. Presidente, peço a comiss~o de cons~tuidÇãO e ~ustiçda e
l
~e Redd~Ção, ~a-

palavra pela ordem recer pe a aprovaçao o prOJeto e el em ISCUSsaO,
. • . que foi publicado e disponibilizado na Internet, para co-

O SR. PRESIDENTE (Aeclo Neves) - Tem V. Exa. nhecimento de todos os Parlamentares desta Casa - e
a palavra. não apenas daqueles que integram a Comissão de

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA. Pela Constituição e Justiça e de Redação - que se interes-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos sassem por seu conteúdo, e nenhuma observação foi
consciência de que se está iniciando sua gestão na Pre- feita.
sidência da Câmara dos Deputados. De nossa parte Lamentavelmente, apesar de o parecer estar dis-
não existe nenhuma predisposição para obstruir os tra- ponível, não foi possível incluí-lo na pauta e votá-lo du-



Destaque para Votação em Separado

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Simples)

Do art. 7° do Substitutivo da Comissão de Finan
ças e Tributação, com vistas à sua supressão.

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, do Regi
mento Interno,
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rante esse período, até porque, a partir de dezembro, a Apelamos para que se torne um senso comum e que
Comissão ficou paralisada, havendo demora na sua re- até facilite a decisão de V. E)(l.
instalação, na eleição da Mesa Diretora e na indicação Apelo ao PMDB, ao PSDB e ao PFL, no sentido
de seus novos membros. de que nos apóiem e, consensualmente - e aí V. Exa

O parecer foi elaborado cuidadosamente, obser- poderá deferir -, isso vá à Comissão de Constituição
vando- se todos os aspectos de juridicidade, constituci- e Justiça, para que, na próxima quarta-feira, a matéria
onalidade e técnica legislativa. Só não me manifestei venha ao plenário para votação.
pelo mérito porque o despacho do Presidente da Casa Penso que é bastante razoável.

res!ringia a a~álise da ~atéria ~os seus aspectos for- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ De utado
maiS, o que fOI um eqUIVOCO, hOJe reparado no parecer . " . _ p
que estou proferindo em plenário. Miro Teixeira, pela sua tradlçao nesta Casa, nem

J
. . 'd d d . mesmo precisaria alertar a Mesa sobre seu gesto de
a tive oportUnl a e e apresentar parecer OPI- a ..

d I d · 'b'l'd d d t" f I lealdade. V. Ex usa ou antecipa um Instrumento me-nan o pe a a mlssl II a e a ma ena e avorave men- . . ..
te ao mértto. Passando à análise das emendas apresen- r~mente reg Imenta~, : p~rto desse pnnclplo p~ra I~e
tadas em plenário, aditivas, modificativas e supressivas, dizer que esta Presldencla, durant~ toda a tramltaça?
no total de 56, não vislumbrei em nenhuma delas qual- desse processo, baseou-se estntamente no Regl-
quer vício de inconstitucionalidade, injuridicidade ou mento da Casa, tomando um grande cuidado de ante-
inadequada técnica legislativa. cipar ao Colégio de Líderes e, a partir dele, aos Srs.

Com relação à subemenda apresentada pelo Re- Parlamentares, com prazo de três semanas, que essa
lator, Deputado Antonio Kandir, da mesma sorte, não matéria seria hoje discutida e eventualmente votada.
encontramos qualquer eiva de inconstitucionalidade, in- Não cabe à Presidência contestar as razões que
juridicidade ou inadequada técnica legislativa. levam V. Exa , o ilustre Líder Haroldo Lima e outras Li-

Quanto ao mérito, votamos pela aprovação da deranças desta Casa a fazer as ponderações. Esta
emenda substitutiva às emendas de plenário e ao pri- Presidência continuará agindo como sempre agiu até
meiro substitutivo ao Projeto de Lei n° 3.115, de 1997, agora, ou seja, respaldada pelo Regimento.
apres:ntada pelo Relator, Deputado Antonio Kandir. Como um dos mais experimentados Parlamen-

E como votamos, Sr. Presidente. tares desta Casa e, certamente, um dos mais profun-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Antes de dos conhecedores do nosso Regimento, sabe V. Exa

entrar no processo de votação, responderei ao Depu- que não há amparo regimental para o requerimento
tado Miro Teixeira, que fez um questionamento à que chega extemporaneamente à Mesa.
Mesa. Dessa forma, mesmo reconhecendo seus méri-

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente peço a tos e atento ao alerta que faz muito menos à Mesa e
palavra pela ordem. 'maisaos Líderes que farão o encaminhamento, pas-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem V. sarei à votação da matéria. . .
Exa a palavra. O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, requeiro

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT _ RJ. Pela que a nossa proposição conste ~a.ata dos trabalhos.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os , O S~. PRESIDENTE (Aeclo Neves) - V. Exa
partidos de Oposição tomaram uma decisão que co- sera atendido.
munico a V. E)(l por um dever de lealdade. Não inter- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre
prete de outra forma. Não estamos aqui tentando ex- a Mesa os seguintes
trair decisão de ninguém. É um aviso antecipado de
um procedimento. Se não for remetido à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, tentaremos obs
truir a sessão democraticamente.

Estou avisando com a melhor boa-fé. Não pre
tendo alterar a convicção de V. 8<". É apenas por um
dever de lealdade, para não parecer que encaminha
mos contra um requerimento que não tem uma base
regimental sólida, como eu mesmo disse, e que, dian
te da recusa, ficaremos de braços cruzados. Não.
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Justificação

O art. 70 exclui as companhias incluídas em pro
gramas de privatização, cujo edital de prequalificação
tenha sido publicado antes da entrada em vigor da
presente lei, da prerrogativa de condicionar a aliena
ção do controle à oferta pública de aquisição de
ações com direito a voto dos demais acionistas da
empresa. Entendemos que esse dispositivo impõe
um grave ônus aos acionistas minoritários dessas
empresas, estabelecendo-lhes um tratamento discri
minatório em relação aos outros acionistas de entida
des privadas.

Sala das Sessões, - Professor Luizinho,
Vice-Líder do PT, - Aloizio Mercadante, PT, - Men
des Ribeiro Filho, Vice-Líder do PMDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, na forma regimental, destaque para
votação em separado da Emenda Aditiva n0 1 apre
sentada ao PL-3115/97.

Sala das Sessões, de de 2000. - Jutahy
Júnior, Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB.

DESTAQUE DE BANCADA
(Do Bloco PPS/PDT)

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 161, § 20

, do Regimento Interno, destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário na 13
ao Substitutivo na 3115/97.

Sala das Sessões, 28 de março 2001. - Pedro
Eugênio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso

11, e § 20 do Regimento Interno, destaque para vota
ção em separado da Emenda de Plenário n0 39, apre
sentada ao Projeto de Lei na 3.115, de 1997.

Sala das Sessões, - Professor Luizinho,
Vice-Líder do PI.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso 11, e

§ 20 do Regimento Interno, destaque para votação em

separado da Emenda de Plenário na 41 , apresentada
ao Projeto de Lei na 3.115, de 1997.

Sala das Sessões, - Professor Luizinho,
Vice-Líder do PI.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Simples)

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso 11

do Regimento Interno, destaque para votação em se
parado da Emenda de Plenário na 42, apresentada ao
Projeto de Lei na 3.115, de 1997.

Sala das Sessões, - Professor Luizinho,
Vice-Líder do PI.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Valdemar Costa Neto)

Requer destaque da emenda na 52,
ao Projeto de Lei n° 3.115-B, de 1997, que
"dispõe sobre as sociedades por ações".

Sr. Presidente:
Requeremos a V. Exa

, nos termos do art. 101, in
ciso 11, letra b, na 4; combinado com o art. 161, inciso 11
e art. 162 do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, destaque para votação da Emenda na 52 ao
Projeto de Lei na 3.115-B, de 1997.

Sala das Sessões, de de 2001. - Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar PUPSL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso

11, e § 20 do Regimento Interno, destaque para vota
ção em separado da Emenda de Plenário na 55 , apre
sentada ao Projeto de Lei na 3.115, de 1997.

Sala das Sessões, - Professor Luizinho,
Vice-Líder do PI.

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

Destaque de Bancada

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do art. 161, inciso I e § 20 do Regimento Interno, des
taque para votação em separado do (a) Emenda de
Plenário na 56.

Sala das Sessões, de ,de 1999. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
PFUPSI.



SUBEMENDA SUBSTITUTIVA ÀS EMENDAS DE
PLENÁRIO E AO PRIMEIRO SUBSTITUTIVO AO

PROJETO DE LEI N° 3.115, DE 1997

Altera e acrescenta dispositivos na
Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que dispõe sobre as Sociedades por
Ações, e na Lei nO 6.385, de 7 de dezem
bro de 1976, que dispõe sobre o mercado
de valores mobiliários e cria a Comissão
de Valores Mobiliários.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta lei altera e acrescenta dispositivos
na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dis
põe sobre as Sociedades por Ações, e na Lei n°
6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o
mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de
Valores Mobiliários.

Art. 2° Os dispositivos abaixo enumerados da
Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passam a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4° Para os efeitos desta lei, a companhia é
aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de
sua emissão estejam ou não admitidos à negociação
no mercado de valores mobiliários.

§ 1° Somente os valores mobiliários de emissão
de companhia registrada na Comissão de Valores
Mobiliários podem ser negociados no mercado de va
lores mobiliários.

§ 2° Nenhuma distribuição pública de valores
mobiliários será efetivada no mercado sem prévio re
gistro na Comissão de Valores Mobiliários.

§ 3° A Comissão de Valores Mobiliários poderá
classificar as companhias abertas em categorias, se
gundo as espécies e classes dos valores mobiliários
por ela emitidos negociados no mercado, e especifi
cará as normas sobre companhias abertas aplicáveis
a cada categoria.

§ 4° O registro de companhia aberta para negoci
ação de ações no mercado somente poderá ser cance
lado se a companhia emissora de ações, o acionista
controlador ou a sociedade que a controle, direta ou
indiretamente, formular oferta pública para adquirir a
totalidade das ações em circulação no mercado, por
preço justo, ao menos igual ao valor de avaliação da
companhia, apurado com base nos critérios, adota-
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) O Relator dos de forma isolada ou combinada, de patrimônio Ií-
designado pela Mesa, em substituição à Comissão de quido contábil, de patrimônio líquido avaliado a preço
Finanças e Tributação, ao apreciar as Emendas de de mercado, de fluxo de caixa descontado, de compa-
Plenário ao projeto, ofereceu e vou submeter a votos ração por múltiplos, de cotação das ações no merca-
a seguinte do de valores mobiliários, ou com base em outro crité

rio aceito pela Comissão de Valores Mobiliários, as
segurada a revisão do valor da oferta, em conformida
de com o disposto no art. 4-A.

§ 5° Terminado o prazo da oferta pública fixado
na regulamentação expedida pela Comissão de Valo
res Mobiliários, se remanescerem em circulação me
nos de 5% do total das ações emitidas pela compa
nhia, a assembléia geral poderá deliberar o resgate
dessas ações pelo valor da oferta de que trata o pará
grafo anterior, desde que deposite em estabelecimen
to bancário autorizado pela Comissão de Valores Mo
biliários, à disposição dos seus titulares, o valor de
resgate, não se aplicando, nesse caso, o disposto no
§ 6° do art. 4.

§ 6° O acionista controlador ou a sociedade con
troladora que adquirir ações da companhia aberta
sob seu controle que elevem sua participação, direta
ou indireta, em determinada espécie e classe de
ações à porcentagem que, segundo normas gerais
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, im
peça a liquidez de mercado das ações remanescen
tes, será obrigado a fazer oferta pública, pqr preço de
terminado nos termos do § 4°, para aquisição da tota
lidade das ações remanescentes no mercado." (NR)

"Art. 15 .

§ 2° O número de ações preferenciais sem direi
to a voto, ou sujeitas a restrição no exercício desse di
reito, não pode ultrapassar cinqüenta por cento do to
tal das ações emitidas." (NR)

"Art. 17. As preferências ou vantagens das
ações preferenciais podem consistir:

I - em prioridade na distribuição de dividendo,
fixo ou mínimo;

11 - em prioridade no reembolso do capital, com
prêmio ou sem ele:

ou

111 - na acumulação das preferências e vanta
gens de que tratam os incisos anteriores.

§ 1° Independentemente do direito de receber
ou não o valor de reembolso do capital com prêmio ou
sem ele, as ações preferenciais sem direito de voto ou
com restrição ao exercício deste direito, somente se
rão admitidas à negociação no mercado de valores
mobiliários se a elas forem atribuíidas pelo menos
uma das seguintes preferências ou vantagens:
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a) direito de participar do dividendo a ser distri
buído, correspondente a, pelo menos, 25% (vinte e
cinco por cento) do lucro líquido do exercício, calcula
do na forma do art. 202, de acordo com o seguinte cri
tério:

1. prioridade no recebimento dos dividendos
acima mencionados correspondente a, no mínimo,
3% (três por cento) do valor do patrimônio líquido da
ação;

e
2. direito de participar dos lucros distribuídos em

igualdade de condições com as ordinárias, depois de
a estas assegurado dividendo igual ao mínimo priori
tário estabelecido em conformidade com o item 1 aci
ma; ou

b) direito ao recebimento de dividendo, por ação
preferencial, pelo menos 10% (dez por cento) maior
do que o atribuído a cada ação ordinária; ou

c) direito de serem incluídas na oferta pública de
alienação de controle, nas condições previstas no art.
254-A, assegurado o dividendo pelo menos igual ao
das ações ordinárias.

§ 2° Deverão constar do estatuto, com precisão
e minúcia, outras preferências ou vantagens que se
jam atribuídas aos acionistas sem direito a voto, ou
com voto restrito, além das previstas neste artigo.

§ 3° Os dividendos, ainda que fixos ou cumulati
vos, não poderão ser distribuídos em prejuízo do capi
tal social, salvo quando, em caso de liquidação da
companhia, essa vantagem tiver sido expressamente
assegurada.

§ 4° Salvo disposição em contrário no estatuto, o
dividendo prioritário não é cumulativo, a ação com di
videndo fixo não participa dos lucros remanescentes
e a ação com dividendo mínimo participa dos lucros
distribuídos em igualdade de condições com as ordi
nárias, depois de a estas assegurado dividendo igual
ao mínimo.

§ 5° Salvo no caso de ações com dividendo fixo,
o estatuto não pode excluir ou restringir o direito das
ações preferenciais de participar dos aumentos de
capital decorrentes da capitalização de reservas ou
lucros (art. 169).

§ 6° O estatuto pode conferir às ações preferen
ciais com prioridade na distribuição de dividendo cu
mulativo, o direito de recebê-lo, no exercício em que o
lucro for insuficiente, à conta das reservas de capital
de que trata o § 1° do artigo 182.

§ 7° Nas companhias objeto de desestatização
poderá ser criada ação preferencial de classe especi
al, de propriedade exclusiva do ente desestatizante, à

qual o estatuto social poderá conferir os poderes que
especificar, inclusive o poder de veto às deliberações
da assembléia geral nas matérias que especificar."
(NR)

"Art. 24 .

§ 2° Os certificados de ações emitidas por com
panhias abertas podem ser assinados por dois man
datários com poderes especiais, ou autenticados por
chancela mecânica, observadas as normas expedi
das pela Comissão de Valores Mobiliários." (NR)

"Art. 31. A propriedade das ações nominativas
presume-se pela inscrição do nome do acionista no li
vro de "Registro de Ações Nominativas" ou pelo extra
to que seja fornecido pela instituição custodiante, na
qualidade de proprietária fiduciária das ações." (NR)

"Art. 41 . A instituição autorizada pela Comissão
de Valores Mobiliários a prestar serviços de custódia
de ações fungíveis pode contratar custódia em que as
ações de cada espécie e classe da companhia sejam
recebidas em depósito como valores fungíveis, adqui
rindo a instituição depositária a propriedade fiduciária
das ações.

§ 1° A instituição depositária não pode dispor
das ações e fica obrigada a devolver ao depositante a
quantidade de ações recebidas, com as modificações
resultantes de alterações no capital social ou no nú
mero de ações da companhia emissora, independen
temente do número de ordem das ações ou dos certi
ficados recebidos em depósito.

§ 2° Aplica-se o disposto neste artigo, no que
couber, aos demais valores mobiliários.

§ 3° A instituição depositária ficará obrigada a
comunicar à companhia emissora:

I - imediatamente, o nome do proprietário efeti
vo quando houver qualquer evento societário que exi
ja a sua identificação; e,

11 - no prazo de até 10 dias, a contratação da
custódia e a criação de ônus ou gravames sobre as
ações.

§ 4° A propriedade das ações em custódia fun
gível será provada pelo contrato firmado entre o pro
prietário das ações e a instituição depositária.

§ 5° A instituição tem as obrigações de deposi
tária e responde perante o acionista e terceiros pelo
descumprimento de suas obrigações." (NR)

"Art. 44 .

§ 6° Salvo disposição em contrário do estatuto
social, o resgate de ações de uma ou mais classes só
será efetuado se, em assembléia especial convocada
para deliberar essa matéria especifica, for ~provado
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por acionistas que representem, no mínimo, a metade "Art. 68 ..
das ações da(s) c1asse(s) atingida(s)." (NR) § 1° .

"Art. 47 Parágrafo único. É vedado às companhias c) notificar os debenturistas, no prazo máximo
abertas emitir partes beneficiárias.' (NR) de 60 (sessenta) dias, de qualquer inadimplemento,

"Art. 52. A companhia poderá emitir debêntures pela companhia, de obrigações assumidas na escri-
que conferirão aos seus titulares direito de crédito tura da emissão.
contra ela, nas condições constantes da escritura de "(NR)
emissão e, se houver, do certificado." (NR) "Art. 109 .

"Art. 54 § 3° O estatuto da sociedade pode estabelecer
§ 1° A debênture poderá conter cláusula de corre- que as divergências entre os acionistas e a companhia,

ção monetária, com base nos coeficientes fixados para ou entre os acionistas controladores e os acionistas mi-
correção de títulos da dívida pública, na variação da noritários, poderão ser solucionados mediante arbitra-
taxa cambial ou em outros referenciais não expressa- mento, nos termos em que especificar." (NR)
mente vedados em lei. "Art. 115. O acionista deve exercer o direito a

§ 20 A escritura de debênture poderá assegurar voto no interesse da companhia; considerar-se-á abu-
ao debenturista a opção de escolher receber o paga- sivo o voto exercido com o fim de causar dano à com-
mento do principal e acessórios, quando do venci- panhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou
mento, amortização ou resgate, em moeda ou em para outrem, vantagem a que não faz jus e de que re-
bens avaliados nos termos do art. 8°." (NR) sultar, ou possa resultar, prejuízo para a companhia

"Art. 59. ou para outros acionistas.
§ 1° Na companhia aberta, o conselho de admi- .

nistração poderá deliberar sobre a emissão de de- § 5° Poderá ser convocada assembléia geral
bêntures simples, não conversíveis em ações e sem para deliberar quanto à existência de conflito de inte-
garantia real, e a assembléia geral pode delegar ao resses e à respectiva solução, por acionistas que re-
conselho de administração a deliberação sobre as presentem 10% (dez por cento), no mínimo, do capital
condições de que tratam os incisos VI a VIII deste arti- social, observado o disposto no parágrafo único, alí-
go e sobre a oportunidade da emissão." (NR) nea c, parte final, do art. 123.

"Art. 62. Nenhuma emissão de debêntures será § 6° A assembléia a que se refere o parágrafo
feita sem que tenham sido satisfeitos os seguintes re- anterior também poderá ser convocada por titulares
quisitos: de ações com direito a voto que representem, no mí-

I - arquivamento, no registro do comércio, e pu- nimo, 5% (cinco por cento) do capital votante.
blicação da ata da assembléia geral, ou do conselho § 7° No curso da assembléia geral ordinária ou
de administração, que deliberou sobre a emissão; extraordinária, os acionistas a que se refere o pará-

11- inscrição da escritura de emissão no registro grafo anterior poderão requerer que se delibere sobre
do comércio; a existência de conflito de interesses, não obstante a

111- matéria não constar da ordem do dia.
§ 10

..................................................................... § 8° Decairão do direito de convocar a assem-
§ 2°. bléia de que trata o § 5° os acionistas que não o fize-
§ 3°.. rem no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em
§ 4° Os registros do comércio manterão livro es- que tiverem ciência inequívoca do potencial conflito

pecial para inscrição das emissões de debêntures, no de interesses.
qual serão anotadas as condições essenciais de cada § 9° Caso a assembléia geral, por maioria de vo-
emissão." (NR) tos, delibere haver conflito de interesses, deverá es-

"Art. 63 pecificar as matérias nas quais o acionista em situa-
§ 10 As debêntures podem ser objeto de depósi- ção de conflito ficará impedido de votar.

to com emissão de certificado, nos termos do art. 43. § 10° A assembléia especificada no parágrafo
§ 20 A escritura de emissão pode estabelecer anterior poderá delegar, com a concordância das par-

que as debêntures sejam mantidas em contas de cus- tes, à arbitragem a solução do conflito." (NR)
tódia, em nome de seus titulares, na instituição que "Art. 118. Os acordos de acionistas, sobre a
designar, sem emissão de certificados, aplicando-se, compra e venda de suas ações, preferência para ad-
no que couber, o disposto no art. 41." (NR) quiri-Ias, exercício do direito a voto, ou do poder de
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as;

VIII - deliberar sobre transformação, fusão, in
corporação e cisão da companhia, sua dissolução e
liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes
as contas; e

IX - autorizar os administradores a confessar fa
lência e pedir concordata: e

Parágrafo único. Em caso de urgência, a confis
são de falência ou o pedido de concordata poderá ser
formulado pelos administradores, com a concordân
cia do acionista controlador, se houver, convocan
do-se imediatamente a assembléia geral, para mani
festar-se sobre a matéria." (NR)

"Art. 124 .

§ 1° A primeira convocação da assembléia geral
deverá ser feita:

I - na companhia fechada, com oito dias de an
tecedência, no mínimo, contado o prazo da publica
ção do primeiro anúncio; não se realizando a assem
bléia, será publicado novo anúncio, de segunda con
vocação, com antecedência mínima de cinco dias;

11- na companhia aberta, o prazo de antecedên
cia da primeira convocação será de quinze dias e o da
segunda convocação de oito dias.

§ 5° A Comissão de Valores Mobiliários poderá,
a seu exclusivo critério, mediante decisão fundamen
tada de seu Colegiado, a pedido de qualquer acionis
ta, e ouvida a companhia:

I - aumentar, para até 30 (trinta) dias, a contar
da data em que os documentos relativos às matérias
a serem deliberadas forem colocados à disposição
dos acionistas, o prazo de antecedência de publica
ção do primeiro anúncio de convocação da assem
bléia geral de companhia aberta, quando esta tiver
por objeto operações que, por sua complexidade, exi
jam maior prazo para que possam ser conhecidas e
analisadas pelos acionistas.

II - interromper, por até 15 dias, o curso do pra
zo de antecedência da convocação de assembléia
geral extraordinária de companhia aberta, a fim de
conhecer e analisar as propostas a serem submeti
das à assembléia e, se for o caso, informar à compa
nhia, até o término da interrupção, as razões pelas

pela companhia V - suspender o exercício dos direitos do acio-
nista (art. 120);

VI - deliberar sobre a avaliação de bens com
que o acionista concorrer para a formação do capital
social;

VII - autorizar a emissão de partes beneficiári-

controle deverão ser observados
quando arquivados na sua sede.

§ 3° Nas condições previstas no acordo, os acio
nistas podem promover a execução específica das
obrigações assumidas e a sentença judicial, uma vez
transitada em julgado, ou a decisão proferida por juízo
arbitral, que condenarem o acionista a proferir voto
nos termos de acordo de acionistas, produzirá todos
os efeitos do voto não proferido.

§ 6° O acordo de acionistas cujo prazo for fixado
em função de termo ou condição resolutiva somente
pode ser denunciado segundo suas estipulações.

§ ]O O mandato outorgado nos termos de acor
do de acionistas para proferir, em assembléia geral ou
especial, voto contra ou a favor de determinada deli
beração, poderá prever prazo superior ao constante
do § 1° do art. 126 desta lei.

§ 8° O presidente da assembléia ou do órgão co
legiado de deliberação da companhia não computará
o voto proferido com infração a acordo de acionistas
devidamente arquivado.

§ 9° O não-comparecimento à assembléia ou às
reuniões dos órgãos de administração da companhia,
bem como as abstenções de voto de qualquer parte de
acordo de acionistas ou de membros do conselho de
administração eleitos nos termos de acordo de acio
nistas, assegura à parte prejudicada o direito de votar
com as ações pertencentes ao acionista ausente ou
omisso e, no caso de membro do conselo de adminis
tração, pelo conselheiro eleito com os votos da parte
prejudicada.

§ 10. Os acionistas vinculados a acordo de acio
nistas deverão indicar, no ato de arquivamento, repre
sentante para comunicar-se com a companhia, para
prestar ou receber informações, quando solicitadas.

§ 11. A companhia poderá solicitar aos mem
bros do acordo esclarecimento sobre suas cláusulas.
"(NR)

"Art. 122. Compete privativamente à assembléia
geral:

I - reformar o estatuto social;

11- eleger ou destituir, a qualquer tempo, os ad
ministradores e fiscais da companhia, ressalvado o
disposto no inciso 11 do art. 142;

111- tomar, anualmente, as contas dos adminis
tradores, e deliberar sobre as demonstrações finan
ceiras por eles apresentadas;

IV - autorizar a emissão de debêntures, ressal
vado o disposto no art.59, § 1°;



IV - as normas sobre convocação, instalação e
funcionamento do conselho, que deliberará por maio
ria de votos, podendo o estatuto estabelecer quorum
qualificado para certas deliberações, desde que es
pecifique as matérias.

§ 3° Os documentos pertinentes à matéria a ser
debatida na assembléia geral extraordinária deverão
ser postos à disposição dos acionistas, na sede da
companhia, por ocasião da publicação do primeiro
anúncio de convocação da assembléia geral." (NR)

"Art. 136 ..
I - criação de ações preferenciais ou aumento

de classe de ações preferenciais existentes, sem
guardar proporção com as demais classes de ações
preferenciais, salvo se já previstos ou autorizados
pelo estatuto;

§ 3° Os documentos referidos neste artigo, à ex
ceção dos constantes dos incisos IV e V, serão publi
cados até cinco dias, pelo menos, antes da data mar
cada para a realização da assembléia geral.

................................................................." (NR)
"Art. 135 .

§ 3° o disposto no § 2° deste artigo aplica-se
também às assembléias especiais de acionistas pre
ferenciais de que trata o § 1°.

................................................................."(NR)
"Art. 137. A aprovação das matérias previstas

nos incisos I a VI e IX do artigo 136 dá ao acionista
dissidente o direito de retirar-se da companhia, medi
ante reembolso do valor das suas ações (art. 45), ob
servadas as seguintes normas:

11- nos casos dos incisos IV e V, não terá direito
de retirada o titular de ação de espécie ou classe que
tenha liquidez e dispersão no mercado, considerando
se haver:

a) Iiquidez, quando a espécie ou classe de ação,
ou certificado que a represente, integre índice geral
representativo de carteira de valores mobiliários ad
mitido à negociação no mercado de valores mobiliári-
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quais entende que a deliberação proposta à assem- os, no Brasil ou no exterior, definido pela Comissão de
bléia viola dispositivos legais ou regulamentares. Valores Mobiliários; e

§ 6° As companhias abertas com ações admiti- b) dispersão, quando o acionista controlador, a
das à negociação em bolsa de valores deverão reme- sociedade controladora ou outras sociedades sob
ter, na data da publicação do anúncio de convocação seu controle detiver menos da metade da espécie ou
da assembléia, à bolsa de valores em que suas ações classe de ação.
forem mais negociadas, os documentos postos à dis- 111- no caso do inciso IX somente haverá direito
posição dos acionistas para deliberação na assem- de retirada se a cisão implica~:

bléia ~eral."(NR) a) mudança do objeto social, salvo quando o pa-
Art. 133 trimônio cindido for vertido para sociedade cuja ativi-

IV - o parecer do conselho fiscal, inclusive votos dade preponderante coincida com a decorrente do
dissidentes, se houver; e objeto social da sociedade cindida;

V - demais documentos pertinentes a assuntos b) redução do dividendo obrigatório' ou
incluídos na ordem do dia. .. _ . '

c) partlclpaçao em grupo de sociedades.

IV - o reembolso da ação deve ser reclamado à
companhia no prazo de 30 (trinta) dias contados da
publicação da ata da assembléia geral.

V - o prazo para o dissidente de deliberação de
assembléia especial (art. 136, § 1°) será contado da
publicação da respectiva ata.

VI - o pagamento do reembolso somente pode
rá ser exigido após a observância do disposto no § 3°
e, se for o caso, da ratificação da deliberação pela as
sembléia geral.

§ 2° O direito de reembolso poderá ser exercido
no prazo previsto nos incisos IV ou V do caput deste
artigo, conforme o caso, ainda que o titular das ações
tenha se abstido de votar contra a deliberação ou não
tenha comparecido à assembléia.

§ 3° Nos dez dias subseqüentes ao término do
prazo de que tratam os incisos IV ou V do caput des
te artigo, conforme o caso, contado da publicação da
ata da assembléia geral ou da assembléia especial
que ratificar a deliberação, é facultado aos órgãos da
administração convocar a assembléia geral para rati
ficar ou reconsiderar a deliberação, se entenderem
que o pagamento do preço do reembolso das ações
aos acionistas dissidentes que exerceram o direito de
retirada porá em risco a estabilidade financeira da
empresa.

" (NR) ..
"Art. 140 .

1-o número de conselheiros, ou o máximo e mí
nimo permitidos, e o processo de escolha e substitui
ção do presidente do conselho pela assembléia ou
pelo próprio conselho;



ção:
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Parágrafo único. O estatuto poderá prever a par- § 1° Serão arquivadas no registro do comércio e
ticipação no conselho de representantes dos empre- publicadas as atas das reuniões do conselho de ad-
gados, escolhido pelo voto destes, em eleição direta, ministração que contiverem deliberação destinada a
organizada pela empresa, em conjunto com as enti- produzir efeitos perante terceiros.
dades sindicais que os representam."(NR) § 2° A escolha e a destituição do auditor inde-

"Art. 141 .. pendente ficará sujeita a veto, devidamente funda-
§ 4° Terão direito de eleger e destituir um mem- mentado, dos conselheiros eleitos na forma do art.

bro e seu suplente do conselho de administração, em 141, § 4°, se houver." (NR)
votação em separado na assembléia geral, excluído o "Art. 146. Poderão ser eleitos para membros dos
acionista controlador, a maioria dos titulares, respec- órgãos de administração pessoas naturais, devendo
tivamente: os diretores residir no País.

I - de ações de emissão de companhia aberta § 1° A ata da assembléia geral ou da reunião do
com direito a voto, que representem, pelo menos, conselho de administração que eleger administrado-
15% (quinze por cento) do total das ações com direito res deverá conter a qualificação e o prazo de gestão
a voto; e de cada um dos eleitos, devendo ser arquivada no re-

Ii - de ações preferenciais sem direito a voto ou gistro do comércio e publicada.
com voto restrito de emissão de companhia aberta, § 2° A posse do conselheiro residente ou domi-
que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) do ciliado no exterior fica condicionada à constituição de
capital social, que não houverem exercido o direito representante residente no País, com poderes para
previsto no estatuto, em conformidade com o art. 18. receber citação em ações contra ele propostas com

§ 5° Verificando-se que nem os titulares de base na legislaç~o societária, me,diante procuração
ações com direito a voto e nem os titulares de ações com p~azo d: validade 9ue d~v~ra estender-se por,
preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito n_o mlnlmO, tres ~nos apos o termino do prazo de ges-
perfizeram, respectivamente, o quorum exigido nos tao do conselheiro.
incisos I e 11 do parágrafo anterior, ser-Ihes-á faculta- Art. 147 .
do agregar suas ações para elegerem em conjunto .
um membro e seu suplente para o conselho de admi- § 3° O conselheiro deve ter reputação ilibada,
nistração, observando-se, nessa hipótese, o quorum não podendo ser eleito, salvo dispensa da assem-
exigido pelo inciso 11 do aludido parágrafo. bléia geral, aquele que:

§ 6° Somente poderão exercer o direito previsto I - ocupar cargos em sociedades que possam
no § 4° os acionistas que comprovarem a titularidade ser consideradas concorrentes no mercado, em es-
ininterrupta da participação acionária ali exigida du- pecial, em conselhos consultivos, de administração
rante o período de três meses, no mínimo, imediata- ou fiscal; e
mente anteriores à realização da assembléia geral. 11 - tiver interesse conflitante com a sociedade.

§ 7° Sempre que, cumulativamente, a eleição do § 4° A comprovação do cumprimento das condi-
conselho de administração se der pelo sistema do voto ções previstas no parágrafo anterior será efetuada
múltiplo e os titulares de ações ordinárias ou preferenci- por meio de declaração firmada pelo conselheiro elei-
ais exercerem a prerrogativa de eleger conselheiro, será to nos termos definidos pela Comissão de Valores
assegurado a acionista ou grupo de acionistas vincula- Mobiliários, com vistas ao disposto nos artigos 145 e
dos por acordo de votos que detenham mais do que 159, sob as penas da lei.
50% (cinqüenta por cento) das ações com direito de "Art. 149 ..
voto o direito de eleger conselheiros em número igual § 1° Se o termo não for assinado nos trinta dias
ao dos eleitos pelos demais acionistas, mais um, inde- seguintes à nomeação, esta tornar-se-á sem efeito,
pendentemente do número de conselheiros que, se- salvo justificação aceita pelo órgão da administração
gundo o estatuto, componha o órgão. para o qual tiver sido eleito.

§ 8° A companhia deverá manter registro com a § 2° O termo de posse deverá conter, sob pena
identificação dos acionistas que exercerem a prerro- de nulidade, a indicação de pelo menos um domicílio
gativa a que se refere o § 4°." (NR) no qual, o administrador receberá as citações e inti-

"Art. 142. Compete ao conselho de administra- mações em processos administrativos e judiciais rela
tivos a atos de sua gestão, as quais reputar-se-ão
cumpridas mediante entrega no domicílio indicado, o
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qual somente poderá ser alterado mediante comuni- IV - denunciar, por qualquer de seus membros,
cação por escrito à companhia. (NR) aos órgãos de administração e, se estes não toma-

"Art. 155 '.............. rem as providências necessárias para a proteção dos
§ 4° É vedada a utilização de informação rele- interesses da com~anhia,à assembl~ia geral, os e~-

vante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que ros, .fr~ud:s ~u .cr~mes que ~escobnrem, e sugem
a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir proVidenCias utels a companhia;
vantagem, para si ou para outrem, no mercado de va- .
lores mobiliários. II(NR) § 2° O conselho fiscal, a pedido de qualquer dos

"Art. 157 seus membros, solicitará aos órgãos de administra-
§ 6° Os administradores da companhia aberta ção esclarecimentos ou informações, desde que rela-

deverão informar imediatamente, nos termos e na for- tivas à sua função fiscalizadora, assim como a elabo-
ma determinados pela Comissão de Valores Mobiliá- ração de demonstrações financeiras ou contábeis es-
rios, a esta e às bolsas de valores ou entidades do peciais.
mercado de balcão organizado nas quais os valores "(NR)
mobiliários de emissão da companhia estejam admiti- "Art. 164 ..
dos à negociação, as modificações em suas posições Parágrafo único. Os pareceres e representa-
acionárias na companhia." (NR) ções do conselho fiscal, ou de qualquer um de seus

"Art. 161 .. membros, poderão ser apresentados e lidos na as-
...... sembléia geral, independentemente de publicação e
§ 5° Na companhia aberta, o conselho fiscal ainda que a matéria não conste da ordem do dia.1I

será composto de três membros e suplentes em igual (NR)
número, acionistas ou não, eleitos por assembléia, e, "Art. 165. Os membros do conselho fiscal têm os
na sua constituição, serão observadas as seguintes mesmos deveres dos administradores de que tratam
normas: os artigos 153 a 156 e respondem pelos danos resul-

a) os titulares de ações preferenciais sem direito tantes de omissão no cumprimento de seus deveres e
de voto ou com voto restrito, em conjunto com os titu- de atos praticados com culpa ou dolo, ou com viola-
lares de ações ordinárias, excluído o acionista contro- ção da lei ou do estatuto.
lador, terão direito de eleger, em votação em separa- § 1° Os membros do conselho fiscal deverão
do, um membro e respectivo suplente; exercer suas funções no exclusivo interesse da com-

b) os acionistas controladores terão direito de panhia; considerar-se-á abusivo o exercício da função
eleger um membro e seu respectivo suplente: com o fim de causar dano à companhia, ou aos seus

c) o terceiro membro e seu respectivo suplente acionistas ou administradores, ou de obter, para si ou
serão eleitos em comum acordo, pelos acionistas re- para outrem, vantagem a que não faz jus e de que re-
feridos nas alíneas a e b acima, devendo cada grupo sulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia,
indicar um representante para, em assembléia, pro- seus acionistas ou administradores.
ceder a eleição. Não havendo consenso, a assem- § 2° O membro do conselho fiscal não é respon-
bléia deliberará por maioria de votos, cabendo a cada sável pelos atos ilícitos de outros membros, salvo se
ação, independente de sua espécie ou classe, o direi- com eles foi conivente, ou se concorrer para a prática
to a um voto. do ato.

§ 6° Os membros do conselho fiscal e seus su- § 3° A responsabilidade dos membros do conse-
plentes exercerão seus cargos até a primeira assem- lho fiscal por omissão no cumprimento de seus deve-
bléia geral ordinária que se realizar após a sua elei- res é solidária, mas dela se exime o membro dissi-
ção, e poderão ser reeleitos. dente que fizer consignar sua divergência em ata da

§ 7° A função de membro do conselho fiscal é in- reunião do órgão e a comunicar aos órgãos da admi-
delegável."(NR) nistração e à assembléia geral.

"Art. 163. Compete ao conselho fiscal: "Art. 172. O estatuto da companhia aberta que
I - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os contiver autorização para o aumento do capital pode

atos dos administradores e verificar o cumprimento prever a emissão, sem direito de preferência para os
dos seus deveres legais e estatutários; antigos acionistas, ou com redução do prazo de que

................ trata o § 4° do artigo 171, de ações e debêntures con-
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versíveis em ações, ou bônus de subscrição, cuja co- zado, desde que a diferença seja registrada como re-
locação seja feita mediante: serva de lucros a realizar (art. 197);

I - venda, no País ou no exterior, em bolsa de 111- os lucros registrados na reserva de lucros a
valores ou mediante distribuição no mercado de realizar, quando realizados e se não tiverem sido ab-
emissão pública que assegure efetiva dispersão de tí- sorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes,
tulos, a ser definida pela Comissão de Valores Mobi- deverão ser acrescidos ao primeiro dividendo decla-
Iiários, ou rado após a realização.

11- permutas por ações, em oferta pública de aqui- § 1° .
sição de controle, nos termos dos artigos 257 e 263. § 2° Quando o estatuto for omisso e a assem-

.................................................................."(NR) bléia geral deliberar alterá-lo para introduzir norma
"Art. 196 sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá
............. ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro Ií-
§ 2° O orçamento poderá ser aprovado pela as- quido ajustado nos termos do inciso I deste artigo.

sembléia geral ordinária que deliberar sobre o balan- § 3° A assembléia geral pode, desde que não
ço no exercício e revisado anualmente, quando tiver haja oposição de qualquer acionista presente, delibe-
duração superior a um exercício social. (NR) rar a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório,

"Art. 197. No exercício em que o montante do di- nos termos deste artigo, ou a retenção de todo o lucro
videndo obrigatório, calculado nos termos do estatuto líquido, nas seguintes sociedades:
ou do art. 202, ultrapassar a parcela realizada do lu- I - companhias abertas exclusivamente para a
cro líquido do exercício, a assembléia geral poderá, captação de recursos pordebêntures não conversíve-
por proposta dos órgãos de administração, destinar o is em ações;
excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. II - companhias fechadas, exceto nas controla-

§ 1° Para os efeitos deste artigo, considera-se das por companhias abertas que não se enquadrem
realizada a parcela do lucro líquido do exercício que na condição prevista na alínea anterior.
exceder da soma dos seguintes valores: § 4° ..

a) o resultado líquido positivo da equivalência § 5° .
patrimonial (art. 248); e § 6° Os lucros não destinados nos termos dos

b) o lucro, ganho ou rendimento em operações arts. 193 a 197 deverão ser distribuídos como dividen-
cujo prazo de realização financeira ocorra após o tér- dos." (NR)
mino do exercício social seguinte. "Art. 242. (Revogado.)"

§ 2° A reserva de lucros a realizar somente po- Art. 264. Na incorporação, pela controladora,
derá ser utilizada para pagamento do dividendo obri- de companhia controlada, a justificação, apresen-
gatório e, para efeito do inciso 111 do art. 202, serão tada à assembléia geral da controlada, deverá con-
considerados como integrantes da reserva os lucros a ter, além das informações previstas nos arts. 224 e
realizar de cada exercício que forem os primeiros a 225, o cálculo das relações de substituição das
serem realizados em dinheiro." (NR) ações dos acionistas não controladores da contro-

"Art. 202. Os acionistas têm direito de receber lada com base no valor do patrimônio líquido das
como dividendo obrigatório, em cada exercício, a par- ações da controladora e da controlada, avaliados
cela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este os dois patrimônios segundo os mesmos critérios
for omisso, a importância determinada de acordo com e na mesma data, a preços de mercado, ou com
as seguintes normas: base em outro critério aceito pela Comissão de Va-

I- metade do lucro líquido do exercício diminuí- lores Mobiliários, no caso de companhias abertas.
do ou acrescido dos seguintes valores: § 1° A avaliação dos dois patrimônios será feita

a) importância destinada à constituição da re- por três peritos ou empresa especializada e, no caso
serva legal (art. 193); e de companhias abertas, por empresa especializada.

b) importância destinada à formação da reserva § 2° Para efeito da comparação referida neste
para contingências (art. 195) e reversão da mesma artigo, as ações do capital da controlada de proprie-
reserva formada em exercícios anteriores. dade da controladora serão avaliadas, no patrimônio

11 - o pagamento do dividendo determinado nos desta, em conformidade com o disposto no caput.
termos do inciso anterior poderá ser limitado ao mon- § 3° Se as relações de substituição das ações
tante do lucro líquido do exercício que tiver sido reali- dos acionistas não controladores, previstas no proto-



g) a ação movida pelo acionista contra a compa
nhia, qualquer que seja o seu fundamento." (NR)

"Art. 289 .

§ 70 Sem prejuízo do disposto no caput deste
artigo, as companhias abertas poderão, ainda, dispo
nibilizar as referidas publicações pela rede mundial
de computadores." (NR)

"Art. 291. A Comissão de Valores Mobiliários po
derá reduzir, mediante fixação de escala em função
do valor do capital social, a porcentagem mínima apli
cável às companhias abertas, estabelecida no art.
105; na alínea c do parágrafo úníco do art. 123; no
"caput" do art. 141 ; no § la do art. 157; no § 40 do art.
159; no § 20 do art. 161; no § 60 do art. 163; na alínea
"a" do § la do art. 246; e no art. 277." (NR)

"Art. 294. A companhia fechada que tiver menos
de vinte acionistas, com patrimônio líquido inferior a
R$1.000.000,00 (um milhão de reais), poderá:

....................................................................{NR)

Art. 30 Ficam acrescentados à Lei na
6.404/76 os arts. 4°-A, 116-A, 165-A e 254-A, nos
seguintes termos:

"Art. 40 A. Na companhia aberta, os titulares de,
no mínimo, 10% (dez por cento) das ações em circu
lação no mercado poderão requerer aos administra
dores da companhia que convoquem assembléia es
pecial dos acionistas titulares de ações em circulação
no mercado, para deliberar sobre a realização de
nova avaliação pelo mesmo ou por outro critério, para
efeito de determinação do valor de avaliação da com
panhia, referido no § 40 do art. 40

.
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colo da incorporação, forem menos vantajosas que as § 10 O requerimento deverá ser apresentado no
resultantes da comparação prevista neste artigo, os prazo de 15 (quinze) dias da divulgação do valor da
acionistas dissidentes da deliberação da assembléia oferta pública, devidamente fundamentado e
geral da controlada que aprovar a operação, poderão acompanhado de elementos de convicção que
optar, no prazo previsto no art. 230, entre o valor de demonstrem a falha ou imprecisão no emprego da
reembolso fixado nos termos do art. 45 e o valor apu- metodologia de cálculo ou no critério de avaliação
rado em conformidade com o disposto no "caput", ob- adotado, podendo os acionistas referidos no caput
servado o disposto no art. 137, inciso 11. convocarem a assembléia quando os administradores

§ 40 Aplicam-se as normas previstas neste arti- não atenderem, no prazo de 8 (oito) dias, ao pedido de
go à incorporação de controladora por sua controla- convocação.
da, à fusão de companhia controladora com a contro- § 20 Consideram-se ações em circulação no
lada, a incorporação de ações de companhia contro- mercado todas as ações do capital da companhia
lada ou controladora, à incorporação, fusão e incor- aberta menos as de propriedade do acionista contro-
poração de ações de sociedades sob controle co- lador, de diretores, de conselheiros de administração
mum. e as em tesouraria.

"Art. 287. Prescreve: § 30 Os acionistas que requererem a realização
........................................................................... de nova avaliação e aqueles que votarem a seu favor

11 - deverão ressarcir a companhia pelos custos incorri
dos, caso o novo valor seja inferior ou igual ao valor
inicial da oferta pública.

§ 40 Caberá à Comissão de Valores Mobiliários
disciplinar o disposto no art. 40 e neste artigo, e fixar
prazos para a eficácia desta revisão." (AC)

"Art. 116-A. O acionista controlador da compa
nhia aberta e os acionistas, ou grupo de acionistas,
que elegerem membro do conselho de administração
ou membro do conselho fiscal, deverão informar ime
diatamente as modificações em sua posição acioná
ria na companhia à Comissão de Valores Mobiliários
e às Bolsas de Valores ou entidades do mercado de
balcão organizado nas quais os valores mobiliários
de emissão da companhia estejam admitidos à nego
ciação, nas condições e na forma determinadas pela
Comissão de Valores Mobiliários." (AC)

"Art. 165-A. Os membros do conselho fiscal da
companhia aberta deverão informar imediatamente
as modificações em suas posições acionárias na
companhia à Comissão de Valores Mobiliários e às
Bolsas de Valores ou entidades do mercado de bal
cão organizado nas quais os valores mobiliários de
emissão da companhia estejam admitidos à negocia
ção, nas condições e na forma determinadas pela Co
missão de Valores Mobiliários." (AC)

"Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do
controle de companhia aberta somente poderá ser
contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva,
de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública
de aquisição das ações com direito a voto de proprie
dade dos demais acionistas da companhia, de modo
a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oi
tenta por cento) do valor pago por ação com direito a
voto, integrante do bloco de controle.
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§ 1° Entende-se como alienação de controle a 1-as ações, debêntures e bônus de subscrição;
transferência, de forma direta ou indireta, de ações in- 11 - os cupons, direitos, recibos de subscrição e
tegrantes do bloco de controle, de ações vinculadas a certificados de desdobramento relativos aos valores
acordos de acionistas e de valores mobiliários con- mobiliários referidos no inciso anterior;
versíveis em ações com direito a voto, cessão de dire- 111- os certificados de depósito de valores mobi-
itos de subscrição de ações e de outros títulos ou di- liários;
reitos relativos a valores mobiliários conversíveis em IV - as cédulas de debêntures;
ações que venham a resultar na alienação de controle V _ as cotas de fundos de investimento em valo-
acionário da sociedade. res mobiliários ou de clubes de investimento em qua-

§ 20 A Comissão de Valores Mobiliários autori- isquer ativos;
zará a alienação de controle de que trata o caput, des- VI _ as notas comerciais;
de que verificado que as condições da oferta pública VII _ os contratos futuros, de opções e outros
atendem aos requisitos legais. derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores

§ 3° Compete à Comissão de Valores Mobiliári- mobiliários;
os estabelecer normas a serem observadas na oferta VIII _ outros contratos derivativos, independen-
pública de que trata o caput. temente dos ativos subjacentes; e

§ 4
0

O adquirente do controle acionário de com- IX _ quando ofertados publicamente, quaisquer
panhia aberta poderá oferecer aos acionista~ minor~- outros títulos ou contratos de investimento coletivo,
tários a opção de permanecer na companhia, medl- que gerem direito de participação, de parceria .?U de
ante o pagamento de um prêmio equivalente à dife- remuneração, inclusive resultante de prestaçao de
rença entre o valor de mercado das ações e o valor serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do em-
pago por ação integrante do bloco de controle. preendedor ou de terceiros.

§ 5° As companhias poderão conceder aos seus § 1° Excluem-se do regime desta lei:
acionistas sem direito de voto o direito previsto neste I _ os títulos da dívida pública federal, estadual
artigo em igualdade ou não com as ações com direito ou municipal;
a voto, devendo regular no estatuto com precisão e 11 _ os títulos cambiais de responsabilidade de
minúcia as condições do exercício deste direito. A instituição financeira, exceto as debêntures.
posterior modificação do estatuto neste caso obede- § 20 Os emissores dos valores mobiliários referi-
cerá o disposto no § 1° do art. 136."(AC) dos neste artigo, bem como seus administradores e

Art. 4
0

Os dispositivos abaixo enumerados da controladores, sujeitam-se à disciplina prevista na Lei
Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, passam a vi- n0 6.385, de 1976, para as companhias abertas.
gorar com a seguinte redação: § 30 Compete à Comissão de Valores Mobiliári-

"Art.1° Serão disciplinadas e fiscalizadas de os expedir normas para a execução do disposto neste
acordo com esta Lei as seguintes atividades: artigo, podendo:

1- a emissão e distribuição de valores mobiliári- I _ exigir que os emissores se constituam sob a
os no mercado; forma de sociedade anônima;

11 - a negociação e intermediação no mercado 11_ exigir que as demonstrações financeiras dos
de valores mobiliários; emissores, ou que as informações sobre o empreen-

111 - a negociação e intermediação no mercado dimento ou projeto, sejam auditadas por auditor inde-
de derivativos; pendente nela registrado;

IV - a organização, o funcionamento e as opera- 111 _ dispensar, na distribuição pública dos valo-
ções das Bolsas de Valores; res mobiliários referidos neste artigo, a participação

V - a organização, o funcionamento e as opera- de sociedade integrante do sistema previsto no art. 15
ções das Bolsas de Mercadorias e Futuros. da Lei n° 6.385, de 1976;

VI- a administração de carteiras e a custódia de IV - estabelecer padrões de cláusulas e condi-
valores mobiliários; ções que devam ser adotadas nos títulos ou contratos

VII - a auditoria das companhias abertas; de investimento, destinados à negociação em bolsa
VIII- os serviços de consultor e analista de valo- ou balcão, organizado ou não, e recusar a admissão

res mobiliários." (NR) ao mercado da emissão que não satisfaça a esses
"Art. 20São valores mobiliários sujeitos ao regi- padrões." (NR)

me desta Lei: "Art. 4° .



V - receitas de taxas decorrentes do exercício
de seu poder de polícia, nos termos da leL" (NR)

"Art. 8° Compete à Comissão de Valores Mobi
liários:

§ 1°O disposto neste artigo não exclui a compe
tência das Bolsas de Valores, das Bolsas de Merca
dorias e Futuros, e das entid~desde compensação e
liquidação com relação aos seus membros e aos va
lores mobiliários nelas negociados.

§ 2° Serão de acesso público todos os documen
tos e autos de processos administrativos, ressalvados
aqueles cujo sigilo seja imprescindível para a defesa da
intimidade ou do interesse social, ou cujo sigilo esteja
assegurado por expressa disposição legal.

. "(NR)
"Art. 9° A Comissão de Valores Mobiliários, ob

servado o disposto no art. 15, § 2°, poderá:
I - examinar e extrair cópias de registros contá

beis, livros ou documentos, inclusive programas ele
trônicos e arquivos magnéticos, ópticos ou de qual
quer outra natureza:

b) das companhias abertas e demais emissoras
de valores mobiliários e, quando houver suspeita fun
dada de atos ilegais, das respectivas sociedades con
troladoras, controladas, coligadas e sociedades sob
controle comum;

g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurí
dicas, quando da ocorrência de qualquer irregularida
de a ser apurada nos termos do inciso V deste artigo,
para efeito de verificação de ocorrência de atos ilega
is ou práticas não eqüitativas."

II - intimar as pessoas referidas no inciso anteri
or a prestar informações, ou esclarecimentos, sob co-
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........................................................................... § ]O A Comissão funcionará como órgão de deli-
IV - beração colegiada de acordo com o seu regimento in-
................................ terno, e no qual serão fixadas as atribuições do Presi-
c) o uso de informação relevante não divulgada dente, dos Diretores e do Colegiado.

no mercado de valores mobiliários. § 8° No caso de renúncia, morte ou perda de
mandato do Presidente da CVM, assumirá o Diretor
mais antigo ou o mais idoso, nessa ordem, até nova
nomeação, sem prejuízo de suas atribuições.

§ 9° No caso de renúncia, morte ou perda de
mandato de Diretor, proceder-se-á a nova nomeação
pela forma disposta nesta Lei, para completar o man
dato do substituído." (NR)

"Art. 7° A Comissão custeará as despesas ne
cessárias ao seu funcionamento com os recursos
provenientes de:

.................................................................."(NR)
"Art. 5° É instituída a Comissão de Valores Mobi

liários, entidade autárquica em regime especial vincu
lada ao Ministério da Fazenda, com personalidade ju
rídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade ad
ministrativa independente, ausência de subordinação
hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus diri
gentes, e autonomia financeira e orçamentária:'

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

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

§ 2° Os dirigentes da Comissão somente perde
rão o mandato em virtude de renúncia, de condena
ção judicial transitada em julgado ou de processo ad
ministrativo disciplinar.

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

§ 4° Cabe ao Ministro de Estado da Fazenda ins
taurar o processo administrativo disciplinar, que será
conduzido por comissão especial, competindo ao Pre
sidente da República determinar o afastamento pre
ventivo, quando for o caso, e proferir o julgamento.

§ 5° O ex-dirigente da Comissão continuará vin
culado à autarquia, mediante remuneração equiva
lente à do cargo de direção que exerceu, durante o
período, não inferior a três meses, correspondente a
um décimo do tempo de efetivo exercício do cargo, no
qual estará impedido de prestar, direta ou indireta
mente, independentemente da forma ou natureza do
contrato, qualquer tipo de serviço às empresas sob
sua regulamentação ou fiscalização, inclusive contro
ladas, coligadas ou subsidiárias.

§ 6° Incorre na prática de advocacia administra
tiva, sujeitando-se o infrator às penas previstas no art.
321 do Código Penal, o ex-dirigente da Comissão, in
clusive por renúncia ao mandato, que descumprir o
disposto no parágrafo anterior.



.
§ 7° O termo de compromisso deverá ser publi-

cado no Diário Oficial da União, discriminando o pra
zo para cumprimento das obrigações eventualmente
assumidas, e constituirá título executivo extrajudicial.

§ 10. A Comissão de Valores Mobiliários regula
mentará a aplicação do disposto nos §§ 5° a 9° deste
artigo aos procedimentos conduzidos pelas Bolsas
de Valores, Bolsas de Mercadorias e Futuros, entida
des do mercado de balcão organizado e entidades de
compensação e liquidação de operações com valores
mobiliários.

§ 11. A multa cominada pela inexecução de or
dem da Comissão de Valores Mobiliários, nos termos
do inciso 11 do caput do art. 9° e do inciso IV de seu §
1°, não excederá a R$5.000,OO (cinco mil reais) por
dia de atraso no seu cumprimento e sua aplicação in
depende do processo administrativo previsto no inci
so V do caput do mesmo artigo.

.................................................................II(NR)

"Art. 14. A Comissão de Valores Mobiliários po
derá prever, em seu orçamento, dotações de verbas
às Bolsas de Valores e às Bolsas de Mercadorias e
Futuros." (NR)

"Art. 15 .

VI - as corretoras de mercadorias, os operado
res especiais e as Bolsas de Mercadorias e Futuros; e

VII- as entidades de compensação e liquidação
de operações com valores mobiliários.

§ 1° Compete à Comissão de Valores Mobiliári
os definir:

. 11(NR)
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minação de multa, sem prejuizo da aplicação das pe- § 2° O disposto neste artigo aplica-se, inclusive,
nalidades previstas no art. 11; às informações que, por disposição legal, estejam

........................................................................... submetidas a sigilo. 11 (NR)
"Art. 11 .

§ 4° Da decisão proferida pelo Colegiado da Co
missão, no processo previsto no § 2° do art. 9° desta
lei, caberá recurso ao Conselho de Recursos do Sis
tema Financeiro Nacional, exceto das decisões unâ
nimes, das quais não caberá qualquer recurso na es
fera administrativa.

§ 5° A Comissão de Valores Mobiliários poderá,
a seu exclusivo critério, se o interesse público permi
tir, suspender, em qualquer fase, o procedimento ad
ministrativo instaurado para a apuração de infrações
à legislação do mercado de valores mobiliários, se o
investigado ou acusado assinar termo de compromis
so, obrigando-se a:

§ 1° Com o fim de prevenir ou corrigir situações
anormais do mercado, a Comissão poderá:

V - apurar, mediante processo administrativo,
atos ilegais e práticas não eqüitativas de administra
dores, membros do conselho fiscal e acionistas de
companhias abertas, dos intermediários e dos dema
is participantes do mercado;

§ 2° O processo, nos casos do inciso V deste ar
tigo, poderá ser precedido de etapa investigativa, em
que será assegurado o sigilo necessário à elucidação
dos fatos ou exigido pelo interesse público, e observa
rá o procedimento fixado pela Comissão.

§ 3° Quando o interesse público exigir, a Comis
são poderá divulgar a instauração do procedimento
investigativo a que se refere o parágrafo anterior.

§ 4° Na apuração de infrações à legislação do
mercado de valores mobiliários, a Comissão deverá
dar prioridade às infrações de natureza grave, cuja
apenação proporcione um maior efeito educativo e
preventivo para os participantes do mercado.

§ 5° As sessões de julgamento do Colegiado, no
processo administrativo de que trata o inciso V deste
artigo, serão públicas, podendo ser restringido o
acesso de terceiros em função do interesse público
envolvido.

§ 6° A Comissão será competente para apurar e
punir condutas fraudulentas no mercado de valores
mobiliários sempre que:

I - seus efeitos ocasionem danos a pessoas re
sidentes no território nacional, independentemente
do local em que tenham ocorrido; e

11- os atos ou omissões relevantes tenham sido
praticados em território nacional. lI (NR)

"Art. 10. A Comissão de Valores Mobiliários po
derá celebrar convênios com órgãos similares de ou
tros países, ou com entidades internacionais, para
assistência e cooperação na condução de investiga
ções para apurar transgressões às normas atinentes
ao mercado de valores mobiliários ocorridas no País
e no exterior.

§ 1° A Comissão de Valores Mobiliários poderá
se recusar a prestar a assistência referida no caput
deste artigo quando houver interesse público a ser
resguardado.
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"Art. 16. Depende de prévia autorização da Co- de operações com valores mobiliários, sobre os seus
missão de Valores Mobiliários o exercício das seguin- membros, imposição de penas e casos de exclusão;
tes atividades:

111- mediação ou corretagem de operações com
valores mobiliários; e

IV - compensação e liquidação de operações
com valores mobiliários.

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

"Art. 17. As Bolsas de Valores, as Bolsas de
Mercadorias e Futuros, as entidades do mercado de
balcão organizado e as entidades de compensação e
liquidação de operações com valores mobiliários te
rão autonomia administrativa, financeira e patrimoni
al, operando sob a supervisão da Comissão de Valo
res Mobiliários.

§ 10 Às Bolsas de Valores, às Bolsas de Mercado
rias e Futuros, às entidades do mercado de balcão or
ganizado e às entidades de compensação e liquidação
de operações com valores mobiliários incumbe, como
órgãos auxiliares da Comissão de Valores Mobiliários,
fiscalizar os respectivos membros e as operações com
valores mobiliários nelas realizadas." (NR)

§ 2° Caberá às entidades referidas no parágrafo
anterior exercer as competências previstas nos inci
sos I e 11 do art. 9°, podendo aplicar, às pessoas men
cionadas nas alíneas a a 9 do inciso Ido art. 90 que fo
rem responsáveis pela prática de atos ilícitos e práti
cas não eqüitativas ocorridas na sua área de abran
gência, as penalidades previstas nos incisos I a 111 do
art. 11." (NR)

"Art. 18. Compete à Comissão de Valores Mobi
liários:

I - editar normas gerais sobre:

a) condições para obter autorização ou registro
necessário ao exercício das atividades indicadas no
art.16, e respectivos procedimentos administrativos;

b) requisitos de idoneidade, habilitação técnica
e capacidade financeira a que deverão satisfazer os
administradores de sociedades e demais pessoas
que atuem no mercado de valores mobiliários;

c) condições de constituição e extinção das Bol
sas de Valores, entidades do mercado de balcão or
ganizado e das entidades de compensação e liquida
ção de operações com valores mobiliários, forma jurí
dica, órgãos de administração e seu preenchimento;

d) exercício do poder disciplinar pelas Bolsas e
pelas entidades do mercado de balcão organizado,
no que se refere à negociações com valores mobiliári
os, e pelas entidades de compensação e liquidação

f) a administração das Bolsas, das entidades do
mercado de balcão organizado e das entidades de com
pensação e liquidação de operações com valores mobi
liários; emolumentos, comissões e quaisquer outros cus
tos cobrados pelas Bolsas e pelas entidades de compen
sação e liquidação de operações com valores mobiliários
ou seus membros, quando for o caso;"

h) condições de constituição e extinção das Bol
sas de Mercadorias e Futuros, forma jurídica, órgãos
de administração e seu preenchimento.

"(NR) .
"Art. 22 .

§ 10 Compete à Comissão de Valores Mobiliári
os expedir normas aplicáveis às companhias abertas
sobre:

I - a natureza das informações que devam divul
gar e a periodicidade da divulgação;

11 - relatório da administração e demonstrações
financeiras;

111 - a compra de ações emitidas pela própria
companhia e a alienação das ações em tesouraria;

IV - padrões de contabilidade, relatórios e pa
receres de auditores independentes;

V - informações que devam ser prestadas por
administradores, membros do conselho fiscal, acio
nistas controladores e minoritários; relativas à com
pra, permuta ou venda de valores mobiliários emiti
das pela companhia e por sociedades controladas
ou controladoras;

VI - a divulgação de deliberações da assembléia
geral e dos órgãos de administração da companhia, ou
de fatos relevantes ocorridos nos seus negócios, que
possam influir, de modo ponderável, na decisão dos in
vestidores do mercado, de vender ou comprar valores
mobiliários em~idos pela companhia;

VII - a realização, pelas companhias abertas
com ações admitidas à negociação em bolsa ou no
mercado de balcão organizado, de reuniões anuais
com seus acionistas e agentes do mercado de valo
res mobiliários, no local de maior negociação dos títu
los da companhia no ano anterior, para a divulgação
de informações quanto à respectiva situação econô
mico-financeira, projeções de resultados e resposta
aos esclarecimentos que lhes forem solicitados;

VIII- as demais matérias previstas em lei.



CAPíTULO IX
Dos Crimes Contra o Mercado

de Capitais

Manipulação do Mercado
CAPíTULO VIII

Do Comitê de Padrões Contábeis
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§ 2° As normas editadas pela Comissão de Art. 27-A. Fica criado o Comitê de Padrões Con-
Valores Mobiliários em relação ao disposto nos tábeis - CPC, entidade sem fins lucrativos, que tem
incisos 11 e IV do parágrafo anterior aplicam-se às por objeto social o estudo, elaboração e divulgação
instituições financeiras e demais entidades de princípios, procedimentos e padrões de contabili-
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do dade,
Brasil, no que não for conflitante com as normas § 1° O órgão deliberativo do Comitê será inte-
baixadas por este." (N R) grado por até nove membros, dotados de ilibada repu-

"Art. 24. Compete à Comissão autorizar a ativi- tação e reconhecida capacidade técnica, represen-
dade de custódia de valores mobiliários, cujo exercí- tantes das seguintes entidades:
cio será privativo das instituições financeiras e das a} órgão regulador do mercado de capitais;
entidades de compensação e liquidação." b} órgão federal de fiscalização do exercício da

..................................................................."NR) profissão contábil;
"Art. 26 c} entidades nacionais representativas de quem
§ 5° As empresas de auditoria contábil e os audi- elabora, audita e analisa as informações e demons-

tores contábeis independentes deverão manter seus trações contábeis;
papéis de trabalho em perfeita ordem e estado de con- d} universidades e institutos de pesquisas com
servação, pelo prazo mínimo de cinco anos, à disposi- reconhecida atuação na área contábil e de mercado
ção da Comissão de Valores Mobiliários, e do Banco de capitais.
Central do Brasil, no que diz respeito a instituições fi- § 2° O Comitê será ainda integrado por repre-
nanceiras e demais instituições autorizadas a funcionar sentantes de outros órgãos oficiais de controle, quan-
por este último."(NR) do houver discussão e elaboração de normas contá-

"Art. 28. O Banco Central do Brasil, a Comissão beis aplicávei~ às sociedades que estejam sob sua

d V I M b'I" , S t' d P 'dA' regulamentaçao.e a ores o Ilanos, a ecre ana e revI encla .
.. § 3° A maioria dos membros do órgão deliberatl-

Complementar, a Secretana da Receita Federal e d C 't A d ' d t d
• A' • _ vo o oml e evera ser e con a ores.

Supenntendencla de Seguros Pnvados manterao § 40 C b' M" d E d d F d
. t d' t A b' d ' f - I t' a era ao Inlstro e sta o a azen a

um SIS ema e In ercam 10 e In ormaçoes, re alvas d t't' t'd d f 'd I t., . _ , nomear e es I U1r as en I a es re en as nas e ras c
a flsca~lzaçao que A ex~rçam, nas areas de suas e d do § 1°, aprovar o Regimento Interno do Comitê,
respectivas competenclas, no mercado de valores bem como estabelecer com o assessoramento do
mobiliários. Conselho Federal de Co'ntabilidade e da Comissão de

Parágrafo único. O dever de guardar sigilo de in- Valores Mobiliários, os procedimentos necessários
formações obtidas através do exercício do poder de para sua instalação."
fiscalização pelas entidades referidas no caput não § 5° O Comitê deliberará por maioria de votos e
poderá ser invocado como impedimento para o inter- estabelecerá em regimento próprio a sua estrutura,
câmbio de que trata esse artigo."(NR) recursos e as condições de seu funcionamento.

"Art 29 (Revogado)" § 6° O Comitê deverá divulgar, por qualquer
, , meio idôneo e de amplo acesso, projeto de pronunci-

"Art, 30. (Revogado)" amento ou orientação técnica, com prazo mínimo de
Art. 5° Ficam acrescentados à Lei n° 6.385, de trinta dias, para receber sugestões ou convocar os in-

7 de dezembro de 1976, o art. 21-A e os Capítulos teressados para audiência pública destinada ao de-
VIII e IX, renumerando-se os demais, com os artigos bate da matéria." (AC)
27-A e 27-B, e 27-C a 27-F, respectivamente: "Art, 27-8. Os pronunciamentos e orientações

emitidos pelo Comitê de Padrões Contábeis - CPC
"Art. 21-A. A Comissão de Valores Mobiliários poderão ser objeto de lei delegada elaborada pelo

poderá expedir normas aplicáveis à natureza das in- Presidente da República, em conformidade com o
formações mínimas e a periodicidade de sua apre- disposto no art, 68 da Constituição Federal." (AC)
sentação por qualquer pessoa que tenha acesso a
informação relevante não divulgada."
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Art. 27-C. Realizar operações simuladas ou exe- Art. 8° A alteração de direitos conferidos às
cutar outras manobras fraudulentas, com a finalidade ações existentes em decorrência de adequação a
de alterar artificialmente o regular funcionamento dos esta lei não confere o direito de recesso de que trata o
mercados de valores mobiliários em bolsa de valores art. 137 da Lei nO 6.404/76, se efetivada até o término
de mercadorias e de futuros, no mercado de balcã~ do ano de 2002.
ou no mercado de balcão organizado, com o fim de § 1° A propovça-o prevI· t § 2° d rt· 15 dI S a no o a Igo a
obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para ou- Lei n° 6.404/76, será aplicada de acordo com o se-
trem, ou causar dano a terceiros: guinte critério:

Pena - reclusão, de um a oito anos, e multa de
até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obti- a) imediatamente às companhias novas;
da em decorrência do crime." (AC) b) às companhias fechadas existentes, no mo-

"Uso indevido de informação privilegiada mento em que decidirem abrir o seu capital; e
Art. 27-0. Utilizar informação relevante ainda c) as companhias abertas existentes poderão

não divulgada ao mercado, de que tenha conheci- manter proporção de até 2/3 (dois terços) de ações
mento e da qual deva manter sigilo, capaz de propici- preferenciais, em relação ao total de ações emitidas,
ar, para si ou para outrem, vantagem indevida, medi- inclusive em relação a novas emissões de ações.
ante negociação, em nome próprio ou de terceiro, § 2° Nas emissões de ações ordinárias por com-
com valores mobiliários: panhias abertas que optarem por se adaptar ao dis-

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa de posto no art. 15, § 2°, com a redação que lhe é confe-
até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obti- rida pela presente Lei, poderá não ser estendido aos
da em decorrência do crime." (AC) acionistas titulares de ações preferenciais, a critério

"Exercício Irregular de Cargo, Profissão, Ativida- da companhia, o direito de preferência a que se refere
de ou Função o art. 171, § 10, alínea b, da Lei n° 6.404/76. Uma vez

Art. 27-E. Atuar, ainda que a título gratuito, no reduzido o percentual de participação em ações pre-
mercado de valores mobiliários, como instituição inte- ferenciais, não mais será lícito à companhia elevá-lo
grante do sistema de distribuição, administrador de além do limite atingido.
carteira coletiva ou individual, agente autônomo de in- § 3° As companhias abertas somente poderão
vestimento, auditor independente, analista de valores emitir novas ações preferenciais com observância do
mobiliários, agente fiduciário ou exercer qualquercar- disposto no art. 17, § 1°, da Lei n° 6.404/76, com a re-
go, profissão, atividade ou função, sem estar, para dação que ora lhe é conferida, devendo os respecti-
esse fim, autorizado ou registrado junto à autoridade vos estatutos serem adaptados ao referido dispositivo
administrativa competente, quando exigido por lei ou legal no prazo de 1 (um) ano, após a data de entrada
regulamento: em vigor desta lei.

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e § 4° Até a assembléia geral ordinária que se reu-
multa." (AC) nir para aprovar as demonstrações financeiras do

"Art. 27-F. As multas cominadas para os crimes exercício de 2004, inclusive, o conselheiro eleito na
previstos nos arts. 27-C e 27-0 deverão ser aplicadas forma do § 4°, inciso 11, ou do § 5° do art. 141, será es-
em razão do dano provocado ou da vantagem ilícita colhido em lista tríplice elaborada pelo acionista con-
auferida pelo agente. trolador; e, a partir da assembléia geral ordinária de

Parágrafo único. Nos casos de reincidência, a 2006, o referido conselheiro será eleito nos termos
multa pode ser de até o triplo dos valores fixados nes- desta lei, independentemente do mandato do conse-
te artigo." (AC) Iheiro a ser subst~uído.

Art. 6° As companhias existentes deverão pro- Art. 9° Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vin-
ceder à adaptação do seu estatuto aos preceitos des- te) dias após a data de sua publicação, aplicando-se,
ta Lei no prazo de 1 (um) ano, a contar da data em que todavia, a partir da data de publicação, às companhi-
esta entrar em vigor, devendo, para este fim, ser con- as que se constituírem a partir dessa data.
vocada assembléia geral dos acionistas. Sala das Sessões, 28 de março de 2001. - Oepu-

Art. 7° O disposto no artigo 254-A, ora acrescen- tado Antonio Kandir, Relator.
tado na Lei n' 6.404/76, não se aplica às companhias O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para en-
em processo de desestatização que, até a data da caminhar a votação, concedo a palavra ao Sr. Oeputa-
promulgação desta lei, tenham publicado um edital. do Aloizio Mercadante, que falará a favor.
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT-SP.) - Sr. Sr. Presidente, o Governo Fernando Henrique
Presidente, SrJ!!!. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, Cardoso nunca tratou dessa questão nos últimos sete
gostaria de dizer que considero oportuna a questão anos, e agora, no apagar das luzes, propõe um man-
de ordem levantada pelo Líder do PDT, no sentido de dato fixo de cinco anos na CVM. Ou seja, o futuro Go-
que a Comissão de Constituição e Justiça e de Reda- verno terá de engolir uma diretoria da CVM nomeada
ção deva pronunciar-se em matérias dessa relevân- agora.
cia, para que haja mais segurança nos encaminha- É lamentável que isso esteja sendo feito no final
mentos. da administração, mas diria que as instâncias de re-

De qualquer forma, superada essa questão, gulação e fiscalização têm de ter relativa autonomia
digo que a lei era necessária para poder promover em relação aos governos de plantão, para que elas
mudanças e ajustes no mercado de capitais. possam desenvolver suas funções com eficácia e cri-

Quero reafirmar que não tenho a expectativa térios bastante precisos. Portanto, é um aprimora-
mento necessário.que o Governo tenta projetar, ou seja, de que uma

nova lei vai alavancar o mercado de capitais no Brasil, No entanto, Sr. Presidente, temos divergências
que é subdesenvolvido, basicamente pelas elevadas importantes com relação ao projeto e encaminhare-
taxas de juros praticadas durante todo esse período. mos isso por meio de destaques. Primeiro, a forma-
Não há mercado de capitais que consiga concorrer ção do Conselho de Administração da empresa: na lei
com taxa de juros de 28% em média ao ano, como ti- anterior, era obrigatório que fosse formado por brasi-
vemos nos primeiros cinco anos deste Governo. Não leiro ou residente nato, e agora estamos retirando
há como viabilizar o mercado de capitais quando se essa restrição. No limite, poderemos ter uma empresa
tem um cassino financeiro organizado. Mas ela pode em que todo o Conselho de Administração seja com-
ajudar, sim, a dar um marco institucional mais consis- posto de estrangeiros morando em Nova Iorque, ou
tente e que permita um avanço progressivo no merca- Miami ou na Espanha, como é o caso da Telefónica,
do de capitais. E temos de contribuir nessa direção, que só tem um brasileiro em seu Conselho de Admi-
porque o mercado acionário é uma fonte barata de fi- nistração. Achamos isso um grande equívoco e esta-
nanciamento em que se consegue articular as peque- mos propondo que pelo menos dois terços dos mem-
nas poupanças. E trago aqui o exemplo americano: bros sejam brasileiros ou residentes no Brasil.
sessenta por cento da população americana tem Em segundo lugar, se a lei é boa, tem de ser ex-
ação na bolsa de valores. Com isso, financiam-se tensiva às empresas estatais a serem privatizadas.
grandes empreendimentos, havendo progresso tec- Ela não pode retirar as estatais em processo de priva-
nológico, geração de emprego, crescimento econâmi- tização da modernização que está sendo definida.
co de uma forma muito mais saudável do que o endi- Portanto, queremos introduzir as empresas para
vidamento financeiro, que é o que tem predominado não facilitar o processo de privatização. A lei anterior
em nossa economia. foi feita para isso, e queremos reverter essa questão.

Portanto, é importante, sim, fortalecer esse mer- Em terceiro lugar, Sr. Presidente, queremos dar
cado de capitais e modernizar as relações societári- um lugar importante ao Conselho Federal de Contabi-
as. A lei, em primeiro lugar, procura fortalecer os sóci- lidade, muito importante na definição das normas
os minoritários e o investidor do mercado de capitais, contábeis do País. Está-se propondo um novo orga-
mas o fortalecimento dos minoritários não pode de- nismo, e ele foi alijado. Era ele que fazia esse trabalho
sestabilizar o grupo de gestão da empresa. Isso, sim, até agora. Estamos dando importância ao Conselho,
favoreceria os grandes fundos de investimentos es- para que, de fato, possa ter um papel destacado na
trangeiros contra os grupos que hoje administram as continuidade da elaboração das normas contábeis,
empresas nacionais. em que ele tem uma contribuição muito importante.

Avançamos na negociação em relação ao proje- Também aprimoramos, através de uma emen-
to original e chegamos a um ponto que, de fato, me- da, a questão da formação de representação acioná-
Ihora a participação dos minoritários no Conselho Fis- ria de uma empresa em outra concorrente. Ora, isso é
cal e no Conselho de Administração. Quando houver formação de cartel ou sabotagem da empresa con-
cisão da empresa, eles estarão protegidos com re- corrente. Queremos impedir essa possibilidade.
gras de remuneração das suas ações bastante razoá- O Relator disse que acatará uma emenda, mas,
veis e equilibradas. Há também aprimoramento nos mesmo assim, manteremos um outro destaque repor-
mecanismos de fiscalização do mercado acionário. tando-nos ao CADE, que pode impugnar a indicação
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de candidaturas que tenham configurada a violação mercado acionário brasileiro, com transparência. Por
da lei da concorrência. isso é importante o fortalecimento do Conselho Fis-

Finalmente, estamos propondo uma emenda cal, com a presença do minoritário, a participação do
aditiva que estabelece a obrigatoriedade de se publi- minoritário no Conselho de Administração e o fortale-
car o valor adicionado e o número de empregados. cimento da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM,
Por quê? Para que os trabalhadores possam negociar que controla o mercado de capitais no nosso País.
a participação no resultado das empresas. As emendas apresentadas no projeto de lei de mi-

Não temos de fortalecer só o sócio minoritário, nha autoria, aperfeiçoadas pelos Relatores e negocia-
mas também aqueles que produzem a riqueza e ain- das palmo a palmo, passo a passo, levam à melhoria de
da não têm o seu lugar na participação acionária. Isso qualidade que queremos dar ao mercado de capitais.
é um indicador para aumentar a responsabilidade so- Com o mesmo fortalecido, robustecido, a empresa terá
cial das empresas. capitalização a custo zero, porque o aplicador porá seu

São essas as nossas mudanças. Durante o de- dinheiro na empresa visando objetivamente ao lucro da
bate, apresentaremos todos esses destaques, para empresa. Não é o mesmo que o empresário tomar di-
dar mais força à participação dos minoritários. Manter nheiro caro no mercado financeiro, já tendo a adversida-
o equil íbrio e a transparência no grupo de gestão das de de ser empresário no Brasil, enfrentando um sistema
empresas, permitir aos trabalhadores participação tributário caótico, anárquico, que tem uma das maiores
nos resultados das empresas, assegurar a participa- cargas tributárias do mundo e uma taxa de juros tam-
ção dos brasileiros ou residentes natos no Conselho bém abusiva, escorchante.
de Administração e dar ênfase ao Conselho Federal Creio que a mudança na legislação é um passo
de Contabilidade são as nossas propostas para apri- decidido, importante, mas não total. Não se trata de pa-
morar o processo. Parte foi acatada pelo Relator. nacéia. É mais um passo. O passo seguinte desta Casa

Por essas razões, votaremos favoravelmente ao terá de ser a reformulação do sistema tributário, extin-
projeto, ressalvados os nossos destaques. guindo, eliminando, acabando com ICMS, IPI, ISS, PIS,

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a PASEp, COFINS, e instituindo impostos como os que
palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly, para encami- são cobrados nos Estados Unidos e na Europa.
nhar a votação. Estou falando de novo sobre o assunto para dei-

O SR. LUIZ CARLOS HAULV (Bloco/PSDB-PR. xar clara minha posição e catequizar a Casa: sem re-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, conforme forma tributária não adianta pensar em Alca nem em
disse inicialmente, é uma alegria ver chegar ao Plená- integração econômica. Antes, o Brasil precisa resol-
rio legislação tão importante e de iniciativa desta ver internamente seus problemas de mercado de ca-
Casa. O projeto de lei de reforma do mercado de capi- pitais. Temos aí a lei. Trata-se de passo decisivo e im-
tais e da lei societária teve origem no Parlamento. portante. Aprovada a lei, amanhã apresentarei outro

Tive a honra de ser autor de dois projetos de re- ' pro~et?,. para qu~, no futuro, 100% das açõ~s sejar,n
forma da legislação societária. Há um projeto apensa- ordmanas, daquI a algum tempo, quando estiver mais
do do Deputado Hélio Costa, todo ele desenvolvido amadurecida a legislação que hoje será aprovada, se
na Comissão de Economia, pelo Deputado Emerson for do entendimento de todos os partidos políticos.
Kapaz, e na Comissão de Finanças, pelo Deputado Amanhã teremos de tratar da reforma trabalhista, das
Antonio Kandir, com a participação de todos os parti- relações de emprego, do fortalecimento da poupança
dos políticos, ouvidos sociedade, empresários e ana- e dos fundos de pensões, para que haja poupança
listas. também para investir no desenvolvimento do nosso

Creio que a negociação foi feita com um grande País, na ~gricultura, na indústria, no comércio e no
objetivo, levando-se em conta não os interesses do setor serviços.
Governo, mas do País. O Parlamento brasileiro quer Portanto, encaminho voto favorável ao substitu-
um mercado de capital sadio, justo, que defenda os tivo apresentado pelo Deputado Antonio Kandir, nos-
minoritários. so Relator, a quem parabenizo pelo magnífico traba-

Quem são os minoritários? São os fundos de lho desenvolvido. Também parabenizo V. Exa., Presi-
pensões, o próprio Governo, que tem ações minoritá- dente Aécio Neves, e o nosso Líder Jutahy Junior.
rias em muitas empresas, o aposentado, o aplicador O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
individual, familiar, enfim, são milhões de pessoas. No a palavra ao Deputado Haroldo Lima, para encami-
futuro, queremos que haja milhões de aplicadores no nhar contra a matéria.



Art. 152. Urgência é a dispensa de exi
gências, interstícios ou formalidades regi
mentais, salvo as referidas no § 10 deste ar
tigo, para que determinada proposição, nas
condições previstas no inciso I do artigo an
tecedente, seja de logo considerada, até
sua decisão final.

§ 10 Não se dispensam os seguintes
requisitos:
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O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA. Como disse ainda há pouco o Deputado José
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Carlos Aleluia, do PFL, que a matéria retorne, por
Deputados, na realidade, não apreciarei no mérito uma semana que seja, à Comissão de Constituição e
esse projeto, inclusive porque vínhamos acompa- Justiça e de Redação, para que tenhamos tempo de
nhando o seu desenvolvimento com expectativa posi- examiná-Ia. O que V. Ex" está fazendo com esse en-
tiva a seu respeito. caminhamento é obrigando-nos a votar no escuro,

Verificávamos que todos que trabalhavam nes- ~em saber o que está no substitut!vo. Eu tinh~ o maior
se projeto procuravam apresentar emendas que for- mter~s~e em saber o seu c?nt~udo, .m~s ~a~ tenh~
talecessem os acionistas minoritários das socieda- condlçoes, porque o substitutiVO fOI dlstnbUldo ha
des anônimas, com as quais estávamos de acordo. pouco, assi~ como esse pacot~nho das emendas que
Verificávamos que havia disposições positivas no for~m ou nao .aprovadas. Nao podemos nem fo-
sentido da modernização do estatuto das sociedades Ihea-Io, Sr. Presidente.
anônimas de nosso País, para permitir maior capitali- Por essa razão, votamos contra, pelo tratamento
zação das nossas empresas, objetivo com o qual evi- que se está dando a essa questão fundamental. Mais
dentemente estávamos de acordo. uma vez, fazemos um apelo a V. Exapara que leve em

• • A • • conta a opinião de diversos Líderes - do PDT, do Blo-
Ha diversos outros pontos polemlcos que esta- PSB/PCd B d PT d d' D t d d. . co o ,o ,e e (versos epu a os o

va~os acompan~and?, mas com o sentido de contn- PFL e, provavelmente, do PMDB - que já falaram di-
bUlr para que lei mais avançada e moderna fosse versas vezes sobre o assunto e remeta de ofício essa
ap~ovada. Acompanha~os o traba~h~ do Deputad? matéria, desconhecida deste Plenário, à Comissão
LUIZ Carlos Hauly e ouvimos ~~ opmloes aquI manl- de Constituição e Justiça, para que a mesma seja
f~stadas pelos Deputados AlolZIO Mercadante, Anto- examinada com cuidado. Ademais, esperamos que
mo Kandlr e outros. dentro de uma semana a matéria esteja aqui, para vo-

Entretanto, Sr. Presidente, há uma questão de tação final.

m~todo so~re a qual não pod~mos paassar à f~ente. Reafirmamos o que já anunciamos, por intermé-
Ha poucos Instantes, perguntei a V. Ex se havia um dio do Deputado Miro Teixeira que estaremos em
substitutivo aglutinativo do Deputado Antonio Kandir. obstrução. '
Vinte minutos atrás, V. Ex" me afirmou que não havia É t d . t
ou não tinha conhecimento dele. O substitutivo está meu pon o e VIS a.
aqui. São 22 páginas. Ninguém neste plenário o co- Muito obrigado.
nhece em profundidade. Vamos votar projeto de lei O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden-
fundamental para o futuro do País sem que saibamos te, peço a palavra para uma questão de ordem.
seu conteúdo. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.

O Deputado Antonio Kandir, há 15 minutos, Exaa palavra.
disse o seguinte: "Voto favoravelmente, nos termos O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Blo-
do substitutivo que estou apresentando". Esse co/PSB-RJ. Questão de ordem. Sem revisão do ora-
substitutivo chegou agora, quentinho, às minhas dor.) - Sr. Presidente, a questão de ordem que formu-
mãos. São 22 páginas. Imagino que, se tudo que larei será com base no art.152.
disseram a respeito está certo, ele deve ser positi- Peço parecer de V. Ex". sobre a possibilidade
vo. Mas V. Exa nem ninguém pode obrigar algum material. Está acontecendo um fato concreto nesta
Deputado a votar na suposição de que o Deputado Casa. V. Ex" deseja inovar e tem de inovar em virtude
Antonio Kandir, ou quem quer que seja, tenha ela- da possibilidade material. O art. 152 fala o seguinte:
borado um substitutivo dentro da linha positiva de
tudo que foi discutido. Pode ser que haja modifica
ções que, inclusive, tenham transcendido a vonta
de do Deputado Antonio Kandir e venham prejudi
car as sociedades anônimas brasileiras, em parti
cular as estatais e as que são objeto da fúria priva
tizante do Governo Federal, que está pretendendo
agora privatizar as sociedades anônimas e, prova
velmente, fazer modificações que não sabemos
quais são.



Sr. Presidente, não se dispensam porque é
fundamental a possibilidade material do exame da
matéria. Esta questão é fundamental, porque V. Exa

pode distribuir mil páginas em um minuto. Gostaria
que a Mesa tivesse marcado o momento em que
distribuiu. Foi há cinco minutos. Não há possibilida
de material de examinar a matéria. A simples distri
buição é uma ingenuidade. Acho que V. Exa tem de
resolver essa questão, uma vez que propôs a inova
ção, ou então dá um tempo.

O que evidentemente estamos pedindo, nesta
questão de ordem, é a possibilidade material. Não po
demos nos prender simplesmente ao Regimento
quando não há possibilidade material de examinar a
matéria.

A questão de ordem que formulo a V. Exa é: exis
tindo a impossibilidade material de examinar a maté
ria, basta a simples distribuição?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
responde com enorme satisfação a V. Exa, Deputado
Alexandre Cardoso, em primeiro lugar, dizendo que,
quando V. Exa. se refere à inovação, tenho certeza de
que o Presidente pouco pode inovar. Podemos todos,
se quisermos, inclusive trazendo à discussão da Casa
uma proposta de reformulação deste Regimento, que
contém lacunas e equívocos que precisam ser altera
dos, na posição deste Parlamentar, obviamente sub
metida à decisão de todo o colegiado, no sentido de fa
cilitar algumas decisões desta própria Presidência.

Convido V. Exi!. a observar o art. 155 do Regi
mento Interno, que diz:

Art. 155. Poderá ser incluída automati
camente na Ordem do Dia para discussão e
votação imediata (...)

V. Ex! se refere ao art. 152, no seu § 1°, Inciso I,
que diz ser indispensável, por parte da Mesa Diretora,
a publicação e distribuição em avulsos ou 'por cópia
da proposição principal e, se houver, das acessórias,
como é o caso.

Repito o que dizia agora há pouco, Deputado
Alexandre Cardoso. Desde o início de toda a tramita
ção deste processo, a Presidência manteve-se in
questionavelmente fiel ao Regimento da Casa. A
Oposição agora circunstancialmente, mas amanhã
qualquer outro Líder ou conjunto de Parlamentares
pode também regimentalmente exercer sua defesa se
não concorda com a votação de determinada matéria,
que é no caso a obstrução.
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I - publicação e distribuição, em avul- O que não posso, Deputado Alexandre Cardo-
sos ou por cópia, da proposição principal e, so, e não farei, é violentar o Regimento a qualquer
se houver, das acessórias. pretexto. Por mais que possa até no mérito concordar

com as observações de V. Exa , estaria aqui criando
um precedente que não iria exatamente no sentido da
boa inovação.

Portanto, quem decidirá sobre a votação ou não
desta matéria será a maioria do Plenário.

Uma vez que obviamente não posso atender à
questão de ordem de V. Exa. e sei que V. Exa compre
ende esta Presidência, procedo, com base no Regi
mento, ao processo de votação.

Pergunto ao Deputado Antonio Kandir, que me
havia feito solicitação, se como Relator quer usar da
palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden
te, comunico a V. Exa. que recorrerei à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V. Exa
pode fazê-lo.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - E vou menci
onar a impossibilidade material de examinar a maté
ria. Vou recorrer da decisão de V. Exa à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V. Exa tra
rá uma contribuição a esta Casa, porque nessa refor
ma à qual me refiro certamente deveria ali estar esta
belecido - infelizmente ainda não está - alguma ante
cedência para que essa cópia seja distribuída, mas
ela o foi, com base no Regimento.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Ouvirei os

Srs. Líderes, para orientação das bancadas.
Como vota o PHS?
Como vota o PTN?
Como vota o PV?
Aqueles que encaminham favoravelmente à

emenda substitutiva deverão votar "sim" .
Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL?
Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Blo-

co/PSB-RJ. Sem revisão do orador.) - O Bloco
PSB/PcdoB, Sr. Presidente, no momento em que o
quorum for alcançado, vai votar "não", pois fica um
desafio. Excluídos os senhores que produziram o
substitutivo, nenhum outro Deputado teve tempo se
quer de examinar a matéria, e não podemos, exercen
do o mandato de Deputado, votar uma matéria com
desconhecimento.

Estamos em obstrução e, se atingido o quorum
regimental, votaremos "não".
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Bloco Parlamentar PDT/PPS?

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, neste caso o PDT e
o PPS poderão ter posições divergentes.

Nós, do PDT, vamos obstruir e em seguida vota
remos contra, pelas razões apresentadas. O objetivo
da obstrução é, mais uma vez, ao tentar fazer cair
esta sessão, talvez antes de V. Exa começar verdadei
ramente o processo de votação, conseguirmos aqui
um consenso para mandar a matéria à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. Qual é o proble
ma de entre esta quarta-feira e a próxima falar aquela
Comissão?

Então, pedimos àqueles Deputados que são fa
voráveis a uma discussão, mesmo ,que não mais na
Comissão, mas ao conhecimento mais profundo da
matéria, inclusive os da base do Governo, que nos
acompanhem deixando de votar, porque vamos pedir
votação nominal, e que deixem de votar aqueles que
querem aprofundar a discussão da matéria.

Repito, quanto ao mérito, eu até faria elogios ao
projeto na forma hoje resumida na emenda aglutinati
va substitutiva. Mas o fato de não ter havido a audiên
cia da Comissão de Constituição e Justiça torna-se
uma lacuna insanável.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PPS
está em obstrução.

Como vota o PPB?
O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Pela or

dem do Bloco, a Liderança de V. Exa. já encaminhou a
votação. Mas V. Exa. merece toda a deferência desta
Presidência.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Exa. está enga
nado.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, destaquei que,
neste caso, falava pelo PDT

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V. Exa me
perdoe. A Mesa considerou a indicação pelo Bloco.

Para falar pelo PPS, com a palavra o Deputado
Rubens Bueno, Líder do partido.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Miro
Teixeira expôs aqui, com muita propriedade e autori
dade, a defesa de seu argumento em favor da apreci
ação desta extensa matéria pela Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação desta Casa.

No entanto, já expliquei ao Líder do PDT, De
putado Miro Teixeira, com quem tenho a honra de
formar um Bloco em busca do melhor para este Par
lamento e para o País, que o PPS entende que nos
so representante, Deputado Emerson Kapaz, há
quase dois anos vem fazendo um bom trabalho jun
to a esta Comissão, à Comissão de Economia,
Indústria e Comércio. S.Exa

. tem viajado por este
País e para outros levando esta proposta. Há vários
artigos publicados em jornais de grande circulação
da imprensa brasileira.

Por isso, o PPS vai votar favoravelmente e en
caminhará fora da obstrução, considerando e respe
itando a posição do Deputado Miro Teixeira e da
bancada do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PPS,
portanto, encaminha favoravelmente.

Como vota o Bloco Parlamentar PLlPSL?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, também
concordamos com o mérito, mas acreditamos que o
projeto deveria ter o parecer da Comissão.

Por isso também entraremos em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB quer inicial
mente cumprimentar os Relatores desta matéria, o
Deputado Antonio Kandir, e, em especial, o nosso
grande orientador, o ex-Ministro e Deputado Delfim
Netto, que faz parte da nossa bancada. S.Exa. foi a
pessoa que discutiu essa matéria profundamente,
orientando-nos sobre seu encaminhamento.

Portanto, vamos votar com muita tranqüilidade.
Estamos votando a melhor lei para o País neste mo
mento e, por isso, o PPB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PPB
vota "sim".

Como vota o PV?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho a melhor
impressão a respeito desse projeto, por conta dos
autores, do testemunho do Deputado Antonio Kandir
e da declaração do Deputado Aloizio Mercadante.
Até abriria mão de que ele passasse pela Comissão
de Justiça, mas não posso abrir mão de ler o substi
tutivo. Sinceramente, o substitutivo chegou num mo
mento em que não era possível lê-lo. Então, votarei
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a favor do projeto, mas, no primeiro momento, farei
obstrução junto com alguns colegas.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PV
está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PT?

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa
dos, esta matéria, já abordada por diversos compa
nheiros do nosso partido, introduz aspectos impor
tantes na relação entre controladores e minoritários.
Temos vivenciado grande debate principalmente a
partir da entrada de operadores estrang~iro~ e.m vá
rias áreas do nosso País, como espanhols, Italianos,
seja na área das Teles, na área financeira, seja em
outros setores. Entendemos que avança, sim, do
ponto de vista da democratização na relação com
os minoritários.

Além disso, em processo já há uma semana,
optamos por sugerir uma série de emendas e diá
logos, inclusive com o Relator, sobre alguns pon
tos que servem para aprimorar a possibilidade .d~

democratização e fixação de parâmetros decIsI
vos nessa área. Uma delas, a questão dos acio
nistas estrangeiros, a exigência de residência em
nosso País, o que permite, Deputado Edinho Bez,
que não se tenha permanentemente a di.reção
das empresas a partir de centros estrangeiros e
sim de solo brasileiro. Ainda que a operação seja
feita por conglomerados de outros países, essa é
exigência fundamental para fixarmos parâ~etros

e termos possibilidade, com isso, de permitir que
esse gerenciamento e controle ocorra em grau
cada vez maior de fiscalização e participação de
brasileiros.

Por último, sugerimos também aspecto im
portante do ponto de vista do balanço social,
que se somaria a essa leva toda de abertura
para minoritários e equilíbrio de relação. Refi
ro-me às empresas publicarem, dentre todos os
seus dados, aquilo que possibilitar a geração de
emprego. Lamentavelmente, essa opção não foi
aceita pelo Relator, a quem inclusive peço escla
recimento. Há conjunto de emendas em que o
Relator afirma, pelo menos nos corredores do
Congresso e neste plenário, que aceitaria as
propostas pela Oposição e pelo PFL, já nos avi
sando que essa emenda não teria como aceitar.
Temos possibilidade plena, então, de consagrar
acordo.

Mesmo na hipótese de aceitação das emen
das por parte do Relator, mesmo acatando as s~

gestões para aprimorar o texto, a bancada do Parti
do dos Trabalhadores, que nesse contexto será fa
vorável ao texto principal e inclusive poderá abrir
mão das emendas e destaques apresentados, inici
almente deverá manter-se em obstrução, apoiando
o encaminhamento do Bloco de Oposição
PDT-PPS.

O Partido dos Trabalhadores deverá encami
nhar voto favorável, depois do esclarecimento do Re
lator, Deputado Antonio Kandir, acerca das emendas,
mas inicialmente estará em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PT de
clara-se em obstrução.

Após encaminhamento por todos os Líderes,
será dada a palavra ao Relator.

Como vota o PMDB, ilustre Deputado Armando
Monteiro?

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PMDB-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"..!!. e Srs.
Deputados, o PMDB encaminha favoravelmente. à
matéria, por entender que se trata de tema da maior
importância.

Isso assinala o retorno da Câmara dos Deputa
dos e do Congresso Nacional à discussão de agenda
positiva. O País espera que de algum modo se retome
a discussão de projetos e de iniciativas que nos con
duzam às reformas tão reclamadas pela sociedade
brasileira.

A nova Lei das Sociedades Anônimas, enrique
cida por toda a construção legislativa que aqui se deu,
representa marco institucional muito importante para
o País, que se pretende moderno. Sobretudo, a citada
lei propiciará condições de desenvolvimento da nos
sa economia.

Sr. Presidente, disse o Deputado Aloizio Mer
cadante, com muita propriedade, que o projeto não
é panacéia. As taxas de juros têm inibido o desen
volvimento do mercado de capitais no Brasil.

A questão das taxas de juros é conjuntural. E o
que se pretende, ao estabelecer o novo marco reg~

latório e institucional nessa matéria, é criar condi
ções necessárias, contemplando, sobretudo, ~isã~

estratégica de médio e longo prazos. Essa lei vai
permitir que se crie novo padrão de financiamento
na economia brasileira, que estimule de fato o mer
cado de capitais.

Tenho certeza de que esse trabalho, aqui feito
competentemente pelos Deputados Luiz Carlos Ha
uly, Emerson Kapaz e Antonio Kandir, por meio de



Fizemos um acordo em torno de cinco desta
ques que serão votados. Será uma grande noite
para esta Casa, e por isso congratulo-me antecipa
damente com V. Exil. e com o Plenário.

O PFL vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeço

a manifestação ao Líder Inocêncio Oliveira.
Como vota o Bloco Parlamentar PSDB/PTB?
O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB-BA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje é um dia mu
ito especial para o PSDB. Primeiro, pela decisão da
Presidência desta Casa de colocar matéria dessa im
portância na agenda positiva do País.

Em segundo lugar, esse projeto é de autoria
do Deputado Luiz Carlos Hauly, do PSDB do Para
ná, que conduziu a negociação e a formulação no
sentido de fazermos um mercado de capital aberto
e dando segurança ao investidor. Depois, tivemos
a condução de todo esse processo de negociação
pelo Relator Antonio Kandir, que, com brilhantis
mo, com competência, com espírito público, de
senvolveu questões entre todos os partidos, bus
cando fazer com que, no dia de hoje, tivéssemos a
possibilidade real de dar uma contribuição efetiva
para o País na geração de emprego e no desenvol
vimento dos nossos organismos e empresas, que
buscarão, sem sombra de dúvida, com essa modi
ficação da lei, recursos de formas mais baratas e
mais eficientes.

Por tudo isso, o PSDB tem a satisfação de dizer
que, no dia de hoje, no interesse do País, a serviço do
desenvolvimento e da geração de empregos, vota
"sim".

O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Ex!!. a palavra.

O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS
(Bloco/PFL-SC. Pela ordem. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, ao Substitutivo da Comissão
de Finanças e Tributação sobre o Projeto de Lei n°
3.315, de 1997, tive a oportunidade de apresentar
três emendas.

Procurei no avulso essas emendas; não as en
contrei. Fui, então, ao Secretário-Geral, que, muito
generosamente, me encaminhou a cópia de duas
emendas, que aqui estão. Mas esta emenda aditiva,
que está com o carimbo da Mesa, não constava da

Por isso, votamos favoravelmente. O PMDB
vota "sim".
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ampla negociação, representará importante marco Por isso, Sr. Presidente, louvo mais uma vez
na vida do País. esta Casa pela votação desta noite. Vamos con

cluí-Ia esta noite.

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Bloco Parlamentar PFUPST, ilustre Líder Ino
cêncio Oliveira?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos
votando lei das mais importantes para a vida do
País.

Inicialmente, quero louvar o Relator, nobre De
putado Antonio Kandir, que desenvolveu esse traba
lho realizando reuniões com todos os partidos políti
cos. Hoje pela manhã, participou de reunião com a
Liderança do PFL e Vice-Líderes, em que discuti
mos com profundidade seu substitutivo, do qual po
demos dizer que tem enormes avanços.

Primeiro, a necessidade de fortalecimento do
capital da empresa brasileira; segundo, a transpa
rência do mercado de ações no País; terceiro, a pro
teção do investidor minoritário; quarto, a criação do
Conselho de Arbitragem como instância inicial nas
pendências das empresas.

Por último, trata-se de avanço dos mais impor
tantes a transformação da CVM em agência regula
dora do mercado.

Sr. Presidente, hoje as grandes empresas
brasileiras colocam suas ações no mercado ex
terno porque não têm credibilidade no mercado
interno. O investidor minoritário não tem certeza
se vai receber suas ações. A partir desse projeto
terá certeza, porque o Deputado Antonio Kandir,
em seu substitutivo, nessa lei, procurou proteger
o investidor minoritário; define os Conselhos de
Administração, a participação daqueles que tive
rem acima de 10% das ações na participação,
quer do Conselho de Administração, quer no
Conselho Fiscal. E assim por diante.

Sr. Presidente, louvo esta Casa. Teremos
quorum e tenho certeza de que as oposições se in
corporarão a nós para concluir a votação dessa im
portante matéria. A partir daí teremos novo modelo
de privatização para o Brasil.

V. Exa . o defendeu e eu o defendi. Esse mode
lo esgotou-se. Temos de fazer o modelo pela pulve
rização das ações para perdermos as empresas, se
melhante ao que Margaret Thatcher fez na Inglater
ra com sucesso.



Do ponto de vista técnico, esclareço que,
com relação à Emenda n° 10, ela não foi aceita
porque o mesmo termo está expresso no art.
161, § 5°. Essa é a resposta que dou ao Deputa
do Antônio Carlos Konder Reis, que estabeleceu
essa questão.

Lembrando o acordo que todos os partidos fi
zeram para aprovar o projeto e retirar todos os des
taques, apelo a todos os Deputados para que per
maneçam em plenário porque, eventualmente, ha
verá necessidade de votação nominal.

Sr. Presidente, chamo a atenção para o fato
de que já respondi à observação feita pelo Deputa
do Antônio Carlos Konder Reis relativa à Emenda
n.o 10 e, mais uma vez, anuncio o acordo de todos
os partidos para a aprovação do projeto, a retirada
de todos os destaques e a aprovação dos Desta
ques nOs 1, 13, 56, 42 e 41. A Emenda n° 10 foi pre-
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relação que estava na mão do Sr. Secretário-Geral. bém, e mais que isso, para buscarmos o entendi-
Ela está aqui. menta sobre o conjunto daquelas emendas que,

Sr. Presidente, acho que é um fato que está num primeiro momento, o.D.eputado Emerson Ka-
mostrando a dificuldade de se votar nesta sessão paz e eu, como Relator, reJeitamos.
esta matéria. Respondendo à indagação feita pelo Deputado

Está aqui: plenário foi recebida no dia 28 às Walter Pinheiro, anuncio que acordamos um enten-
17 horas. .' 'dimento em relação a algumas emendas que foram

° ° . . inicialmente rejeitadas, tendo em vista que os parti-
. As duas emendas, de n 10 e n 11, cUjas c,.?- dos concordam com a aprovação deste projeto des-

pla~ me foram entregues pelo Prof. M~zart, .es~ao de que, simultaneamente, seja previamente indica-
aquI. O texto dessas duas eme~das nao. cOincide da a aprovação de cinco emendas inicialmente rejei-
com a emend~ que eu aprese~tel tempestivamente, tadas, a saber: as Emendas de n° 1,13,56,42 e 41.
que tem o canmbo da Secretana da Mesa. Repito: a informação que trago a este Plenário é de

Eu pergunto a V. Exa. se o processo de vota- que os partidos estão de acordo em aprovar o proje-
ção pode prosseguir diante desse fato. to e retirar todas as emendas, ficando somente os

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esta Destaques de n° 1,13,56,42 e 41.
Presidência solicita a V. Exâ., e esse é o encami- Desses destaques, ressalto dois que foram
nhamento adequado, que a encaminhe à Mesa Di- amplamente discutidos aqui por vários Líderes. O
retora agora, se puder fazê-lo, por favor, para que primeiro trata da participação mínima de dois terços
possamos dar os esclarecimentos necessários. de residentes no Brasil no Conselho de Administra-

o SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço ção, e o segundo do importante papel que o CADE
a palavra pela ordem. pode desempenhar para não haver risco de concor-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. rência na composição dos conselhos.
Exa. a palavra. Esses são destaques que, volto a dizer, cor-

O SFt MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Sem responde~ a um acordo de todos.os'partido~pa!a
revisão do orador.) - Sr. Presidente, se for afirmati- a aprovaçao da su~~menda sub~tlt~tlva relat~va.as
vo, que o Secretário diga em que página do avulso emendas de plenan~ ~ ao pr~melro substl!utlvo
estão as emendas do Deputado Antônio Carlos a~resentado na C~mlssao ~e Finanças e Tnbuta-
Konder Reis. çao.:, Essa a~rovaçao se far~ ~~ompanhar?~ apro

vaçao das CinCO emendas iniCialmente reJeitadas,
de comum acordo com todos os partidos e com o
Deputado Emerson Kapaz, desde que haja a retira
da de todas as emendas.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputa
do Miro Teixeira, se V. Exa. permitir que o Secretá
rio ouça o Deputado Antônio Carlos Konder Reis,
certamente teremos os esclarecimentos. Não só V.
Exa., mas também este Presidente gostaria de ouvir
esses esclarecimentos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Governo?

O . SR. ARNALDO MADEIRA (Blo-
co/PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o Governo encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Enquan
to a Mesa esclarece a questão, concedo a palavra o
nobre Deputado e Relator da matéria Antonio Kan
dir, antes de colocar o projeto em votação.

O SR. ANTONIO KANDIR (Bloco/PSDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, durante
a sessão, promovemos neste plenário o processo
de discussão, tentando chegar ao último entendi
mento para não só aprovarmos a subemenda
substitutiva apresentada ao Plenário, mas tam-



O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim", pelo acordo.

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB-BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB está em obstrução. Esta
mos querendo conhecer a matéria que está sendo
votada.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota
"sim".

O SR. JOÃO ALMEIDA (Bloco/PSDB-BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSDB/PTB recomenda o voto "sim" e
conclama os Srs. Parlamentares membros da sua
bancada para que acorram ao plenário, a fim de que

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está em
votação a subemenda substitutiva apresentada pelo
Relator da Comissão de Finanças e Tributação.

08532 QUlllta-felra 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Mmço de 2001

judicada porque a mesma matéria é tratada no art. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
161, § 5°. Deputados que forem pela aprovação permaneçam

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, in- como se encontram.
sisto na minha questão. APROVADA.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
Exa a palavra. a palavra pela ordem.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Exa, a palavra.
emendas do Deputado Antônio Carlos Konder Reis
constam do avulso distribuído ao Plenário? Se cons- O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela
tam, em que página estão? ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

peço verificação.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Fique

tranqüilo, Deputado Miro Teixeira, que, para glória O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Será fei-
de V. Ex"., deste Presidente e de todos, acaba de ta a verificação.
ser esclarecida a preocupação com o Deputado O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a
Antônio Carlos Konder Reis. palavra pela ordem.

Houve equívoco na numeração. A emenda que O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
o Deputado Antônio Carlos Konder Reis não encon- Exa. a palavra.
trou, e não poderia encontrá-Ia, não estava com O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB-BA.
aquela numeração; é a Emenda n° 16, que consta Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
dos avulsos. Parlamentar PSB/PCdoB está em obstrução.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Sem
peço a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. obstrução.
Exa. a palavra. O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi-

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB-BA. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quer dizer O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB-BA.
que a explicação do Deputado Antonio Kandir não Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
procede. S.Ex". disse que a emenda foi prejudicada, Parlamentar PSB/PCdoB está em obstrução.
afastada. Agora V. Exa

. encontrou o que o Deputado
Antonio Kandir disse que não existe. O SR. ARMANDO MONTEIRO (PMDB-PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só para
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não, o orientar a bancada, o PMDB vota "sim".

Deputado Antonio Kandir deu parecer sobre outra
emenda, não exatamente sobre a que não estava
sendo encontrada.

Quero dizer ao Plenário, com muita sereni
dade, que a dúvida pertinente levantada pelo
Deputado Antônio Carlos Konder Reis acaba de
ser plenamente esclarecida. As três emendas
apresentadas pelo ilustre Deputado Antonio
Kandir, de nllS. 10, 11 e 16, têm parecer escrito e
publicado.

O Relator Antonio Kandir se referia à Emenda
n° 10, Deputado Haroldo Lima, quando fazia o es
clarecimento. Na verdade, a emenda que não havia
sido encontrada estava com o número 16.



Os partidos políticos querem chegar
ao poder a fim de colocar o seu programa
em prática. Os membros dos partidos
políticos reúnem-se periodicamente com a
finalidade de resolver as questões internas,
traçar planos para as próximas eleições,
votar em candidatos do Executivo Estadual,
Federal e outras coisas.

Na página há foto com uma faixa, onde se lê:
PSDB. É uma espécie de convenção. Isso,
evidentemente, é problema sério. Pode incidir em
crime de responsabilidade.

Sr. Presidente, o pedido de informação é no
sentido de saber a origem, o volume gasto e se o
Governo tem conhecimento dele, a fim de que
providências devidas sejam tomadas.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
recebe o pedido de V. Exa.
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possamos, no tempo mais breve possível, concluir nas últimas audiências feitas convocando autorida-
esta votação. des do setor.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O requeri-
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os mento de V. Exa. foi enviado à Mesa Diretora, para que
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste- esta dê seu parecer. V. Exa. receberá resposta imedi-
ma eletrônico. ata, Deputado Fernando; Ferro.

Está iniciada a votação. O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

Queiram seguir a orientação do visor de cada O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
posto. Exa . a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT-RS.
a palavra pela ordem. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. te, encaminhamos à Mesa da Casa pedido de infor-
Exa

. a palavra. mações sobre livro que está sendo divulgado no
O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or- País, pelo Ministério da Educação, com verbas do

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
aos Srs. Deputados que desejam uma discussão Esse livro - pasmem, Sr!!!!. e Srs. Deputados -
mais profunda do tema que se abstenham de votar. tem uma página (pág. 41) extremamente comprome-

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a tedora para o Ministério e para o Governo.
palavra pela ordem. Diz o seguinte sobre os partidos políticos:

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Na nossa sociedade, a atividade políti-
Exa. a palavra. ca é praticada principalmente pelos políticos

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB-BA. que são filiados aos diversos partidos. Qu-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, reivindi- ando as pessoas fazem parte de um mesmo
cando o direito de conhecer a matéria em votação, partido político é porque têm uma visão se-
o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB está em obstru- melhante sobre os problemas da sociedade
ção. e a solução para eles. Todo partido político

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revisão deve ter um programa no qual apresenta,
do orador.) - O PPB encaminha o voto "sim", pelo segundo sua visão, os principais problemas
acordo. do País, do Estado e do Município e a ma-

O SR. MORONI TORGAN (Bloco/PFL-CE. Sem neira de resolvê-los.
revisão do orador.) - O PFL encaminha o voto "sim" e Diz mais adiante:
recomenda a sua bancada que venha ao plenário vo
tar.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, en
caminhei requerimento à Mesa solicitando infor
mações ao Ministério de Minas e Energia sobre o
plano de racionamento, que está sendo anuncia
do pela imprensa e que não é de conhecimento
desta Casa nem da opinião pública brasileira.

Encaminhei, também, outro requerimento no
sentido de que fosse providenciado, junto à Polícia
Federal, informações sobre inquérito dando conta do
processo de aquisição da plataforma P-36, pela Pe
trobras , junto à Marítima, alvo de investigações poli
ciais que fazem parte das preocupações desta Casa
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O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. ONDE AS AVES DO GOLPISMO CHOCAM
Presidente, peço a palavra pela ordem. OVOS DA DITADURA

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. O aspecto mais degradante da corrupção não é
Exa. a palavra. quando a sociedade se conforma com a sua impuni-

O SR. ROBERTO JEFFERSON (Bloco/PTB-RJ. dade mas quando o seu combate passa a ser feito pe-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço aos com- los corruptos. Usam o altar da moralização como bal-
panheiros do PTB que votem "sim". Esta é a última vota- cão de chantagem para sujar com a própria fama a
ção nominal. Depois faremos acordo entre os Líderes. honra dos que têm coragem de romper os tentáculos

O PTS vota "sim", Sr. Presidente. que sugam no poder a sustentação deles na política.
O SR. ORLANDO DESCONSI- Sr. Presidente, Agem ardilosamente para criar um fato capaz de des-

peço a palavra pela ordem. viar deles o centro das atenções e confundir a opinião
pública. É a estratégia dos sujos. Praticam a tática da

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. propagação do escândalo para espalhar a maledicên-
Exa. a palavra. cia sobre os que os resistem com o objetivo de dei-

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT-RS. Pela or- xá-los manchados igual a quem enfrenta um porco
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comuni- em seu habitat e acaba respingado do ambiente.
co a V. Exa. e à Casa que hoje, juntamente com repre-
sentantes da Frente Parlamentar em Defesa da Consti- Quem sabe fazer a leitura correta percebe na
tuição da CPI para Investigar as Denúncias de Corrup- transcrição da conversa de Antonio Carlos Maga-
ção Envolvendo o Governo Federal, estivemos pela ma- Ihães com Luiz Francisco de Souza a verdadeira pági-
nhã na CNBB e, à tarde, na ABI- Associação Brasileira na que está escrita nas entrelinhas com todas as le-
de Imprensa, onde fomos muito bem recebidos, respec- tras da intenção do senador em usar a credibilidade
tivamente, por D. Jaime Câmara e pelo jornalista Carlos das denúncias do procurador para montar uma cons-
Chagas, que prometeram pronunciar-se sobre o assun- piração golpista contra o Presidente Fernando Henri-
to nos próximos dias. que Cardoso, com a agravante de que o próprio ACM

figura como réu-confesso, seja como co-autor e por
Esperamos ter apoio dessas entidades, para omissão, nos crimes da corrupção que declarou ao

que outras se somem a esse movimento e possamos, representante do Ministério Público Federal haver
nesta Casa e no Senado Federal, instituir a CPI para testemunhado no governo. Falta-lhe a presença de
investigar todas as denúncias envolvendo setores do decoro parlamentar e sobra-lhe a ausência de ética
Governo Federal. política. Pois revela-se também um reincidente contu-

Queremos efetivamente que esta Casa cumpra maz no crime moral mais sórdido da natureza huma-
um dos seus principais papéis: a fiscalização da apli- na e que já o tornara tão falado pelos que ele mandou
cação do dinheiro público. para os calabouços da repressão em 64, que é o de

Muito obrigado. delator, ao dedurar agora, na fita, que a senadora He-
O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, loísa Helena do PT de Alagoas, traiu o partido e votou

peço a palavra pela ordem. contra a cassação do mandato de Luis Estevão por
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. corrupção.

Exa. a palavra. Não basta denunciar. É preciso ter autoridade
O SR. JOVAIR ARANTES (Bloco/PSDB-GO. Pela moral para acusar. E ACM não possui biografia políti-

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solici- ca com jurisdição moral para se medir com a história
tamos, por meio de requerimento, que constasse nos pública de FHC. O senador vocifera ameaças com a
Anais da Casa matéria do jornalista Batista Custódio, do boca ainda quente da ditadura, de onde veio manten-
jornal Diário da Manhã, intitulada: "Onde as Aves do do todos os governos reféns de seus rosnados, en-
Golpismo chocam os Ovos da Ditadura". quanto ia comendo e cuspindo no prato para ter lugar

Fizemos pedido por ofício, mas não o havíamos reservado na próxima mesa do poder. O presidente
declarado em plenário. De acordo com o Regimento surgiu dos claros da democracia, percorreu os cami-
Interno, estamos cumprindo o procedimento neste nhos do êxodo político, não se desviou dos limpos da
momento. honestidade pessoal durante a luta que derrubou a

Muito obrigado. repressão, até que a liberdade voltasse a rajar nas
praças públicas e fosse levado a chefe da Nação pelo

MATÉRIA A QUE SE REFERE O voto livre do povo brasileiro.Se a caminhada de FHC ti-
ORADOR ver de ser medida pelos passos de ACM, melhor será



o SR. NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa

. a palavra.

O SR. NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB-RO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na votação anterior, votei de acordo com orientação
do partido.

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa . a palavra.

O SR. BABÁ (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, abordo assunto ocorrido
em São Félix do Xingu, no interior do Pará, onde o
Prefeito, do PTB - aliás, seria importante os
Deputados do PTB averiguarem -, vem acumulando
uma série de problemas com relação à prestação de
contas referentes a verbas do INCRA, do FUNDEF e
da merenda escolar. Inclusive, dois Vereadores - um
do PSDB e outro do PTB - já entraram com 2 í
processos no Ministério Público do Pará e tamb~ni no
Ministério Público Federal pedindo a condenél~(io

desse Prefeito.
Infelizmente, o Presidente da Câmara Munici

pal, do mesmo partido do Prefeito, nega-se a
convocar a Secretária de Educação para prestar
conta dessas verbas.

Em virtude disso, na sexta-feira passada, esses
Vereadores decidiram fazer greve de fome e se
acorrentaram no plenário da Câmara Municipal para
repudiarem a atitude do Presidente da Câmara, que
lhes cerceia a palavra.
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devolver este país aos índios e vê-lo entregue a um ca- os brasileiros como um canto pátrio da Nação levan-
cique do autoritarismo. tada contra o piado da ave agourenta Antonio Carlos

O arsenal de denúncias de corrupção que o se- Magalhães, que continua arrastando suas asas sobre
nadar Antonio Carlos Magalhães diz estar municiado o poder dos que já eram vítimas de suas garras na di-
para detonar uma artilharia de acusações contra o tadura, como o professor Fernando Henrique Cardo-
governo, a julgar pelos estilhaços que a explosão de so e o estudante Marconi Perillo.
seu diálogo com o procurador acabou andando em O jovem governador dos goianos não pode nem
seus próprios pés, e pirotecnia de bravatas para não deve perder a oportunidade histórica de vir a ser a voz
virar carta fora do baralho no jogo da sucessão presi- que inspirará a letra e música de clamor nacional para
dencial. O uso dessa espoletagem política atingiu o que se enxote essa ave agourenta que pousou nas
alvo das posições que ACM tinha em mira na arma- costas do presidente em Brasília. Que ACM vá chocar
ção de todo novo governo. Mas, desta vez, pode estar ovos da ditadura bem longe de Goiás. De preferência
se expondo a pontaria das vítimas que sobreviveram na gaiola do mandato cassado. Sem a crista da arro-
aos disparos de sua trincheira. Pois acende um esto- gância. Vendo as pernas caírem das asas quebradas
pim contra si mesmo ao convidar o Partido dos Traba- no tombo do poder.E ouvindo outro galo cantar ao seu
Ihadores para parceiro na formação da CPI contra a terreiro político a vitória da democracia sobre a derrota
corrupção. Corre o risco de acabar enforcado na pró- do golpismo.
pria corda pelas mãos de petistas dos quais Toninha Batista Custódio
Malvadeza fora carrasco na ditadura militar. O sena
dor baiano arrisca-se a experimentar o amargo da
sola do chicote que ele só conhece o lado doce do
cabo. A menos que os idealistas do PT tenham se es
quecido de seus mártires tombados quando eles ro
davam as primeiras chaves da reabertura democráti
ca nos movimentos de massa, estejam hoje dispostos
a lamberem as mãos que lhes batiam ao longo do re
gime trancado aos direitos humanos.

ACM sonha vôos geniais de Carlos Lacerda.
Mas apenas flutua no vácuo do grande líder ausente,
qual um braçal da inteligência a distribuir pancadas
por ofício de sobrevivência na vida política, pois tem
consciência de que o medo despertado nos adversá
rios e nos correligionários é o seu carisma político.
Algo de banditismo que consagra o personagem cen
trai de dois livros. Um retrata segredos da vida nos
bastidores de um poderoso que manda e desmanda
em Brasília. Outro desvenda mistérios da morte de
um certo genro revolucionário na Bahia. Li os dois li
vros. A realidade assusta a ficção neles.

O Brasil não pode continuar assistindo indife
rente a essa falta de pudor cívico de um velho militan
te do golpismo que tenta descaradamente submeter a
soberania do governo cativa a seus protestos políti
co-pessoais. Pelo menos Goiás não deve permane
cer calado enquanto a sua terra serve no chão de Bra
sília de terreno para ACM pisar na governabilidade do
presidente da República descendente de goianos.

Cabe ao governador Marconi Perillo puxar o gri
to de protesto, mais alto que o medo, com toda a força
do som da honra, tão altivo, nobre e digno, que irá se
reproduzindo de cidadão para cidadão até se tornar
um brado da própria terra. E ecoará na voz de todos



08536 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ma1liO de 2001

Foi necessária a constituição de uma comissão do entendimento diretamente com o Relator e demais
de Deputados Estaduais, juntamente com Líderes. Apenas cinco destaques serão votados. O
Procuradores, para deslocar-se até São Félix do Relator vai anunciá-los através desse entendimento
Xingu e tentar resolver o grave problema, o que de pleno acordo com todos os Líderes.
mostra a necessidade de os Tribunais de Contas dos O SR. ENI VOLTOLlNI - Sr. Presidente, peço a
Municípios e também o Tribunal de Contas da União palavra pela ordem.
cobrarem rigor~sam.ente, d~sses Prefeitos corruptos O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
que usaram o dlnh~lro publlco.~~ merenda escolar e Exa. a palavra.
do Funde! para ennq~ecerem Iltcltam~nte: O SR. ENI VOLTOLlNI (PPB-SC. Pela ordem.

Por ISSO, gost8:namos de nos s?ltdanzar com os Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Ver~ado~es qu~ estlverafTl n~sta açao pr~testando e Sras. e Srs. Deputados, o tema que me traz à tribuna
pedl~d? a Justiça ?O P~ra. ~ a Procuradon~Geral da nesta tarde é o projeto de reforma da Lei das
Repu~ltca que sejam inCISiVas com relaçao a este Sociedades Anônimas, Lei n° 6.404, de 15 de
Prefeito. dezembro de 1976.

Muito obrigado. . Todos acompanhamos em meados do ano
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a passado a tentativa de se aprovar rapidamente o

palavra pela ordem. Projeto de Lei n° 3.115, de 1997, na forma de um
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. substitutivo proposto pelo nobre Relator da matéria

Exa. a palavra. na Comissão de Finanças e Tributação, Deputado
O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/POT - RJ. Sem Antonio Kandir.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT sai da Trata o referido projeto de matérias da maior
obstrução e o Líder libera a bancada. Votarei "não". importância para as companhias abertas de todo o

Peço aos meus companheiros que votem "não". País, pois afeta aspectos fundamentais de seu
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PDT sai funcionamento e administração.

da obstrução. Uma das propostas é a de que os acionistas
O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB-BA. d~t~ntores de ações preferenciais, normalmente sem

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco direito ay?to, p~ssam el~ger um m_embro do ?onselho
Parlamentar PSB/PCdoB, concluído o quorum, de ad~lnlstraçao, que e ? ~oraça~ ~a sociedade e
orienta sua bancada no sentido do voto "não", pelas onde sao tomadas as declsoes mais Importantes da
questões regimentais e metodológicas já aqui empresa. .. ....
expostas. Ocorre que ~nvestldores. institucionais, como os

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O voto é f~ndos..de pensa0, nomeanam" I?or força de tal
"não". E o PT? diSPOSitiVO, representantes em vana~ empresas do

mesmo setor e que competem entre SI, gerando uma
. _O SR. PROFESSOR LU.IZINHO (PT-SP. Se~ situação de completa ausência de sigilo sobre as

revl~ao. do orado~.) - Sr. Presidente, o PT" como Ja decisões estratégicas.
haVia Sido encaminhado tanto pelo nosso lIder Wal- .. . .
ter Pinheiro como pelo Deputado Aloizio Mercadante, . Outro P?nto .dl~ respelt? 8:0 chamado direito de
neste momento sai da obstrução e vota "sim". retirada,_que e o. direito do aClonJs~a receber o valor de

, , . suas açoes, retirando-se da sociedade quando esta
". "O SR. PRESIDENTE (Aeclo Neves) - O PT vota promover alterações substanciais nas características
sim . da companhia ou nos direitos dos acionistas. A

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, sugestão é de que o preço pago corresponda ao valor
peço a palavra pela ordem. ' econômico da ação, o qual não possui conceito

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. legalmente definido e está sujeito a grandes variações,
Exa. a palavra. segundo a taxa de juros ou outros elementos de

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - macroeconomia.
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero Sugere-se um único critério, quiçá o melhor
dizer a V. Exa . que, após a votação do substitutivo do para companhias modernas e detentoras de
Relator, foi feito um acordo em torno de cinco tecnologia de ponta, quando há diversos tipos de
destaques. Todos os partidos fizeram o acordo para empresa para as quais tal critério pode gerar graves
retirar os demais destaques. Votaremos os cinco distorções, como empresas que se encontrem
destaques que foram negociados através do Relator, paralisadas mas que detenham ativos imobiliários
Deputado Antonio Kandir, e dos demais Líderes dos valiosos, entre outros casos.
partidos com assento nesta Casa. Olvidam-se completamente critérios que

Portanto, votaremos em acordo todos os vigeram por décadas, como o valor patrimonial e o
destaques, para que possamos concluir a votação valor de mercado da ação, e que são os melhores a
desta importante matéria hoje à noite. Participamos adotar em determinados casos.
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Para se ter a norma adequada a cada caso, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
podem-se estabelecer os três critérios de valor - Exa . a palavra.
econômico, patrimonial. e de mercado -, O SR. ALEX CANZIANI (Bloco/PSDB - PRo
prevalec.endo o que for maior. .. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de

Vejam o~ nobres coleqas que no prlmelr,? c~so a parabenizar V. Exa . por ter colocado em discussão
norma atentaria contr~ o~ Interesses dos aCIOnistas este projeto, que é de fundamental importância.
con.tro~adores e da p~op~la emP.res~ ;~ no segundo, Acompanhamos sua tramitação na Comissão
preJudlca~-se os aClonI~tas mln<?rltanos, ~e mo~o de Economia, Indústria e Comércio, em que
qu;. o proJe~o parece nao possuir uma onentaçao primeiramente foi relatado pelo Deputado Emerson
teonca consistente. Kapaz e depois pelo Deputado Antonio Kandir, com

De q.ualquer m.odo, um~ a~J:?ecto que salta aos muita capacidade. Parabenizo também o autor,
olhos, pOI~ contraria os pnnclplos adotados pelo Deputado Luiz Carlos Hauly, do Paraná, um dos
Governo, e que se pr~tende. ~Iterar as regras do mais brilhantes Parlamentares desta Casa. S.Exa.
jogo durante a partida, J~ que. quando os traz, sem dúvida alguma, matéria de grande
empresários efetuaram a opçao por criar empresas relevância.
de capital aberta, fizeram-no baseados nas regras , d I"t t d D t d
em vigor. Gostanamos e so ICI ar a o os os epu a os

Não precisamos dizer que a estabilidade de do Bloco Parlamentar PSDB/PTB que votem, porque
regras é fundamental para dar segurança aos esse projeto é de grande importância para as
empresários ediminuiro risco da atividade econômica, empresas e, acima de tudo, para o nosso País.
o que traz benefícios pa~a to~os. ,Devemos le~brar, O SR PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Agradeço
também, que um dos efeitos Ja eVidentes da Simples . . .
tramitação do referido projeto de lei é o fechamento do ao Deputado Alex Canzlanl as palavras.
capital de várias sociedades anônimas, diminuindo o O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,
t~man~~ do nosso mercado de capitais, em vez de peço a palavra pela ordem.

dlnam~:-I~~emPlos citados e seus defeitos claros O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
demonstram a insensatez de se tentar aprovar projetos Exa

. a palavra.
.de tal importância sem um estudo aprofundado e O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Sem
participativo da matéria, como, aliás, também não revisão do orador.) - Sr. Presidente, obtido o quorum,
ocorreu no caso da recente Lei n° 9.457, de 1997, que o voto do PV é "sim".
também alterou a Lei das Sociedades Anônimas e que O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PV vai
já mostra seus defeitos ea necessidade de sua revisão. votar "sim".

Assim, que as mudanças necessárias sejam A Mesa faz um apelo aos Srs. Parlamentares
feitas, mas após estudos apro!undados e com a que não estão em plenário que a ele acorram
audiência dos variados setores Interessados, e que imediatamente, para que possa ser concluída essa
se .~pliquem. apenas .a empr~sas novas ou que votação de extrema importância para o País.
queiram adenr voluntanamente as novas regras. O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço

Era o que tinha a dizer. a palavra pela ordem.
O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.

peço a palavra pela ordem. Exa . a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB-BA. Sem

Ex
a

. a palavra. revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ. convocando os Deputados do Bloco Parlamentar

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL, uma PSDB/PTB. Há 359 presentes. Esse projeto tem
vez alcançado o quorum, sai da obstrução e objetivos muito importantes, entre os quai~ .a
encaminha o voto "sim". necessidade de desenvolver o mercado de capitais

Sr. Presidente, quero parabenizar V. Exa. por para reduzir o custo de capital das eml?re~as

colocar novamente esta Casa no trilho da votação. brasileiras, dar maior proteção ao aClonrsta
Acho que entramos na normalidade que todos nós minoritário, aumentar a transparência no merc.a~o,

queríamos: discutir e votar os projetos. acelerar a eficiência do mercado de capitais,
Peço à bancada que vote "sim". simplificar e dar maior transparên~ia a procedimentos
O SR PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa administrativos d8: companhia, melhorar a

. governança corporativa.
agradece aV. Exa. em nome detodos os Parlamentares. A partir de agora, quando o controlador decidir

O SR. ALEX CANZIANI- Sr. Presidente, peço a recomprar as ações em poder do público, terá que
palavra pela ordem. fazê-lo pelo preço justo, com procedimentos
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regulamentados pela CVM (art. 4°). Haverá aumento e permitiu, do nosso ponto de vista, aprimoramentos
dos poderes da CVM para coibir o fechamento branco importantes. Primeiro, exige que pelo menos dois terços
de capital (art. 4°). Será permitido a um grupo (10%) do Conselho de Administração sejam de brasileiros ou
de minoritários questionar a avaliação (art. 4°). Será de residentes no Brasil, pois é inaceitável a
ampliada a alternativa de o acionista minoritário se desnacionalização completa que estava sendo
retirar da companhia em caso de cisão e proposta.
incorporação. Os minoritários detentores de ações Em segundo lugar, o CADE pode impugnar a
ordinárias poderão alienar suas ações por 80% do indicação de membros do Conselho de Administração
valor recebido pelo controlador por ocasião de troca quando forem empresas concorrentes, para que não se
de controle (art. 254-A). Haverá possibilidade de formem cartéis e não haja, evidentemente, sabotagem
detentores de 10% de ações preferenciais serem eventual de uma empresa concorrente e para preservar
representados no Conselho de Administração a Lei da Concorrência. Isso é um avanço.
(implementação até o ano de 2005). Os Incorporamos também o direito de, com 5% do
administradores, os membros do Conselho Fiscal e capital votante, poder-se convocar uma assembléia
os acionistas controladores devem informar à CVM e para discutir conflitos de interesses na gestão da
às Bolsas modificações em sua posição acionária empresa. Isso fortalece os minoritários e dá maior
(arts. 116-A, 157, 165-A). Haverá possibilidade de poder na gestão da empresa.
convocar assembléia geral com no mínimo 10% do Estabelecemos, também, mecanismos para
capital social para deliberar sobre conflito de preservar os interesses dos minoritários no
interesse (art. 115) - a lei atual não prevê essa fechamento da empresa de capital aberto.
possibilidade. Instrumentos permitirão, com 10% do capital

Principais mudanças na Lei 6.385, de 1976: pela circulante, exigir apresentação de proposta de
primeira vez está tipificado como crime de mercado o compra pública das ações que, em geral, ficam sem
uso de informação privilegiada, sujeito à pena de Iiquidez e valor ao final do processo de fechamento.
reclusão de 1 a 8 anos. Só para imaginar, na situação Apresentamos emenda que dá poder ao
atual, mesmo com informações privilegiadas, o crime Conselho Federal de Contabilidade para participar do
de colarinho branco não está tipificado para a novo comitê que estabelecerá as normas técnicas.
punibilidade nas ações criminais. Hoje passa a ter Todas as emendas aprimoram o projeto. No
punição de 1 a 8 anos, além de multa. Existirá ainda o entanto, Sr. Presidente, três importantes emendas
fortalecimento da CVM, com nomeação de diretoria não foram acatadas. Faço meu protesto para que
com mandato (art. 6°), e a criação de Comitê Padrão fique registrado nos Anais do Congresso. Acho que o
Contábil. Governo deveria ter atendido às emendas.

Tudo isso, Sr. Presidente, são avanços Primeiro, não foram incluídas na nova lei as
extraordinários no mercado de capital, no mercado de empresas em processo de privatização. Se a lei é
ações, o que dá mais transparência e tranqüilidade boa, deveria incluir todas as empresas, sobretudo as
principalmente ao pequeno investidor, aquele que que estão em processo de privatização. Não consigo
tem sua poupança e que necessita da tranqüilidade entender essa resistência. Se é para valorizar os
de investir, tendo segurança e transparência na minoritários, por que não as empresas em
gestão das empresas. privatização? Acho que é um grave equívoco.

Por isso tudo estamos solicitando aos O segundo equívoco é que a Relatoria não
Deputados do Bloco/PSDB/PTB que compareçam ao acatou a nossa emenda de responsabilidade social
plenário e votem. da empresa de publicar o valor adicionado e o número

Sr. Presidente, quero parabenizar V. Exa. por ter de empregados das empresas. Isso é uma forma de
colocado na pauta assunto de tão grande importância mostrar responsabilidade social, geração de
para o nosso País. empregos e contribuição com valor adicionado e seria

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Se existe um indicador importante na disputa pela participação
algum Parlamentar em plenário que ainda não tenha no resultado e no lucro das empresas.
votado, que o faça imediatamente. Outra emenda que apresentamos e que não foi

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. acatada é a do Conselho Federal de Contabilidade,
Presidente, peço a palavra pela ordem. que defendia a manutenção das regras atuais na

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. elaboração das normas contábeis.
Exa . a palavra. Infelizmente, não foram acatadas essas três

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT-SP.) - Sr. emendas, que eram relevantes, que teriam o papel,
Presidente, gostaria de destacar que, na negociação, a diria, de aprimoramento da legislação. Dado que
Relatoria incorporou sete emendas que apresentamos somos minoria, não temos condições de alterar a
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natureza da lei, optamos pelo caminho possível, que exatamente na força e energia de V. Exa., esta Casa
foi negociar emendas e aprimorar dentro da margem retomará o destino que o Brasil quer.
de negociação. Parabéns, Sr. Presidente!

Muito obrigado a V. Exa., Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa

O SR PRESIDENTE (A " N ) _ agradece, em nome de todos os Deputados, as pala-
. eClo eves vras de V. Exa.

Encerrarei a votação. _ O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
O SR. PEDRO EUGENIO - Sr. Presidente, peço palavra pela ordem.

a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

. a palavra.
Exa . a palavra. Deputado Pedro Eugênio, solicito que O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela ordem.
seja breve, para que possamos encerrar o processo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vamos
de votação. encerrar.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (Bloco/PPS-PE. Sem O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de encerrada a votação em sua homenagem, Deputado
saudar o Relator-Geral dessa matéria, o Deputado Odelmo Leão.
Antonio Kandir, pelo seu esforço de articulação; A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a
saudar também, em particular, o nosso companheiro palavra pela ordem.
de bancada, Deputado Emerson Kapaz, pelo trabalho O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
de articulação que fez, ouvindo todos os partidos, Exa . a palavra.
fazen~o um esforç~ de.. integração e de A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB-RJ. Pela
aperfeiçoamento do projeto ongmal. ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,

O País tem hoje uma lei que abre espaço e que gostaria de fazer um registro que considero da
garante direitos antes não obtidos pelos acionistas maior importância para a Nação brasileira. Saúdo
minoritários; lei que, ao longo do tempo, poderá ser e parabenizo o Governador Anthony Garotinho, do
aperfeiçoada, mas agora temos uma base sobre a Estado do Rio de Janeiro (palmas), pela iniciativa
qual trabalhar, que avança muito nas regras do de realizar um convênio com o Governo de Cuba
mercado acionário. para implantar no Estado um centro nacional de

Era o que tinha a dizer. combate ao vitiligo, dando condições para que
Muito obrigado a V. Exa., Sr. Presidente. muitos brasileiros tenham acesso a esse
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - tratamento.

Encerrarei a votação. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou
O SR. SÉRGIO REIS - Sr. Presidente, peço a anunciar o resultado da votação:

palavra pela ordem. Votaram:
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Sim: 374

Exa
. a palavra. Não: 30

O SR. SÉRGIO REIS (Bloco/PSDB-SE. Sem Abstenção: 01
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- Total: 405
rior, votei de acordo com a Liderança do meu partido. É aprovada a subemenda substitutiva do Rela-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa tor da Comissão de Finanças e Tributação, Às
encerrará a votação. emendas de plenário e ao primeiro substitutivo.

O SR. DAMIÃO FELlCIANO - Sr. Presidente, PREJUDICADOS: a Proposição inicial (Projeto
peço a palavra pela ordem. de Lei n° 3.115/97); o Substitutivo da Comissão de

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -.Tem V. Econo.mia, Indústri~ e.Comércio ~ a~ Emen.das a ele
Exa a palavra oferecidas; o Substitutivo da Comlssao de Finanças e

. . - Tributação e as Emendas a ele oferecidas; as
O SR. DAMIAO FELlCIANO (PMDB-PB. Pela Emendas de Plenário nOs 2 a 12 14 a 40 e 43 a 55' e

ordem. ~em revisão do orador.). - Sr. P!esidente, os Projetos de Lei nOs 3.519/97 e 1.000/99,
parabeniZO V. Exa

. por te! pego o ritmo da Cam~ra dos apensados.
Deputados na votaçao, algo que estavamos
desejando. Nesse ritmo agora, como acreditamos LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: PL N° 3.115/97 - SUBEMENDA
SUBSTITUTIVA ÀS EMENDAS DE
PLENÁRIO E AO 1° SUBST.

Início Votação: 28/03/2001 20:31

Fim Votação: 28/03/2001 20:53

Resultado da Votacão
Sim 374
Não 30
Abstenção 1

Total da Votação 405

Art. 17 1

Total Quorum 406

Obstrução 4

Presidiram a Votação: Aécio Neves -17:04

Orientação
PSDBJPTB - Sim
PFUPST-Sim
PMDB-Sim
PT-Sim
PPB -Sim
PDT/PPS - Liberado
PSBIPCDOB - Não
PUPSL-Sim
PV-Sim
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS PDT/PPS Sim

A1ceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PPB Sim

Francisco Rodrigues PFL PFUPST Sim

Luis Barbosa PFL PFUPST Sim
Robério Araújo PL PUPSL Sim

Salomão Cruz PPB Sim

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB PSDB/PTB Sim

Badu Picanço PSDB PSDB/PTB Sim

Dr. Benedito Dias PPB Sim

Eduardo Seabra PTB PSDB/PTB Sim

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Obstrução
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AMAPÁ
Fátima Pelaes PSDB PSDB/PTB Sim
Jurandil Juarez PMOB Sim
Sérgio Barcellos PFL PFUPST Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB PSDB/PTB Sim
Babá PT Sim
Deusdeth Pantoja PFL PFUPST Sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS Sim
Haroldo Bezerra PSDB PSD8/PT8 Sim
José Priante PMOB Sim
Josué Bengtson PTB PSDB/PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB PSDB/PTB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL PFUPST Sim
Socorro Gomes PCdoB PSB/PCOOB Não
Vic Pires Franco PFL PFUPST Sim
Zenaldo Coutinho PSOB PSOB/PTB Sim

Total Pará: 14

AMAZONAS
AtUa Lins PFL PFUPST Sim
Euler Ribeiro PFL PFUPST Sim
Francisco Garcia PFL PFUPST Sim
Pauderney Avelino PFL PFUPST Sim
Silas Câmara PT8 PSDB/PTB Sim
Vanessa Grazzlotin pedoB PSBIPCOOB Não

Total Amazonas: 6

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Euripedes Miranda PDT PDT/PPS Sim
Expedito Júnior PFL PFUPST Sim

Nilton Capixaba PTB PSDB/PTB Sim
Oscar Andrade PFL PFUPST Sim
Sérgio Carvalho PSOB PSDB/PTB Sim

Total Rondonla : 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL PFUPST Sim
João Tota PPB Sim

José Aleksandro PSL PUPSL Sim
Márcio Bittar PPS PDT/PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim

Nilson Mourão PT Sim

Sérgio Barros PSDB PSOB/PTB Sim
Zila Bezerra PTB PSDB/PTB Sim

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB PSOB/PTB Sim
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TOCANTINS
Igor Avelino PM08 Sim
João Ribeiro PFL PFUPST Sim
KátiaAbreu PFL PFUPST Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB PSDB/PTB Sim

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PM08 Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar 8andeira PFL PFLlPST Sim
Costa Ferreira PFL PFUPST Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB PSDB/PTB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Não
Mauro Fecury PFL PFLlPST Sim
Neiva Moreira POT POT/PPS Não
Nice Lobão PFL PFLlPST Sim
Pedro Fernandes PFL PFUPST Sim
Pedro Novais PM08 Abstenção
Remi Trinta PST PFUPST Sim
Sebastião Madeira PSOB PSDB/PTB Sim

Total Maranhão; 14

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB PSDB/PTB Sim
Aníbal Gomes PMD8 Sim
Antonio Cambraia PSDB PSDB/PTB Sim
Arnon Bezerra PSDB PSDB/PTB Sim
Chiquinho Feitosa PSDB PSOB/PTB Sim
Inácio Arruda pedoB PSB/PCOOB Não
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Manoel Salvlano PSD8 PSDB/PTB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL PFLlPST Sim
Nelson Otoch PSDB PSDB/PTB Sim
Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PS08 PSDB/PTB Sim
Roberto Pessoa PFL PFLlPST Sim
Rommel Feijó PSD8 PSDB/PTB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não
Vicente Arruda PSDB PSDB/PTB Sim

Total Ceará; 19

PIAuí
Átila Lira PSDB PSDB/PTB Sim

B.Sá PSDB PSDB/PTB Sim
Ciro Nogueira PFL PFLlPST Sim
Heráclito Fortes PFL PFUPST Sim
João Henrique PMOB Sim
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PIAui
Marcelo Castro PMDB Sim
Paes Landim PFL PFUPST Sim
Wellington Dias PT Sim

Total Piaui : 8

RIO GRANDE DO NORTE
Carlos Alberto Rosado PFL PFUPST Sim
Lavoisier Maia PFL PFUPST Sim
Ney Lopes PFL PFUPST Sim
Salomão Gurgel PDT PDTIPPS Não

Total Rio Grande do Norte: 4

PARAiBA
Adauto Pereira PFL PFUPST Sim
Armando Abflio PSDB PSDB/PTB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PTB PSDB/PTB Sim
Damião Feliciano PMDB Sim
Domiciano Cabral PSDB PSDB/PTB Sim
Efraim Morais PFL PFUPST Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSOB PSDB/PTB Sim
Marcondes Gadelha PFL PFLlPST Sim
Wilson Braga PFL PFLlPST Obstrução

Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMOB Sim
Clementino Coelho PPS PDT/PPS Sim

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL PFLlPST Sim
Joaquim Francisco PFL PFUPST Sim

Joel De Hollanda PFL PFlIPST Sim
José Mucio Monteiro PFL PFLlPST Sim

Luiz Piauhylino PSDB PSDB/PTB Sim

Marcos de Jesus PL PLlPSL Sim
Maurilio Ferreira Lima PMDB Sim

Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PPS PDT/PPS Sim
Ricardo Fiuza PFL PFLlPST Sim

Salatlel Carvalho PMDB Sim

Wolney Queiroz PDT PDT/PPS Não

Total Pernambuco: 16

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim

João Caldas PST PFUPST Sim

José Thomaz Nonõ PFL PFUPST Sim
Luiz Dantas PST PFUPST Sim

Olavo Calheiros PMDB Sim

Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Sim

Total Alagoas: 6
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SERGIPE
Cleonâncio Fonseca PPB Sim
Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não
Sérgio Reis PSDB PSDB/PTB Sim
Tênia Soares PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Sergipe: 6
BAHIA
Ariston Andrade PFL PFLlPST Sim
Benito Gama PMDB Sim
Claudio Cajado PFL PFLlPST Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Eujácio Simões PL PLlPSL Sim
Félix Mendonça PTB PSDB/PTB Sim
Geddel Vieira Lima PMDB Sim
Gerson Gabrielli PFL PFLlpST Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Não
Jaime Fernandes PFL PFLlPST Sim
João Almeida PSDB PSD8/PTB Sim
João Carlos Bacelar PFL PFLlPST Sim
João Leão PSDB PSD8/PTB Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Sim
Jorge Khoury PFL PFLlPST Sim
José Carlos Aleluia PFL PFLlPST Sim
José Lourenço PMDB Sim
José Rocha PFL PFLlPST Sim
Jutahy Junior PSDB PSDB/PTB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Moreira PFL PFLlPST Sim
Mário Negromonte PSDB PSDB/PTB Sim
Milton Barbosa PFL PFLlPST Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Braga PfL PfUPST Sim
Paulo Magalhães PFL PFUPST Sim
Saulo Pedrosa PSD8 PSDB/PTB Sim
Ursicino Queiroz PFL PFLlPST Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PFL PFLlPST Sim

Total Bahia: 31

MINAS GERAIS
Aécio Neves PSOB PSDB/PTB Art. 17
Antônio do Valle PMDB Sim
Aracely de Paula PFL PFLlPST Sim
Bonifácio de Andrada PSOB PSDB/PTB Sim
Carlos Mosconi PSDB PSDB/PTB Sim
Cleuber Carneiro PFL PFUPST Sim
Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB Sim

Danilo de Castro PSDB PSDB/PT8 Sim
Eduardo Barbosa PSDB PSDB/PTB Sim
Elias Murad PSDB PSDB/PTB Sim
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MINAS GERAIS
Eliseu Resende PFL PFUPST Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMDB Sim
Hélio Costa PMDB Sim
Herculano Anghinetli PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL PFUPST Sim
João Magalhães PMDB Sim
João Magno PT Sim
José Militâo PSDB PSDB/PTB Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Maria Lúcia PMDB Sim
Mário Assad Júnior PFl PFUPST Sim
Mário de Oliveira PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB PSDB/PTB Sim
Nilmário Miranda PT Sim
OdelmoLeão PPB Sim
Olimpio Pires PDT PDT/PPS Não
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não
Silas Brasileiro PMDB Sim
Tilden Santiago PT Sim
Virgllio Guimarães PT Sim
Vitlorio Medloli PSDB PSDB/PTB Sim
Zazé Perrella PFL PFUPST Sim

Total Minas Gerais: 43

EspíRITO SANTO
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB PSDB/PTB Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL PFUPST Sim
Magno Malta PST PFUPST Sim
Marcus Vicente PSOB PSDB/PTB Não
Ricardo Ferraço PSDB PSDB/PTB Sim
Rita Camata PMDB Sim
Rose de Freitas PSOB PSOB/PTB Sim

Total Espírito santo: 8

RIO DE JANEIRO
A1dir Cabral PFL PFUPST Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Não
Alexandre Santos PSDB PSDB/PTB Sim
A1merinda de Carvalho PFL PFUPST Sim
Arolde de Oliveira PFL PFUPST Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
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RIO DE JANEIRO
Candinho Mattos PSDB PSDB/PTB Sim
Carlos Santana PT Sim
Dino Fernandes PSDB PSDB/PTB Sim
Dr. Helena PSDB PSDB/PTB Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PV Sim
lédio Rosa PSB PSB/PCDOB Sim
Itamar Serpa PSDB PSDB/PTB Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Não
João Mendes PMDB Sim
João Sampaio PDT PDT/PPS Não
Jorge Bittar PT Sim
Jorge Wilson PMDB Sim
Laura Carneiro PFL PFLlPST Sim
Luisinho PST PFLlPST Sim
Luiz Ribeiro PSDB PSDB/PTB Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Marcio Fortes PSDB PSDB/PTB Sim
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid PSB PSB/PCDOB Não
Miro Teixeira PDT PDT/PPS Não
Paulo Baltazar PSB PSB{PCDOB Sim
Paulo Feijó PSDB PSDB/PTB Sim
Roberto Jefferson PTS PSOB/PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDS PSDB/PTB Sim
Rubem Medina PFL PFUPST Sim
Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim
Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS Sim
Wanderley Martins PSB PSS/PCDOB Sim

Total Rio de Janeiro: 36

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB PSDBJPTB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Obstrução
A1oizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSDB PSDB/PTB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB PSOB/PTB Sim
Antonio Kandir PSOB PSOB/PTB Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB Sim
Ary Kara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PLlPSL Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Clovis Volpi PSDB PSDB/PTB Sim
Corauci Sobrinho PFL PFUPST Sim
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Hélio POT POT/PPS Não

Duilio Pisaneschi PTB PSDB/PTB Sim
Emerson Kapaz PPS PDT/PPS Sim
Fernando Zuppo S.Part. Sim
Gilberto Kassab PFL PFUPST Sim
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SÃO PAULO
Ivan Valente PT Sim
João Eduardo Dado PMDB Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
Jose Coimbra PTB PSDB/PTB Sim
José de Abreu PTN Sim
José Dirceu PT Sim
José índio PMDB Sim
Julio Semeghini PSDB PSDB/PTB Sim
Kincas Mattos PSB PSB/PCDOB Não
Lamartine PoseUa PMDB Sim
Luciano Zica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PFL PFUPST Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Michel Temer PMDB Sim
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL PFUPST Sim
Nelo Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezeth PTB PSDB/PTB Sim
Neuton Lima PFL PFUPST Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Izar PMDB Sim
Robson Tuma PFL PFUPST Sim
Rubens Furlan PPS PDT/PPS Sim
Salvador Zímbaldi PSDB PSOB/PTB Sim
Sampaio Dória PSDB PSDB/PTB Sim
Silvio Torres PSDB PSDBIPTB Sim
Teima de Souza PT Sim
VadãoGomes PPB Sim

Wagner Rossi PMDB Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB PSOB/PTB Sim

Total São Paulo: 59

MATO GROSSO
Celcila Pinheiro PFL PFUPST Sim
Murilo Domingos PTB PSDB/PTB Sim
Ricarle de Freitas PSDB PSDB/PTB Sim

Taté Bezerra PMDB Sim
Welinton Fagundes PSDB PSDB/PTB Sim

Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
A1berlo Fraga PMDB Sim

Paulo Octávio PFL PFUPST Sim
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DISTRITO FEDERAL
Pedro Celso PT Sim
Wigberto Tartuce PPB Sim

Total Distrito Federal: 4

GOIÁS
Aldo Arantes PCdoB PSB/PCDOB Não
Euler Morais PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Sim
Jovair Arantes PSDB PSDB/PTB Sim
Juquinha PSDB PSDB/PTB Sim
Lidia Quinan PSDB PSDB/PTB Sim
Lúcia Vânia PSDB PSDB/PTB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Canedo PSDB PSDB/PTB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Ronaldo Caiado PFL PFUPST Sim
Vilmar Rocha PFL PFUPST Sim

Total Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL
João Grandão PT Sim
Manoel Vitória PT Sim
Man~al Filho PMDB Sim
Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB Sim
Pedro Pedrossian PFL PFUPST Sim
Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Affonso Camargo PFL PFUPST Sim
Airton Roveda PSDB PSDB/PTB Sim
Alex Canziani PSOB PSOB/PTB Sim
Chico da Princesa PSDB PSDB/PTB Sim
Dilceu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Flávio Arns PSDB PSDB/PTB Sim

Gustavo Fruet PMOB Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
Iris SimOes PTB PSDB/PTB Sim
Ivanio Guerra PFL PFUPST Sim
José Borba PMDB Sim
José Janene PPB Sim

Luciano Pizzatto PFL PFLlPST Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB PSDB/PTB Sim
Márcio Matos PTB PSDB/PTB Sim
Max Rosenmann PSDS PSDB/PTB Sim
Moacir Micheletlo PMDB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odílio Balbinotti PSDB PSDB/PTB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Padre Roque PT Sim
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PARANÁ
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS PDT/PPS Sim
Santos Filho PFL PFUPST Sim
Werner Wanderer PFL PFUPST Sim

Total Paraná: 27

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL PFUPST Sim
Carlito Merss PT Sim
Edinho Bez PMDB Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Eni Voltolini PPB Sim
Fernando Coruja PDT PDT/PPS Não
João Matos PMDB Sim
João Pizzolatti PPB Sim
Paulo Gouvêa PFL PFUPST Sim
Pedro Bittencourt PFL PFUPST Sim
Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB Sim

Total Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp POT POT/PPS Não
Alceu Collares POT POT/PPS Não
Ana Maria Corso PT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Cezar Schirmer PMOB Sim
Clovis IIgenfritz PT Sim
Edir Oliveira PTB PSDB/PTB Sim
Enio Bacci POT POT/PPS Não
Esther Grossi PT Sim
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB Não
Fetter Júnior PPB Sim
Germano Rigotto PMDB Sim
Henrique Fontana PT Obstrução
Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim
Nelson Marchezan PSOB PSDB/PTB Sim
Nelson Proença PMOB Sim
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMOB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos PDT PDT/PPS Sim
Roberto Argenta PHS Sim
Waldomiro Fioravante PT Sim
Veda Crusius PSOB PSDB/PTB Sim

Total Rio Grande do Sul: 25
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Antes de
iniciarmos o processo de votação dos cinco
destaques acordados pelas Lideranças, gostaria de
fazer um rápido, mas muito contundente registro.

A Câmara dos Deputados vota hoje matéria de
extrema relevância para o País. Foram vários anos de
profundos debates nesta Casa da proposta originária
do Deputado Luiz Carlos Hauly, que teve inúmeros
debatedores. Destacaria entre eles o Deputado Em
erson Kapaz, do PPS, e particularmente meu
companheiro de partido, Deputado Antonio Kandir, os
Deputados Armando Monteiro, pelo PMDB, Inocêncio
Oliveira, Delfim Netto, Inaldo Leitão, enfim, inúmeros
Parlamentares mostraram, num momento de
extremas dificuldades e incertezas por que passa o
País, a capacidade desta Casa de compreender suas
responsabilidades.

Tenho certeza, assim como a grande maioria de
Parlamentares que se manifestaram favoráveis a esta
matéria, de que o que votamos hoje certamente trará
enormes reflexos à economia do País.

Trata-se, portanto, de mais um momento
maiúsculo desta Casa.

Em nome de todos os companheiros da Mesa
Diretora, cumprimento os Líderes partidários, os que
participaram da discussão, o Relator da matéria e
particularmente cada Deputado que dá, neste
instante, clara demonstração de estar sintonizado
com o que quer o País: criar condições para seu
desenvolvimento e crescimento. Cumprimento todos
os Srs. Parlamentares pela aprovação dessa
complexa matéria.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO
(Bloco/PPS-SP. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, votei "sim".

O SR. MUSSA DEMES (Bloco/PFL - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, também votei
com a liderança do meu partido.

O SR. FRANCISCO SILVA (Bloco/PL-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o meu
partido, o PL.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vão a
voto, pelo acordo, os destaques para as Emendas n~

42, 1, 41, 56 e 13, considerando-se prejudicadas as
demais emendas em função de acordo anunciado
pelo Relator.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa . a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
em nome da Liderança do PMDB, não poderia deixar
de destacar o brilhante trabalho feito pelo Deputado
Armando Monteiro, que conduziu a bancada com
sabedoria, foi responsável por grande parte dos
avanços deste projeto e esteve presente nas
articulações em todos os momentos, pensando, com
seu espírito público, no melhor para o Brasil.

Manifestamos nosso orgulho pela atuação do
Deputado e a certeza de que o seu trabalho muito
contribuiu para a aprovação desse texto, assim como
o trabalho do Deputado Antonio Kandir, que teve a pa
ciência de ouvir e costurar, e de todos os Deputados
envolvidos. V. Exa. fique engrandecido. Esta Casa,
mais uma vez, merece o reconhecimento da popula
ção.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
faz suas as palavras de V. Exa., sobretudo em relação
ao Deputado Armando Monteiro, a quem já me havia
referido há poucos instantes.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Se não
houver objeção dos Srs. Parlamentares, vou colocar
em votação, conjuntamente, as Emendas de Plenário
n~42, 1,41,56 e 13.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em
Plenário foram oferecidas e vou submeter a votos as
seguintes

EMENDAS N°S. 42, 1,41,56 e 13, destacadas:

EMENDA ADITIVA N° 42

Inclua-se o seguinte parágrafo, onde
couber, ao art. 141, na redação proposta
pelo art. 2° do Substitutivo da Comissão de
Finanças e Tributação.

Art. 141 .

§ A nomeação de membro do Conselho de
Administração ficará prejudicada sempre que o
Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
CADE considerar que a referida nomeação envolve
riscos para a livre concorrência.

EMENDA ADITIVA N° 1

Acrescente-se ao Projeto de Lei n°
3.115-A ou B, de 1997, o seguinte artigo,
que modificará a redação atual do artigo
143, da Lei 6.404/76:



REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI ~3.115-C, DE 1997

Altera e acrescenta dispositivos na
Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que dispõe sobre as Sociedades por
Ações, e na Lei n° 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, que dispõe sobre o
mercado de valores mobiliários e cria a
Comissão de Valores Mobiliários.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei altera e acrescenta dispositivos

na Lei na 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que
dispõe sobre as Sociedades por Ações, e na Lei na
6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o
mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de
Valores Mobiliários.

Art. 20 Os dispositivos abaixo enumerados da
Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passam a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 40 Para os efeitos desta lei, a companhia é
aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de
sua emissão estejam ou não admitidos à negociação
no mercado de valores mobiliários. (NR)

§ 1°Somente os valores mobiliários de emissão
de companhia registrada na Comissão de Valores
Mobiliários podem ser negociados no mercado de
valores mobiliários. (NR)

§ 20 Nenhuma distribuição pública de valores
mobiliários será efetivada no mercado sem prévio
registro na Comissão de Valores Mobiliários.

§ 30A Comissão de Valores Mobiliários poderá
classificar as companhias abertas em categorias,
segundo as espécies e classes dos valores mo
biliários por ela emitidos negociados no mercado, e
especificará as normas sobre companhias abertas
aplicáveis a cada categoria. (NR)

§ 40 o registro de companhia aberta para
negociação de ações no mercado somente poderá
ser cancelado se a companhia emissora de ações,
o acionista controlador ou a sociedade que a
controle, direta ou indiretamente, formular oferta

Dê-se ao art. 146 a seguinte redação:

"Art. 146. Poderão ser eleitos para membros dos
órgãos de administração pessoas naturais, devendo
os diretores e dois terços dos membros do Conselho
de Administração residir no país.
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"Art. 143. A diretoria será composta por 2 (dois) O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,
ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer peço a palavra pela ordem.
tempo pelo Conselho de Administração, ou, se O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
inexistente, pela assembléia geral na qual ExB'. a palavra.
aplícar-se-á o disposto no artigo 141 desta lei, O SR. GERALDO MAGELA (PT-DF. Sem
devendo o estatuto estabelecer:" revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o meu

EMENDA MODIFICATIVA~ 41 partido.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre

a mesa e vou submeter a votos a seguinte

EMENDA DE PLENÁRIO N° 56

Inclua-se, no art. 40 do Substitutivo da
Comissão de Finanças e Tributação, onde
couber:

"Art. 9-A A Comissão de Valores Mobiliários, a
critério de sua administração, poderá nomear, por
tempo indeterminado e às suas expensas, um
diretor-fiscal para participar da administração da
Bolsa, Corretora ou entidade participante do mercado
de valores mobiliários onde for constatada fraude, má
gestão ou qualquer outra irregularidade que provoque
ou possa provocar prejuízos graves aos investidores
ou ao mercado em geral.

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Dê-se ao § 50 do art. 26 da Lei na
6.385, de 1976, constante do art. 40 do
Substitutivo da Comissão de Finanças e
Tributação ao PL na 3.115, de 1997, a
seguinte redação:

"Art.26 .

"§ 50 As empresas de auditoria contábil e os
auditores contábeis independentes, deverão manter
seus papéis de trabalho em perfeita ordem e estado
de conservação, pelo prazo mínimo de cinco anos, à
disposição da Comissão de Valores Mobiliários, do
Conselho Federal de Contabilidade e Conselhos
Regionais de Contabilidade, e do Banco Central do
Brasil, no que diz respeito a instituições financeiras e
demais instituições autorizadas a funcionar por este
último." (NR).

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Parlamentares que estiverem de acordo
permaneçam como se acham.

APROVADAS.



2. direito de participar dos lucros distribuídos em
igualdade de condições com as ordinárias, depois de
a estas, assegurado dividendo igual ao mínimo
prioritário estabelecido em conformidade com o item
1 acima; ou

b) direito ao recebimento de dividendo, por ação
preferencial, pelo menos dez por cento maior do que
o atribuído a cada ação ordinária; ou

c) direito de serem incluídas na oferta pública de
alienação de controle, nas condições previstas no art.
254A, assegurado o dividendo pelo menos igual ao
das ações ordinárias.

§ 2° Deverão constar do estatuto, com precisão e
minúcia, outras preferências ou vantagens que sejam
atribuidas aos acionistas sem direito a voto, ou com
voto restrito, além das previstas neste artigo. (NR)

§ 3° Os dividendos, ainda que fixos ou cu
mulativos, não poderão ser distribuídos em prejuízo do
capital social, salvo quando, em caso de liquidação da
companhia, essa vantagem tiver sido expressamente
assegurada. (NR)

§ 4° Salvo disposição em contrário no estatuto, o
dividendo prioritário não é cumulativo, a ação com
dividendo fixo não participa dos lucros remanescentes
e a ação com dividendo mínimo participa dos lucros
distribuídos em igualdade de condições com as
ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo
igual ao mínimo. (NR)

§ 5° Salvo no caso de ações com dividendo fixo,
o estatuto não pode excluir ou restringir o direito das
ações preferenciais de participar dos aumentos de
capital decorrentes da capitalização de reservas ou
lucros (art. 169) . (NR)

§ 6° O estatuto pode conferir às
ações preferenciais com prioridade na
distribuição de dividendo cumulativo, o
direito de recebê-lo, no exercício em que
o lucro for insuficiente, à conta das re-
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pública para adquirir a totalidade das ações em serão admitidas à negociação no mercado de valores
circulação no mercado, por preço justo, ao menos mobiliários se a elas forem atribuidas pelo menos
igual ao valor de avaliação da companhia, apurado uma das seguintes preferências ou vantagens:
com base nos critérios, adotados de forma isolada (NR) ,
ou combinada, de patrimônio líquido contábil, de a) direito de participar do dividendo a ser
patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, de distribuído, correspondente a, pelo menos, vinte e
fluxo de caixa descontado, de comparação por cinco por cento do lucro líquido do exercício,
múltiplos, de cotação das ações no mercado de calculado na forma do art. 202, de acordo com o
valores mobiliários, ou com base em outro critério seguinte critério:
aceito pela Comissão de Valores Mobiliários, 1. prioridade no recebimento dos dividendos
assegurada a revisão do valor da oferta, em acima mencionados correspondente a, no mínimo,
conformidade com o disposto no art. 4A. três por cento do valor do patrimônio líquido da ação;

§ 5° Terminado o prazo da oferta pública fixado e
na regulamentação expedida pela Comissão de
Valores Mobiliários, se remanescerem em circulação
menos de cinco por cento do total das ações emitidas
pela companhia, a assembléia geral poderá deliberar
o resgate dessas ações pelo valor da oferta de que
trata o § 4°, desde que deposite em estabelecimento
bancário autorizado pela Comissão de Valores
Mobiliários, à disposição dos seus titulares, o valor de
resgate, não se aplicando, nesse caso, o disposto no
§ 6° do art. 44.

§ 6° O acionista controlador ou a sociedade
controladora que adquirir ações da companhia aberta
sob seu controle que elevem sua participação, direta ou
indireta, em determinada espécie e classe de ações à
porcentagem que, segundo normas gerais expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários, impeça a liquidez
de mercado das ações remanescentes, será obrigado a
fazer oferta pública, por preço determinado nos termos
do § 4°, para aquisição da totalidade das ações
remanescentes no mercado."

"Art. 15 .

§ 2° O número de ações preferenciais sem
direito a voto, ou sujeitas a restrição no exercício
desse direito, não pode ultrapassar cinqüenta por
cento do total das ações emitidas. (NR)"

"Art. 17. As preferências ou vantagens das
ações preferenciais podem consistir: (NR)

I - em prioridade na distribuição de dividendo,
fixo ou mínimo; (NR)

11- em prioridade no reembolso do capital, com
prêmio ou sem ele; ou (NR)

111 - na acumulação das preferências e
vantagens de que tratam os incisos anteriores.

§ 1° Independentemente do direito de receber
ou não o valor de reembolso do capital com prêmio ou
sem ele, as ações preferenciais sem direito de voto ou
com restrição ao exercício deste direito, somente
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I - imediatamente, o nome do proprie
tário efetivo quando houver qualquer evento
societário que exija a sua identificação; e

II - no prazo de até 10 dias, a contrata
ção da custódia e a criação de ônus ou gra
vames sobre as ações.

§ 40 A propriedade das ações em cus
tódia fungível será provada pelo contrato fir
mado entre o proprietário das ações e a ins
tituição depositária.

§ 50 A instituição tem as obrigações de
depositária e responde perante o acionista e
terceiros pelo descumprimento de suas obri
gações."

"Art. 44 ..

servas de capital de que trata o § 1° § 30 A instituição depositária ficará
do art. 182. (NR) obrigada a comunicar à companhia emisso-

§ 7° Nas companhias objeto de deses- ra:
tatização poderá ser criada ação preferenci
al de classe especial, de propriedade exclu
siva do ente desestatizante, à qual o estatu
to social poderá conferir os poderes que es
pecificar, inclusive o poder de veto às deli
berações da assembléia geral nas matérias
que especificar."

"Art. 24 .

§ 2° Os certificados de ações emiti
das por companhias abertas podem ser
assinados por dois mandatários com po
deres especiais, ou autenticados por
chancela mecânica, observadas as nor
mas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários. (NR)"

"Art. 31. A propriedade das ações no
minativas presume-se pela inscrição do
nome do acionista no livro de "Registro de
Ações Nominativas" ou pelo extrato que
seja fornecido pela instituição custodiante,
na qualidade de proprietária fiduciária das
ações. (NR)

"Art. 41. A instituição autorizada pela
Comissão de Valores Mobiliários a prestar
serviços de custódia de ações fungíveis
pode contratar custódia em que as ações
de cada espécie e classe da companhia
sejam recebidas em depósito como valo
res fungíveis, adquirindo a instituição de
positária a propriedade fiduciária das
ações. (NR)

§ 10 A instituição depositária não
pode dispor das ações e fica obrigada a
devolver ao depositante a quantidade de
ações recebidas, com as modificações re
sultantes de alterações no capital social ou
no número de ações da companhia emis
sora, independentemente do número de or
dem das ações ou dos certificados recebi
dos em depósito. (NR)

§ 2° Aplica-se o disposto neste artigo,
no que couber, aos demais valores mobiliá
rios.

§ 60 Salvo disposição em contrário do
estatuto social, o resgate de ações de uma
ou mais classes só será efetuado se, em as
sembléia especial convocada para deliberar
essa matéria específica, for aprovado por
acionistas que representem, no mínimo, a
metade das ações da(s) classe(s) atingi
da(s) ."

"Art. 47 .
Parágrafo único. É vedado às compa

nhias abertas emitir partes beneficiárias.
(NR)"

"Art. 52. A companhia poderá emitir
debêntures que conferirão aos seus titulares
direito de crédito contra ela, nas condições
constantes da escritura de emissão e, se
houver, do certificado."

"Art. 54 ..

§ 10 A debênture poderá conter cláusu
la de correção monetária, com base nos co
eficientes fixados para correção de títulos da
dívida pública, na variação da taxa cambial
ou em outros referenciais não expressamen
te vedados em lei.(NR)

§ 2° A escritura de debênture poderá
assegurar ao debenturista a opção de esco
lher receber o pagamento do principal e
acessórios, quando do vencimento, amorti-



§ 5° Poderá ser convocada assembléia
geral para deliberar quanto à existência de
conflito de interesses e à respectiva solu
ção, por acionistas que representem dez por
cento, no mínimo, do capital social, observa
do o disposto no parágrafo único, alínea c,
parte final, do art. 123.

§ 6° A assembléia a que se refere o §
5° também poderá ser convocada por titula
res de ações com direito a voto que repre
sentem, no mínimo, cinco por cento do capi
tal votante.

§ 7° No curso da assembléia geral or
dinária ou extraordinária, os acionistas a
que se refere o § 6° poderão requerer que
se delibere sobre a existência de conflito de
interesses, não obstante a matéria não
constar da ordem do dia.

§ 8° Decairão do direito de convocar a
assembléia de que trata o § 5° os acionistas
que não o fizerem no prazo de trinta dias,
contados da data em que tiverem ciência
inequívoca do potencial conflito de interes
ses.

§ 9° Caso a assembléia geral, por mai
oria de votos, delibere haver conflito de inte
resses, deverá especificar as matérias nas
quais o acionista em situação de conflito fi
cará impedido de votar.

§ 3° O estatuto da sociedade pode
estabelecer que as divergências entre os
acionistas e a companhia, ou entre os aci
onistas controladores e os acionistas mi
noritários, poderão ser solucionados medi
ante arbitramento, nos termos em que es
pecificar."

"Art. 115. O acionista deve exercer o
direito a voto no interesse da companhia;
considerar-se-á abusivo o voto exercido
com o fim de causar dano à companhia ou a
outros acionistas, ou de obter, para si ou
para outrem, vantagem a que não faz jus e
de que resulte, ou possa resultar, prejuízo
para a companhia ou para outros acionis
tas.(NR)

"Art. 62. Nenhuma emissão de debên
tures será feita sem que tenham sido satis
feitos os seguintes requisitos:

I - arquivamento, no registro do co
mércio, e publicação da ata da assembléia
geral, ou do conselho de administração, que
deliberou sobre a emissão;(NR)

11 - inscrição da escritura de emissão
no registro do comércio;(NR)

c) notificar os debenturistas, no prazo
máximo de sessenta dias, de qualquer ina
dimplemento, pela companhia, de obriga
ções assumidas na escritura da emis
são.(NR)

§ 4° Os registros do comércio mante
rão livro especial para inscrição das emis
sões de debêntures, no qual serão anotadas
as condições essenciais de cada emis
são.(NR)"

"Art. 63 .

§ 1° As debêntures podem ser objeto
de depósito com emissão de certificado, nos
termos do art. 43.(NR)

§ 2° A escritura de emissão pode esta
belecor que as debêntures sejam mantidas
em contas de custódia, em nome de seus ti
tulares, na instituição que designar, sem
emissão de certificados, aplicando-se, no
que couber, o disposto no art. 41 ."

"Art. 68 .

§ 1° .
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zação ou resgate, em moeda ou em bens "Art. 109 .
avaliados nos termos do art. 8°." ..

"Art. 59 .
§ 1° Na companhia aberta, o conselho

de administração poderá deliberar sobre a
emissão de debêntures simples, não con
versíveis em ações e sem garantia real, e a
assembléia geral pode delegar ao conselho
de administração a deliberação sobre as
condições de que tratam os incisos VI a VIII
deste artigo e sobre a oportunidade da
emissão.(NR)
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§ 3° Nas condições previstas no acor
do, os acionistas podem promover a execu
ção específica das obrigações assumidas e
a sentença judicial, uma vez transitada em
julgado, ou a decisão proferida por juízo ar
bitrai, que condenarem o acionista a proferir
voto nos termos de acordo de acionistas,
produzirá todos os efeitos do voto não pro
ferido. (NR)

§ 6° O acordo de acionistas cujo prazo
for fixado em função de termo ou condição
resolutiva somente pode ser denunciado se
gundo suas estipulações.

§ 7° o mandato outorgado nos termos
de acordo de acionistas para proferir, em
assembléia geral ou especial, voto contra ou
a favor de determinada deliberação, poderá
prever prazo superior ao constante do § 10

do art. 126 desta Lei.

§ 8° O presidente da assembléia ou do
órgão colegiado de deliberação da compa
nhia não computará o voto proferido com in
fração de acordo de acionistas devidamente
arquivado.

§ 90 O não comparecimento à as-,
sembléia ou às reuniões dos órgãos de
administração da companhia, bem como
as abstenções de voto de qualquer parte
de acordo de acionistas ou de membros
do conselho de administração eleitos nos
termos de acordo de acionistas, assegura
à parte prejudicada o direito de votar com
as ações pertencentes ao acionista au
sente ou omisso e, no caso de membro
do conselho de administração, pelo con
selheiro eleito com os votos da parte pre
judicada.

§ 10. A assembléia especificada no § § 10. Os acionistas vinculados a
9° poderá delegar, com a concordância das acordo de acionistas deverão indicar, no
partes, à arbitragem a solução do conflito." ato de arquivamento, representante para

"Art. 118. Os acordos de acionistas, comunicar-se com a companhia, para
sobre a compra e venda de suas ações, prestar ou receber informações, quando
preferência para adquiri-Ias, exercício do di- solicitadas.
reito a voto, ou do poder de controle deve- § 11. A companhia poderá solicitar aos
rão ser observados pela companhia quando membros do acordo esclarecimento sobre
arquivados na sua sede. (NR) suas cláusulas."

"Art. 122. Compete privativamente à
assembléia geral:

I - reformar o estatuto social;
11 - eleger ou destituir, a qualquer tem

po, os administradores e fiscais da compa
nhia, ressalvado o disposto no inciso 11 do
art. 142;

111 - tomar, anualmente, as contas dos
administradores, e deliberar sobre as demons
trações financeiras por eles apresentadas;

IV - autorizar a emissão de debêntu
res, ressalvado o disposto no § 1° do art.
59;(NR)

V - suspender o exercício dos direitos
do acionista (art. 120);

VI - deliberar sobre a avaliação de
bens com que o acionista concorrer para a
formação do capital social;

VII - autorizar a emissão de partes be
neficiárias;

VIII - deliberar sobre transformação,
fusão, incorporação e cisão da compa
nhia, sua dissolução e liquidação, eleger
e destituir liquidantes e julgar-lhes as
contas; e

IX - autorizar os administradores a
confessar falência e pedir concordata.

Parágrafo único. Em caso de urgência,
a confissão de falência ou o pedido de con
cordata poderá ser formulado pelos admi
nistradores, com a concordância do acionis
ta controlador, se houver, convocando-se
imediatamente a assembléia geral, para ma
nifestar-se sobre a matéria. 11

"Art. 124 .
§ 10 A primeira convocação da assem

bléia geral deverá ser feita: (NR)
I - na companhia fechada, com oito

dias de antecedência, no mínimo, contado
o prazo da publicação do primeiro anúncio;
não se realizando a assembléia, será publi-



"Art. 135.

d ovo anúncio de segunda convoca- § 30 Os documentos refendos n~st~

~:oo ;om antecedência mínima de cinco artigo, à exceção dos constant?s. dos I~CI-
dia~' sos IV e V, serão publicados ate CinCO dias,

, pelo menos antes da data marcada para a
11 - na compa~hi~ aberta, o p~azo d: realização d~ assembléia geral. (NR)

antecedência da primeira convocaçao sera
de quinze dias e o da segunda convocação
de oito dias.
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§ 50 A Comissão de Valores Mobiliári
os poderá, a seu exclusivo critério, mediante
decisão fundamentada de seu Colegiado, a
pedido de qualquer acionista, e ouvida a
companhia:

I - aumentar, para até trinta dias, a
contar da data em que os documentos rela
tivos às matérias a serem deliberadas forem
colocados à disposição dos acionistas, o
prazo de antecedência de publicação do pri
meiro anúncio de convocação da assem
bléia geral de companhia aberta, quando
esta tiver por objeto operações que, por sua
complexidade, exijam maior prazo para que
possam ser conhecidas e analisadas pelos
acionistas;

11 - interromper, por até quinze dias, o
curso do prazo de antecedência da convo
cação de assembléia geral extraordinária de
companhia aberta, a fim de conhecer e ana
lisar as propostas a serem submetidas à as
sembléia e, se for o caso, informar à compa
nhia, até o término da interrupção, as ra
zões pelas quais entende que a deliberação
proposta à assembléia viola dispositivos le
gais ou regulamentares.

§ 60 As companhias abertas com
ações admitidas à negociação em bolsa de
valores deverão remeter, na data da publi
cação do anúncio de convocação da assem
bléia, à bolsa de valores em que suas ações
forem mais negociadas, os documentos
postos à disposição dos acionistas para de
liberação na assembléia geraL"

"Art. 133 ..

IV - o parecer do conselho fiscal, in
clusive votos dissidentes, se houver; e

V - demais documentos pertinentes a
assuntos incluídos na ordem do dia.

§ 30 Os documentos pertinente à ma
téria a ser debatida na assembléia geral ex
traordinária deverão ser postos à disposição
dos acionistas, na sede da companhia, por
ocasião da publicação do primeiro anúncio
de convocação da assembléia geraL"

"Art. 136 ..
I - criação de ações preferenciais ou

aumento de classe de ações preferenciais
existentes, sem guardar proporção com as
demais classes de ações preferenciais, sal
vo se já previstos ou autorizados pelo esta
tuto; (NR)

§ 30 o disposto no § 20 deste artigo
aplica-se também às assembléias especiais
de acionistas preferenciais de que trata o §
10

• (NR)

"Art. 137. A aprovação das matérias
previstas nos incisos I a VI e IX do art. 136
dá ao acionista dissidente o direito de reti
rar-se da companhia, mediante reembolso
do valor das suas ações (art. 45), observa
das as seguintes normas: (NR)

11 - nos casos dos incisos IV e V, não
terá direito de retirada o titular de ação de
espécie ou classe que tenha liquidez e dis
persão no mercado, considerando-se haver:
(NR)

a) Iiquidez, quando a espécie ou
classe de ação, ou certificado que a repre
sente, integre indico geral representativo
de carteira de valores mobiliários admitido
à negociação no mercado de valores mo
biliários, no Brasil ou no exterior, definido
pela Comissão de Valores Mobiliários; e
(NR)

b) dispersão, quando o acionista con
trolador, a sociedade controladora ou outras
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sociedades sob seu controle detiver menos
da metade da espécie ou classe de ação;
(NR)

111 - no caso do inciso IX, somente ha
verá direito de retirada se a cisão implicar:
(NR)

a) mudança do objeto social, salvo
quando o patrimônio cindido for vertido para
sociedade cuja atividade preponderante co
incida com a decorrente do objeto social da
sociedade cindida;

b) redução do dividendo obrigatório;
ou

c) participação em grupo de socieda
des;

IV - o reembolso da ação deve ser re
clamado à companhia no prazo de trinta
dias contados da publicação da ata da as
sembléia geral; (NR)

V - o prazo para o dissidente de deli
beração de assembléia especial (art. 136, §
1°) será contado da publicação da respecti
va ata; (NR)

VI - o pagamento do reembolso so
mente poderá ser exigido após a observân
cia do disposto no § 3° e, se for o caso, da
ratificação da deliberação pela assembléia
geral.

§ 2° O direito de reembolso poderá ser
exercido no prazo previsto nos incisos IV ou
V do "caput" deste artigo, conforme o caso,
ainda que o titular das ações tenha se absti
do de votar contra a deliberação ou não te
nha comparecido à assembléia.

§ 3° Nos dez dias subseqüentes ao
término do prazo de que tratam os incisos
IV ou V do "caput" deste artigo, conforme
o caso, contado da publicação da ata da
assembléia geral ou da assembléia espe
cial que ratificar a deliberação, é faculta
do aos órgãos da administração convocar
a assembléia geral para ratificar ou re
considerar a deliberação, se entenderem
que o pagamento do preço do reembolso
das ações aos acionistas dissidentes que
exerceram o direito de retirada porá em
risco a estabilidade financeira da empre
sa. (NR)

"Art. 140 ..

I - o número de conselheiros, ou o má
ximo e mínimo permitidos, e o processo de
escolha e substituição do presidente do con
selho pela assembléia ou pelo próprio con
selho; (NR)

IV - as normas sobre convocação, ins
talação e funcionamento do conselho, que
deliberará por maioria de votos, podendo o
estatuto estabelecer quorum qualificado
para certas deliberações, desde que especi
fique as matérias. (NR)

Parágrafo único. O estatuto poderá
prever a participação no conselho de repre
sentantes dos empregados, escolhido pelo
voto destes, em eleição direta, organizada
pela empresa, em conjunto com as entida
des sindicais que os representam."

"Art. 141 .

§ 4° Terão direito de eleger e destituir
um membro' e seu suplente do conselho de
administração, em votação em separado na
assembléia geral, excluido o acionista con
trolador, a maioria dos titulares, respectiva
mente: (NR)

I - de ações de emissão de companhia
aberta com direito a voto, que representem,
pelo menos, quinze por cento do total das
ações com direito a voto; e

11 - de ações preferenciais sem direito
a voto ou com voto restrito de emissão de
companhia aberta, que representem, no
mínimo, dez por cento do capital social,
que não houverem exercido o direito pre
visto no estatuto, em conformidade com o
art. 18.

§ 5° Verificando-se que nem os titula
res de ações com direito a voto e nem os ti
tulares de ações preferenciais sem direito a
voto ou com voto restrito perfizeram, res
pectivamente, o quorum exigido nos incisos
I e 11 do § 4°, ~er-Ihes-á facultado agregar
suas ações para elegerem em conjunto um
membro e seu suplente para o conselho de
administração, observando-se, nessa hipó
tese, o quorum exigido pelo inciso 11 do alu
dido parágrafo.

§ 6° Somente poderão exercer o direi
to previsto no § 4° os acionistas que com
provarem a titularidade ininterrupta da parti
cipação acionária ali exigida durante o pe-



§ 2° A escolha e a destituição do audi
tor independente ficará sujeita a veto, devi
damente fundamentado, dos conselheiros
eleitos na forma do art. 141, § 4°, se hou
veL"

§ 1° Serão arquivadas no registro do
comércio e publicadas as atas das reuniões
do conselho de administração que contive
rem deliberação destinada a produzir efeitos
perante terceiros. (NR)

"Art. 143. A diretoria será composta
por dois ou mais diretores, eleitos e destituí
veis a qualquer tempo pelo Conselho de
Administração, ou, se inexistente, pela as
sembléia geral na qual aplicar-se-á o dis
posto no artigo 141 desta Lei, devendo o es
tatuto estabelecer:
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ríodo de três meses, no mínimo, imediata- "Art. 146. Poderão ser eleitos para
mente anteriores à realização da assem- membros dos órgãos de administração pes-
bléia geral. soas naturais, devendo os diretores e dois

§ 7° Sempre que, cumulativamente, a terços dos membros do Conselho de Admi-
eleição do conselho de administração se der nistração residir no País. (NR)
pelo sistema do voto múltiplo e os titulares § 1° A ata da assembléia geral ou da
de ações ordinárias ou preferenciais exerce- reunião do conselho de administração que
rem a prerrogativa de eleger conselheiro, eleger administradores deverá conter a qua-
será assegurado a acionista ou grupo de Iificação e o prazo de gestão de cada um
acionistas vinculados por acordo de votos dos eleitos, devendo ser arquivada no regis-
que detenham mais do que cinqüenta por tro do comércio e publicada. (NR)
cento das ações com direito de voto o direi-

§ 2° A posse do conselheiro residente
to de eleger conselheiros em número igual ou domiciliado no exterior fica condicionada
ao dos eleitos pelos demais acionistas, mais
um, independentemente do número de con- à constituição de representante residente no
selheiros que, segundo o estatuto, compo- País, com poderes para receber citação em
nha o órgão. ações contra ele propostas com base na le-

§ 8° A nomeação de membro do Con- gislação societária, mediante procuração
selho de Administração ficará prejudicada com prazo de validade que deverá esten-
sempre que o Conselho Administrativo de der-se por, no mínimo, três anos após o tér-
Defesa Econômica - CADE considerar que mino do prazo de gestão do conselheiro.

(NR)"a referida nomeação envolve riscos para a
livre concorrência. "Art. 147 .

§ 9° A companhia deverá manter regis- ..
tro com a identificação dos acionistas que § 3° O conselheiro deve ter reputação
exercerem a prerrogativa a que se refere o ilibada, não podendo ser eleito, salvo dis-
§ 40." pensa da assembléia geral, aquele que:

"Art. 142. Compete ao conselho de ad- I - ocupar cargos em sociedades que
ministração: possam ser consideradas concorrentes no

mercado, em especial, em conselhos con
sultivos, de administração ou fiscal; e

II - tiver interesse conflitante com a so
ciedade.

§ 4° A comprovação do cumprimento
das condições previstas no § 3° será efetua
da por meio de declaração firmada pelo
conselheiro eleito nos termos definidos pela
Comissão de Valores Mobiliários, com vis
tas ao disposto nos arts. 145 e 159, sob as
penas da leL"

"Art. 149 .
§ 1° Se o termo não for assinado nos

trinta dias seguintes à nomeação, esta tor
nar-se-á sem efeito, salvo justificação aceita
pelo órgão da administração para o qual ti
ver sido eleito. (NR)

§ 2° O termo de posse deverá conter,
sob pena de nulidade, a indicação de pelo
menos um domicílio no qual o administrador
receberá as citações e intimações em pro-



§ 2° O conselho fiscal, a pedido de
qualquer dos seus membros, solicitará aos
órgãos de administração esclarecimentos
ou informações, desde que relativas à sua
função fiscalizadora, assim como a elabora
ção de demonstrações financeiras ou contá
beis especiais. (NR)

IV - denunciar, por qualquer de seus
membros, aos órgãos de administração e,
se estes não tomarem as providências ne
cessárias para a proteção dos interesses da
companhia, à assembléia geral, os erros,
fraudes ou crimes que descobrirem, e suge
rir providências úteis à companhia;

"Art. 164 , .
Parágrafo único. Os pareceres e repre

sentações do conselho fiscal, ou de qual
quer um de seus membros, poderão ser
apresentados e lidos na assembléia geral,
independentemente de publicação e ainda
que a matéria não conste da ordem do dia.
(NR)"

"Art. 165. Os membros do conselho
fiscal têm os mesmos deveres dos admi
nistradores de que tratam os arts. 153 a
156 e respondem pelos danos resultantes
de omissão no cumprimento de seus deve
res e de atos praticados com culpa ou
dolo, ou com violação da lei ou do estatu
to. (NR)

§ 5° Na companhia aberta, o conselho
fiscal será composto de três membros e su
plentes em igual número, acionistas ou não,
eleitos por assembléia, e, na sua constitui
ção, serão observadas as seguintes nor
mas: (NR)

a) os titulares de ações preferenciais
sem direito de voto ou com voto restrito,
em conjunto com os titulares de ações or
dinárias, excluído o acionista controlador,
terão direito de eleger, em votação em
separado, um membro e respectivo su
plente;

b) os acionistas controladores terão di
reito de eleger um membro e seu respectivo
suplente;

c) o terceiro membro e seu respectivo
suplente serão eleitos em comum acordo,
pelos acionistas referidos nas alíneas "a" e
"b" acima, devendo cada grupo indicar um
representante para, em assembléia, proce
der à eleição. Não havendo consenso, a as-
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cessos administrativos e judiciais relativos a sembléia deliberará por maioria de votos,
atos de sua gestão, as quais reputar-se-ão cabendo a cada ação, independente de sua
cumpridas mediante entrega no domicílio in- espécie ou classe, o direito a um voto.
dicado, o qual somente poderá ser alterado § 6° Os membros do conselho fiscal e
m~di~nte comunicação por escrito à compa- seus suplentes exercerão seus cargos até a
nhla. primeira assembléia geral ordinária que se

"Art. 155 realizar após a sua eleição, e poderão ser
.............................................................. reeleitos. (NR)
§ 4° É vedada a utilização de informa-

ção relevante ainda não divulgada, por qual- § 7° A função de membro do conselho
quer pessoa que a ela tenha tido acesso, fiscal é indelegável."
com a finalidade de auferir vantagem, para "Art. 163. Compete ao conselho fiscal:
si ou para outrem, no mercado de valores I - fiscalizar, por qualquer de seus
mobiliários." membros, os atos dos administradores e ve-

"Art. 157 .. rificar o cumprimento dos seus deveres le-
.............................................................. gais e estatutários; (NR)
§ 6° Os administradores da companhia

aberta deverão informar imediatamente, nos
termos e na forma determinados pela Co
missão de Valores Mobiliários, a esta e às
bolsas de valores ou entidades do mercado
de balcão organizado nas quais os valores
mobiliários de emissão da companhia este
jam admitidos à negociação, as modifica
ções em suas posições acionárias na com
panhia."

"Art. 161 .



"Art. 202. Os acionistas têm direito de
receber como dividendo obrigatório, em
cada exercicio, a parcela dos lucros estabe
lecida no estatuto ou, se este for omisso, a
importância determinada de acordo com as
seguintes normas: (NR)

I - metade do lucro líquido do exercí
cio diminuído ou acrescido dos seguintes
valores: (NR)

a) importância destinada à constituição
da reserva legal (art. 193); e

b) importância destinada à formação
da reserva para contíngências (art. 195) e
reversão da mesma reserva formada em
exercícios anteriores;

11 - o pagamento do dividendo deter
minado nos termos do inciso anterior po
derá ser limitado ao montante do lucro lí
quido do exercício que tiver sido realizado,
desde que a diferença seja registrada
como reserva de lucros a realizar (art.
197) ; (NR)

111 - os lucros registrados na reserva
de lucros a realizar, quando realizados e se
não tiverem sido absorvidos por prejuízos

"Art.196 .

§ 2° O orçamento poderá ser aprovado
pela assembléia geral ordinária que delibe
rar sobre o balanço no exercicio e revisado
anualmente, quando tiver duração superior
a um exercicio sociaL"
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§ 1° Os membros do conselho fiscal "Art. 197. No exercício em que o mon-
deverão exercer suas funções no exclusivo tante do dividendo obrigatório, calculado
interesse da companhia; considerar-se-á nos termos do estatuto ou do art. 202, ultra-
abusivo o exercício da função com o fim de passar a parcela realizada do lucro líquido

do exercicio, a assembléia geral poderá, por
causar dano à companhia, ou aos seus aci-

proposta dos órgãos de administração, des-
onistas ou administradores, ou de obter, tinar o excesso à constituição de reserva de
para si ou para outrem, vantagem a que não lucros a realizar. (NR)
faz Jus e de que resulte, ou possa resultar, § 1° Para os efeitos deste artigo, con-
prejuízo para a companhia, seus acionistas sidera - se realizada a parcela do lucro Ii-
ou administradores. (NR) quido do exercício que exceder da soma

§ 2° O membro do conselho fiscal não dos seguintes valores:
é responsável pelos atos ilícitos de outros a) o resultado líquido positivo da equi-
membros, salvo se com eles foi conivente, valência patrimonial (art. 248); e (NR)
ou se concorrer para a pratica do ato. (NR) b) o lucro, ganho ou rendimento em

§ 30 A responsabilidade dos mem- operações cujo prazo de realização finance-
ira ocorra após o término do exercício social

bros do conselho fiscal por omissão no seguinte.
cumprimento de seus deveres é solidária, § 20 A reserva de lucros a realizar so-
mas dela se exime o membro dissidente mente poderá ser utilizada para pagamen-
que fizer consignar sua divergência em to do dividendo obrigatório e, para efeito
ata da reunião do órgão e a comunicar do inciso 111 do art. 202, serão considera-
aos órgãos da administração e à assem- dos como integrantes da reserva os lucros
bléia geral." a realizar de cada exercício que forem os

"Art. 172. O estatuto da companhia primeiros a serem realizados em dinhei-
aberta que contiver autorização para o au- ro.""
mento do capital pode prever a emissão,
sem direito de preferência para os antigos
acionistas, ou com redução do prazo de que
trata o § 4° do art. 171, de ações e debêntu
res conversíveis em ações, ou bônus de
subscrição, cuja colocação seja feita medi
ante: (NR)

I - venda, no País ou no exterior, em
bolsa de valores ou mediante distribuição no
mercado de emissão pública que assegure
efetiva dispersão de títulos, a ser definida
pela Comissão de Valores Mobiliários; ou
(NR)

11 - permuta por ações, em oferta pú
blica de aquisição de controle, nos termos
dos arts. 257 e 263.
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em exercícios sub - seql1entes, deverão trolada de propriedade da controladora se-
ser acrescidos ao primeiro dividendo decla- rão avaliadas, no patrimônio desta, em con-
rado após a realização. (NR) formidade com o disposto no caput. (NR)

.............................................................. § 30 Se as relações de substituição
§ 20 Quando o estatuto for omisso e das ações dos acionistas não controlado-

a assembléia geral deliberar alterá-lo res, previstas no protocolo da incorpora-
para introduzir norma sobre a matéria, o ção, forem menos vantajosas que as resul-
dividendo obrigatório não poderá ser infe- tantes da comparação prevista neste arti-
rior a vinte e cinco por cento do lucro lí-
quido ajustado nos termos do inciso 1 go, os acionistas dissidentes da delibera-
deste artigo. (NR) ção da assembléia geral da controlada

§ 30 A assembléia geral pode, desde que aprovar a operação, poderão optar, no
que não haja oposição de qualquer acio- prazo previsto no art. 230, entre o valor de
nista presente, deii - berar a distribuição reembolso fixado nos termos do art. 45 e o
de dividendo inferior ao obrigatório, nos valor apurado em conformidade com o dis-
termos deste artigo, ou a retenção de todo posto no caput, observado o disposto no
o lucro líquido, nas seguintes sociedades: art. 137, inciso 11.
(NR) § 40 Aplicam-se as normas previstas

I - companhias abertas exclusivamen- neste artigo à incorporação de controladora
te para a captação de recursos por debêntu- por sua controlada, à fusão de companhia
res não conversíveis em ações; controladora com a controlada, à incorpora-

11 - companhias fechadas, exceto nas ção de ações de companhia controlada ou
controladas por companhias abertas que controladora, à incorporação, fusão e incor-
não se enquadrem na condição prevista no poração de ações de sociedades sob con-
inciso anterior. trole comum. (NR)

§ 6° Os lucros não destinados nos ter
mos dos arts. 193 a 197 deverão ser distri
buídos como dividendos."

"Art. 242. (Revogado) ."
"Art. 264. Na incorporação, pela con

troladora, de companhia controlada, a justi
ficação, apresentada à assembléia geral da
controlada, deverá conter, além das infor
mações previstas nos arts. 224 e 225, o
cálculo das relações de substituição das
ações dos acionistas não controladores da
controlada com base no valor do patrimô
nio líquido das ações da controladora e da
controlada, avaliados os dois patrimônios
segundo os mesmos critérios e np mesma
data, a preços de mercado, ou com base
em outro critério aceito pela Comissão de
Valores Mobiliários, no caso de companhi
as abertas. (NR)

§ 1° A avaliação dos dois patrimônios
será feita por três peritos ou empresa espe
cializada e, no caso de companhias abertas,
por empresa especializada. (NR)

§ 20 Para efeito da comparação referi
da neste artigo, as ações do capital da con-

"Art. 287. Prescreve:

11 - .

g) a ação movida pelo acionista contra
a companhia, qualquer que seja o seu fun-
damento." .

"Art. 289 .

§ 7° Sem prejuízo do disposto no ca
put deste artigo, as companhias abertas
poderão, ainda, disponibilizar as referidas
publicações pela rede mundial de computa
dores."

"Art. 291. A Comissão de Valores Mo
biliários poderá reduzir, mediante fixação de
escala em função do valor do capital social,
a porcentagem mínima aplicável às compa
nhias abertas, estabelecida no art. 105; na
alínea c do parágrafo único do art. 123; no
caputdo art. 141; no § 10 do art. 157; no §
40 do art. 159; no § 20 do art. 161; no § 60
do art.163; na alínea a do § 1° do art. 246; e
no art. 277. (NR)
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§ 1° Entende - se como alienação de
controle a transferência, de forma direta ou
indireta, de ações integrantes do bloco de
controle, de ações vinculadas a acordos de
acionistas e de valores mobiliários conversí
veis em ações com direito a voto, cessão de
direitos de subscrição de ações e de outros
títulos ou direitos relativos a valores mobiliá
rios conversíveis em ações que venham a
resultar na alienação de controle acionário
da sociedade.

§ 20 A Comissão de Valores Mobiliári
os autorizará a alienação de controle de que
trata o ca - put, desde que verificado que

Art. 3° A Lei n° 6.404, de 15 de dezem
bro de 1976, passa a vigorar acrescida dos
seguintes arts. 40 A, 116A, 165A e 254A:

"Art. 40 A. Na companhia aberta, os ti
tulares de, no mínimo, dez por cento das
ações em círculação no mercado poderão
requerer aos administradores da companhia
que convoquem assembléia especial dos
acionistas titulares de ações em circulação
no mercado, para deliberar sobre a realiza
ção de nova avaliação pelo mesmo ou por
outro critério, para efeito de determinação
do valor de avaliação da companhia, referi
do no § 4° do art. 4.

§ 10
- O requerimento deverá ser

apresentado no prazo de quinze dias da
divulgação do valor da oferta pública, devi
damente fundamentado e acompanhado
de elementos de convicção que demons
trem a f a - lha ou imprecisão no emprego
da metodologia de cálculo ou no critério de
avaliação adotado, podendo os acionistas
referidos no caput convocar a assembléia
quando os administradores não atende
rem, no prazo de oito dias, ao pedido de
convocação.

§ 20 Consideram-se ações em circula
ção no mercado todas as ações do capital
da companhia aberta menos as de proprie
dade do acionista controlador, de diretores,
de conselheiros de administração e as em
tesouraria.

.............................................................. "Art. 116A. O acionista controlador da
"Art. 294. A companhia fechada que ti- companhia aberta e os acionistas, ou grupo

ver menos de vinte acionistas, com patrimô- de acionistas, que elegerem membro do
nio líquido inferior a R$ 1.000.000,00 (um conselho de administração ou membro do
milhão de reais), poderá: (NR) conselho fiscal, deverão informar imediata-

mente as modificações em sua posição aci
onária na companhia à Comissão de Valo
res Mobiliários e às Bolsas de Valores ou
entidades do mercado de balcão organizado
nas quais os valores mobiliários de emissão
da companhia estejam admitidos à negocia
ção, nas condições e na forma determina
das pela Comissão de Valores Mobiliários."

"Art. 165A. Os membros do conselho
fiscal da companhia aberta deverão informar
imediatamente as modificações em suas po
sições acionárias na companhia à Comissão
de Valores Mobiliários e às Bolsas de Valo
res ou entidades do mercado de balcão or
ganizado nas quais os valores mobiliários
de emissão da companhia estejam admiti
dos à negociação, nas condições e na for
ma determinadas pela Comissão de Valores
Mobiliários."

"Art. 254A. A alienação, direta ou indi
reta, do controle de companhia aberta so
mente poderá ser contratada sob a condi
ção, suspensiva ou resolutiva, de que o ad
quirente se obrigue a fazer oferta pública de
aquisição das ações com direito a voto de
propriedade dos demais acionistas da com
panhia, de modo a lhes assegurar o preço
no mínimo igual a oitenta por cento do valor
pago por ação com direito a voto, integrante
do bloco de controle.

§ 30 Os acionistas que requererem a
realização de nova avaliação e aqueles que
votarem a seu favor deverão ressarcir a
companhia pelos custos in - corridos, caso
o novo valor seja inferior ou igual ao valor
inicial da oferta pública.

§ 40 Caberá à Comissão de Valores
Mobiliários disciplinar o disposto no art. 40 e
neste artigo, e fixar prazos para a eficácia
desta revisão."



I - os títulos da divida pública federal,
estadual ou municipal;

II - os títulos cambiais de responsabili
dade de instituição financeira, exceto as de
bêntures.

§ 2° Os emissores dos valores mobiliá
rios referidos neste artigo, bem como seus.
administradores e controladores, sujeitam 
se à disciplina prevista nesta Lei, para as
companhias abertas.

§ 3° Compete à Comissão de Valores
Mobiliários expedir normas para a execução
do disposto neste artigo, podendo:

I - exigir que os emissores sob a for
ma de sociedade anônima; se constituam

11 - exigir que as demonstrações finan
ceiras dos emissores, ou as informações so
bre endimento ou projeto, sejam auditadas
por independente nela registrado;

tas;
VIII - os serviços de consultor e analis

ta de valores mobiliários," (NR)
"Art. 2° São valores mobiliários sujeitos

ao regime desta Lei:
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as condições da oferta pública atendem aos I - as ações, debêntures e bônus de
requisítos legais. subscrição; (NR)

§ 3° Compete à Comissão de Valores
Mobiliários estabelecer normas a serem ob- 11 - os cupons, direitos, recibos de
servadas na oferta pública de que trata o subscrição e certificados de desdobramento
caput. relativos aos valores mobiliários referidos no

§ 4° o adquirente do controle acionário inciso anterior; (NR)
de companhia aberta poderá oferecer aos 111 - os certificados de depósito de va-
acionistas mi - norítários a opção de per- lores mobiliários; (NR)
manecer na companhia, mediante o paga-
mento de um prêmio equivalente à diferença IV - as cédulas de debêntures;
entre o valor de mercado das ações e o va- V - as cotas de fundos de investimen-
lor pago por ação integrante do bloco de to em valores mobiliários ou de clubes de
controle. investimento em quaisquer ativos;

§ 5° As companhias poderão conceder VI - as notas comerciais;
aos seus acionistas sem direito de voto o di- VII - os contratos futuros, de opções
reito previsto neste artigo em igualdade ou e outros derivativos, cujos ativos subjacen-
não com as ações com direito a voto, de- tes sejam valores mobiliários;
vendo regular no estatuto com precisão e
minúcia as condições do exercício deste di- VIII - outros contratos derivativos, in-
reito. A posterior modificação do estatuto dependentemente dos ativos subjacentes; e
neste caso obedecerá ao disposto no § 10 IX - quando ofertados publicamente,
do art. 136." quaisquer outros títulos ou contratos de in-

Art. 4° Os dispositivos abaixo enume- vestimenta coletivo, que gerem direito de
rados da Lei n06.385, de 7 de dezembro de participação, de parceria ou de remunera-
1976, passam a vigorar com a seguinte re- ção, inclusive resultante de prestação de
dação: serviços, cujos rendimentos advêm do es-

"Art. 10 Serão disciplinadas e fiscaliza- forço do empreendedor ou de terceiros.
das de acordo com esta Lei as segúintes § 1° Excluem-se do regime desta Lei:
atividades: (~)

I - a emissão e distribuição de valores
mobiliários no mercado;

11 - a negociação e intermediação no
mercado de valores mobiliários;

111 - a negociação e intermediação no
mercado de derivativos; (NR)

IV - a organização, o funcionamento
e as operações das Bolsas de Valores; (NR)

V - a organização, o funcionamento e
as operações das Bolsas de Mercadorias e
Futuros; (NR)

VI - a administração de carteiras e a
custódia de valores mobiliários; (NR)

VII - a auditoria das companhias aber-
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111 - dispensar, na distribuição pública
dos valores mobiliários referidos neste arti
go, a participação de sociedade integrante
do sistema previsto no art. 15 desta Lei;

IV - estabelecer padrões de cláusulas
e o empreauditor condições que devam ser
adotadas nos tratos de investimento, desti
nados bolsa ou balcão, organizado ou não,
missão ao mercado da emissão que não
ses padrões."

"Art. 4° ..

IV - ..

c) o uso de informação relevante não
divulgada no mercado de valores mobiliários.

"Art. 5° É instituida a Comissão de
Valores Mobiliários, entidade autárquica
em regime especial vinculada ao Ministé
rio da Fazenda, com perso nalidade jurídi
ca e patrimônio próprios, dotada de autori
dade administrativa independente, ausên
cia de subordinação hierárquica, mandato
fixo e estabilidade de seus dirigentes, e
autonomia financeira e, orçamentária."
(NR)

"Art. 6° A Comissão de Valores Mobi
liários será administrada por um Presi
dente e quatro Diretores, nomeados pelo
Presidente da República, depois de apro
vados pelo Senado Federal, dentre pes
soas de ilibada reputação e reconhecida
competência em matéria de mercado de
capitais. (NR)

§ 1° O mandato dos dirigentes da Co
missão será de cinco anos, vedada a recon
dução, devendo ser renovado a cada ano
um quinto dos membros do Colegi - ado.
(NR)

§ 2° Os dirigentes da Comissão so
mente perderão o mandato em virtude de
renúncia, de condenação judicial transitada
em julgado ou de processo administrativo
disciplinar. (NR)

§ 3° Sem prejuízo do que prevêem a lei
penal e a lei da improbidade administrativa,
será causa da perda do mandato a inobser-

vância, pelo Presidente ou Diretor, dos de
veres e proibições inerentes ao cargo. (NR)

§ 4° Cabe ao Ministro de Estado da
Fazenda instaurar o processo administrativo
disciplinar, que será conduzido por comis
são especial, competindo ao Presidente da
República determinar o afastamento preven
tivo, quando for o caso, e proferir o julga
mento. (NR)

§ 5° O ex-dirigente da Comissão
continuará vinculado à autarquia, median
te remuneração equivalente à do cargo
de direção que exerceu, durante o perío
do, não inferior a três meses, correspon
dente a um décimo do tempo de efetivo
exercício do cargo, no qual estará impedi
do de prestar, direta ou indiretamente, in
dependentemente da forma ou natureza
do contrato, qualquer tipo de serviço às
empresas sob sua regulamentação ou fis
calização, inclusive controladas, coliga
das ou subsidiárias.

§ 6° Incorre na prática de advocacia
administrativa, sujeitando - se o infrator às
penas previstas no art. 321 do Código Pe
nai, o ex-dirigente da Comissão, inclusive
por renúncia ao mandato, que descumprir o
disposto no § 5°.

§ ]O A Comissão funcionará como
órgão de deliberação colegiada de acordo
com o seu regimento interno, e no qual
serão fixadas as atribuições do Presiden
te, dos Diretores e do Colegiado.

§ 8° No caso de renúncia, morte ou
perda de mandato do Presidente da CVM,
assumirá o Diretor mais antigo ou o mais
idoso, nessa ordem, até nova nomeação,
sem prejuízo de suas atribuições.

§ 9° No caso de renúncia, morte ou
perda de mandato de Diretor, proceder - se
- á a nova nomeação pela forma disposta
nesta Lei, para completar o mandato do
substituído."

"Art. ]O A Comissão custeará as des
pesas necessárias ao seu funcionamento
com os recursos provenientes de:
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V - receitas de taxas decorrentes do V - apurar, mediante processo admi-
exercício de seu poder de polícia, nos ter- nistrativo, atos ilegais e práticas não equita-
mos da lei." tivas de administradores, membros do con-

"Art. 8° Compete à Comissão de Valo- selho fiscal e acionistas de companhias
res Mobiliários: abertas, dos intermediários e dos demais

........... partícipantes do mercado; (NR)
§ 1° O disposto neste artigo não exclui

a competência das Bolsas de Valores, das
Bolsas de Mercadorias e Futuros, e das en
tidades de compensação e liquidação com
relação aos seus membros e aos valores
mobiliários nelas negociados. (NR)

§ 2° Serão de acesso público todos os
documentos e autos de processos adminis
trativos, ressalvados aqueles cujo sigilo seja
imprescindível para a defesa da intimidade
ou do interesse social, ou cujo sigilo esteja
assegurado por expressa disposição legal.
(NR)

"Art. 9° A Comissão de Valores Mobi
liários, observado o disposto no § 2° do art.
15, poderá: (NR)

I - examinar e extrair cópias de regis
tros contábeis, livros ou documentos, inclu
sive programas eletrônicos e arquivos mag
néticos, ópticos ou de qualquer outra natu
reza: (NR)

b) das companhias abertas e demais
emissoras de valores mobiliários e, quando
houver suspeita fundada de atos ilegais, das
respectivas sociedades controladoras, con
troladas, coligadas e sociedades sob contro
le comum; (NR)

g) de outras pessoas quaisquer, natu
rais ou jurídicas, quando da ocorrência de
qualquer irregularidade a ser apurada nos
termos do inciso V deste artigo, para efeito
de verificação de ocorrência de atos ilegais
ou práticas não equitativas; (NR)

11 - intimar as pessoas referidas no
inciso anterior a prestar informações, ou es
clarecimentos, sob cominação de multa,
sem prejuízo da aplicação das penalidades
previstas no art. 11; (NR)

§ 1° Com o fim de prevenir ou corrigir
situações anormais do mercado, a Comis
são poderá: (NR)

§ 2° O processo, nos casos do inciso
V deste artigo, poderá ser precedido de
etapa investigativa, em que será assegu
rado o sigilo necessário àelucidação dos
fatos ou exigido pelo interesse público, e
observará o procedimento fixado pela Co
missão. (NR)

§ 3° Quando o interesse público exigir,
a Comissão poderá divulgar a instauração
do procedimento investigativo a que se refe
re o § 20.

§ 4° Na apuração de infrações da le
gislação do mercado de valores mobiliári
os, a Comissão deverá dar prioridade às
infrações de natureza grave, cuja apena
ção proporcione um maior efeito educati
vo e preventivo para os participantes do
mercado.

§ 5° As sessões de julgamento do
Colegíado, no processo administrativo de
que trata o inciso V deste artigo, serão pú
blicas, podendo ser restringido o acesso
de terceiros em função do interesse públi
co envolvido.

§ 6° A Comissão será competente
para apurar e punir condutas fraudulentas
no mercado de valores mobiliários sempre
que:

I - seus efeitos ocasionem danos a
pessoas residentes no território nacional, in
dependentemente do local em que tenham
ocorrido; e

11 - os atos ou omissões relevantes
tenham sido praticados em território nacio
nal."

"Art. 10. A Comissão de Valores Mobi
liários poderá celebrar convênios com ór
gãos similares de outros países, ou com en-



111 - mediação ou corretagem de ope
rações com valores mobiliários; e (NR)

IV - compensação e liquidação com
valores de operações mobiliários.

"Art. 16. Depende de prévia autoriza
ção da Comissão de Valores Mobiliários o
exercício das seguintes atividades:

VI - as corretoras de mercadorias, os
operadores especiais e as Bolsas de Merca
dorias e Futuros; e (NR)

VII - as entidades de compensação e
liquidação de operações com valores mobi
liários.

§ 1° Compete à Comissão de Valores
Mobiliários definir: (NR)

§ 4° Da decisão proferida pelo Colegi
ado da Comissão, no processo previsto no §
20 do art. 90 desta Lei, caberá recurso ao
Conselho de Recursos do Sistema Financei
ro Nacional, exceto das decisões unânimes,
das quais não caberá qualquer recurso na
esfera administrativa. (NR)

§ 5° A Comissão de Valores Mobiliários
poderá, a seu exclusivo critério, se o interes
se público permitir, suspender, em qualquer
fase, o procedimento administrativo instaura
do para a apuração de infrações da legisla
ção do mercado de valores mobiliários, se o
investigado ou acusado assinar termo de
compromisso, obrigando - se a: (NR) § 70 O
termo de compromisso deverá ser publicado
no Diário Oficial da União, discriminando o
prazo para cumprimento das obrigações
eventualmente assumidas, e constituirá título
executivo extrajudí - cíal. (NR)
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tidades internacionais, para assistência e do mercado de balcão organizado e entida-
cooperação na condução de investigações des de compensação e liquidação de opera-
para apurar transgressões às normas ati- ções com valores mobiliários. (NR)
nentes ao mercado de valores mobiliários § 11. A multa comínada pela inexecu-
ocorridas no Pais e no exterior. (NR) ção de ordem da Comissão de Valores Mo-

§ 1° A Comissão de Valores Mobiliá- biliários, nos termos do inciso 11 do caput do
rios poderá se recusar a prestar a assis- art. 90 e do inciso IV de seu § 10, não exce-
tência referida no caput deste artigo quan- derá a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia
do houver interesse público a ser resguar- de atraso no seu cumprimento e sua aplica-
dado. ção independe do processo administrativo

§ 2° O disposto neste artigo aplica-se, previsto no inciso V do caputdo mesmo arti-
inclusive, às informações que, por disposi- go. (NR),
ção legal, estejam submetidas a sigilo." ..

"Art. 11 "Art. 14.. A Comissão de Valores Mobi-
liários poderá prever, em seu orçamento,
dotações de verbas às Bolsas de Valores e
às Bolsas de Mercadorias e Futuros. (NR)"

"Art. 15 .

"
§ 7° O termo de compromisso deve

rá ser públicado no Diário Oficial da
União, discriminando o prazo para cum
primneto das obrigações eventualmente
assumidas, e constituirá título executivo
extrajudicial.( NR).

§ 10. A Comissão de Valores Mobiliári
os regulamentará a aplicação do disposto
nos §§ 5 ° a 9° deste artigo aos procedimen
tos conduzidos pelas Bolsas de Valores,
Bolsas de Mercadorias e Futuros, entidades

"Art. 17. As Bolsas de Valores, as Bol
sas de Mercadorias e Futuros, as entidades
do mercado de balcão organizado e as enti
dades de compensação e liquidação de
operações com valores mobiliários terão au
tonomia administrativa, financeira e patrimo
nial, operando sob a supervisão da Comis
são de Valores Mobiliários. (NR)

§ 1° Às Bolsas de Valores, às Bolsas
de Mercadorias e Futuros, às entidades do
mercado de balcão organizado e às entida
des de compensação e liquidação de opera-



h) condições de constituição e extin
ção das Bolsas de Mercadorias e Futuros,
forma jurídica, órgãos de administração e
seu preenchimento.

"Art. 22 .

§ 1° Compete à Comissão de Valores
Mobiliários expedir normas aplicáveis às
companhias abertas sobre: (NR)

I - a natureza das informações que
devam divulgar e a períodicidade da divul
gação; (NR)

11 - 'relatório da administração e de
monstrações financeiras;

111 - a compra de ações emitidas pela
própria companhia e a alienação das ações
em tesouraria;

IV - padrões de contabilidade, relatóri
os e pareceres de auditores independentes;

V - informações que devam ser pres
tadas por administradores, membros do
conselho fiscal, acionistas controladores e
mínoritários, relativas àcompra, permuta ou
venda de valores mobiliários emitidas pela
companhia e por sociedades controladas ou
controladoras; (NR)

VI - a divulgação de deliberações da
assembléia geral e dos órgãos de adminis
tração da companhia, ou de fatos relevantes
ocorridos nos seus negócios, que possam
influir, de modo ponderável, na decisão dos
investidores do mercado, de vender ou com
prar valores mobiliários emitidos pela com
panhia;

VI - A - a realização, pelas compa
nhias abertas com ações admitidas à ne
gociação em bolsa ou no mercado de bal
cão organizado, de reuniões anuais com
seus acionistas e agentes do mercado de
valores mobiliários, no local de maior ne
gociação dos títulos da companhia no ano
anterior, para a divulgação de informações
quanto à respectiva situação econômico-fi
nanceira, projeções de resultados e res
posta aos esclarecimentos que lhes forem
solicitados;

f) administração das Bolsas, das enti
dades do mercado de balcão organizado e
das entidades de compensação e liquidação
de operações com valores mobiliários; emo
lumentos, comissões e quaisquer outros
custos cobrados pelas Bolsas e pelas enti
dades de compensação e liquidação de
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ções com valores mobiliários incumbe, operações com valores mobiliários ou seus
como órgãos auxiliares da Comissão de Va- membros, quando for o caso; (NR)
lores Mobiliários, fiscalizar os respectivos
membros e as operações com valores mobi
liários nelas realizadas. (NR)

§ 2° Caberá às entidades referidas no
§1° exercer as competências previstas nos
incisos 1 e I I do art. go, podendo aplicar,
às pessoas mencionadas nas alíneas a a g
do inciso 1 do art. 90 que forem responsá
veis pela prática de atos ilícitos e práticas
não equitativas ocorridas na sua área de
abrangência, as penalidades previstas nos
incisos 1 a 111 do art. 11."

"Art. 18. Compete à Comissão de Va
lores Mobiliários:

1 - editar normas gerais sobre: (NR)

a) condições para obter autorização ou
registro necessário ao exercício das ativida
des indicadas no art. 16, e respectivos pro
cedimentos administrativos; (NR)

b) requisitos de idoneidade, habilitação
técnica e capacidade financeira a que deve
rão satisfazer os administradores de socie
dades e demais pessoas que atuem no mer
cado de valores mobiliários; (NR)

c) condições de constituição e extin
ção das Bolsas de Valores, entidades do
mercado de balcão organizado e das entida
des de compensação e liquidação de opera
ções com valores mobiliários, forma jurídica,
órgãos de administração e seu preenchi
mento; (NR)

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



CAPITULO VilA
Do Comitê de Padrões Contábeis

Art. 27A. Fica criado o Comitê de Pa
drões Contábeis - CPC, entidade sem fins
lucrativos, que tem por objeto social o estu
do, elaboração e divulgação de princípios,
procedimentos e padrões de contabilidade.

§ 1° O órgão deliberativo do Comitê
será integrado por até nove membros, dota
dos de ilibada reputação e reconhecida ca
pacidade técnica, representantes das se
guintes entidades:

I - órgão regulador do mercado de
capitais;

11 - órgão federal de fiscalização do
exercício da profissão contábil;

111 - entidades nacionais representati
vas de quem elabora, audita e analisa as in
formações e demonstrações contábeis;

IV - universidades e institutos de pes
quisas com reconhecida atuação na área
contábil e de mercado de capitais.

§ 2° O Comitê será ainda integrado por
representantes de outros órgãos oficiais de
controle, quando houver discussão e elabo
ração de normas con - tábeis aplicáveis às
sociedades que estejam sob sua regula
mentação.

"Art. 26 .

"Art. 28. O Banco Central do Brasil, a
Comissão de Valores Mobiliários, a Secreta
ria de Previdência Complementar, a Secre
taria da Receita Federal e Superintendência
de Seguros Privados manterão um sistema
de intercâmbio de informações, relativas à
fiscalização que exerçam, nas áreas de
suas respectivas competências, no mercado
de valores mobiliários. (NR)

Parágrafo único. O dever de guardar
sigilo de informações obtidas através do
exercício do poder de fiscalização pelas en
tidades referidas no caput não poderá ser
invocado como impedimento para o in - ter
cântbio de que trata este artigo."

"Art. 29. (Revogado)"
"Art. 30. (Revogado)"
Art. 5° A Lei n° 6.385, de 7 de dezem

bro de 1976, passa a vigorar acrescida dos
arts. 9° A, 21-A, e dos Capítulos VilA e VIIB,

lei.

§ 5° As empresas de auditoria contábil
e os auditores contábeis independentes de
verão manter seus papéis de trabalho em
perfeita ordem e estado de conservação,
pelo prazo mínimo de cinco anos, àdisposi
ção da Comissão de Valores Mobiliários, do
Conselho Federal de Contabilidade e Con
selhos Regionais de Contabilidade, e do
Banco Central do Brasil, no que diz respeito
a instituições financeiras e demais institui
ções autorizadas a funcionar por este últi
mo."

§ 2° As normas editadas pela Comis
são de Valores Mobiliários em relação ao
disposto nos mcisos 11 e IV do § 1° apli
cam-se às instituições financeiras e demais
entidades autorizadas a funcionar pelo Ban
co Central do Brasil, no que não for conflí 
tante com as normas baixadas por este."

"Art. 24. Compete à Comissão autori
zar a atividade de custódia de valores mobi
liários, cujo exercício será privativo das insti
tuições financeiras e das entidades de com
pensação e liquidação. (NR)
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VII - as demais matérias previstas em com os arts. 27A e 27B, e 27C a 27F, res
pectiva-mente:

"Art. 9° A A Comissão de Valores Mo
biliários, a critério de sua administração, po
derá nomear, por tempo indeterminado, e a
suas expensas, um diretor-fiscal para parti
cipar da administração da Bolsa, Corretora
ou entidade participante do mercado de va
lores mobiliários onde for constatada fraude,
má gestão ou qualquer outra irregularidade
que provoque ou possa provocar prejuízos
graves aos inves - tidores ou ao mercado
em geraL"

"Art. 21 A. A Comissão de Valores Mo
biliários poderá expedir normas aplicáveis à
natureza das informações mínimas e à peri
odicidade de sua apresentação por qualquer
pessoa que tenha acesso a informação rele
vante não divulgada."



Exercício Irregular de Cargo, Profissão, Ativi
dade ou Função

Art. 27E Atuar, ainda que a título gratu
ito, no mercado de valores mobiliários,
como instituição integrante do sistema de
distribuição, administrador de carteira coleti
va ou individual, agente autônomo de inves
timento, auditor independente, analista qe
valores mobiliários, agente fiduciário ou
exercer qualquer cargo, profissão, atividade
ou função, sem estar, para esse fim, autori
zado ou registrado junto à autoridade admi
nistrativa competente, quando exigido por
lei ou regulamento:

Pena - detenção de seis meses a
dois anos, e multa.

Art. 27F. As multas cominadas para os
crimes previstos nos arts. 27C e 270 deve
rão ser aplícadas em razão do dano provo
cado ou da vantagem ilícita auferída pelo
agente.

Parágrafo único. Nos casos de reinci
dência, a multa pode ser de até o triplo dos
valores fixados neste artigo."

Art. 6° As companhias existentes deverão pro
ceder àadaptação do seu estatuto aos preceitos des
ta lei no prazo de um ano, a contar da data em que
esta entrar em vigor, devendo, para este fim, ser con
vocada assembléia geral dos acionistas.

Art. 7° o disposto no artigo 254A, ora acrescen
tado na lei nO 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
não se aplica às companhias em processo de deses
tatização que, até a data da promulgação desta Lei,
tenham publicado um edital.

Art. 8° A alteração de direitos conferidos às
ações existentes em decorrência de adequação a
esta lei não confere o direito de recesso de que trata
o art. 137 da lei riO 6.404, de 15 de dezembro de
1976, se efetivada até o término do ano de 2002.

§ 1° A proporção prevista no § 2- do artigo 15 da
Lei riO 6.404, de 15 de dezembro de 1976, será apli
cada de acordo com o seguinte critério:

da
Art. 27D. Utilizar informação relevante

ainda não divulgada ao mercado, de que te
nha conhecimento e da qual deva manter si
gilo, capaz de propiciar, para si ou par~ ou-

"CAPíTUlO VIIB
Dos crimes contra o mercado de capitais

Manipulação do Mercado
Art. 27C. Realizar operações simula

das ou executar outras manobras fraudulen
tas, com a finalidade de alterar artificialmen
te o regular funcionamento dos mercados
de valores mobiliários em bolsa de valores,
de mercadorias e de futuros, no mercado de
balcão ou no mercado de balcão organiza
do, com o fim de obter vantagem indevida
ou lucro, para si ou para outrem, ou causar
dano a terceiros:

Pena - reclusão, de um a oito anos, e
multa de até três vezes o montante da van
tagem ilícita obtida em decorrência do cri
me.

Uso indevido de informação privilegia-
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§ 3° A maioria dos membros do órgão trem, vantagem indevida, mediante negocia-
deliberativo do Comitê deverá ser de conta- ção, em nome próprio ou de terceiro, com
dores. valores mobiliários:

§ 4° Caberá ao Ministro de Estado da Pena - reclusão de um a cinco anos
Fazenda nomear e destituir as entidades re- e multa de até três v~zes o montante d~
feridas nos incisos 111 e IV do § 1-, aprovar vantagem ilícita obtida em decorrência do
o Regimento Interno do Comitê, bem como crime.
estabelecer, com o assessoramento do
Conselho Federal de Contabilidade e da Co
missão de Valores Mobiliários, os procedi
mentos necessários para sua instalação.

§ 5° o Comitê deliberará por maioria
de votos e estabelecerá em regimento pró
prio a sua estrutura, recursos e as condi
ções de seu funcionamento.

§ 6° O Comitê deverá divulgar, por
qualquer meio idôneo e de amplo acesso,
projeto de pronunciamento ou orientação
técnica, com prazo mínimo de trinta dias,
para receber sugestões ou convocar os inte
ressados para audiência pública destinada
ao debate da matéria.

Art. 278. Os pronunciamentos e orien
tações emitidos pelo Comitê de Padrões
Contábeis - CPC poderão ser objeto de lei
delegada elaborada pelo Presidente da Re
pública, em conformidade com o disposto
no art. 68 da Constituição FederaL"
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1I - às companhias fechadas existen
tes, no momento em que decidirem abrir o
seu capital; e

III - as companhias abertas existen
tes poderão manter proporção de até dois
terços de ações preferenciais, em relação
ao total de ações emitidas, inclusive em re
lação a novas emissões de ações.

§ 2° Nas emissões de ações ordinárias por
companhias abertas que optarem por se adaptar ao
disposto no art. 15, §20, com a redação que lhe é
conferida por esta Lei, poderá não ser estendido
aos acionistas titulares de ações preferenciais, a cri
tério da companhia, o direito de preferência a que
se refere o art. 171, § 10, alínea b, da Lei riO 6.404,
de 15 de dezembro 1976. Uma vez reduzido o per
centual de participação em ações preferenciais, não
mais será lícito à companhia elevá - lo além do limi
te atingido.

§ 3° As companhias abertas somente poderão
emitir novas ações preferenciais com observância do
disposto no art. 17, § 1-, da Lei n0 6.404, de 15 de de
zembro de 1976, com a redação que ora lhe é conferi
da, devendo os respectivos estatutos ser adaptados
ao referido dispositivo legal no prazo de um ano, após
a data de entrada em vigor desta Lei.

§ 4° Até a assembléia geral ordinária que se reu
nir para aprovar as demonstrações financeiras do
exercício de 2004, inclusive, o conselheiro eleito na
forma do § 40, inciso 11, ou do § 50 do art. 141, da Lei
n06.404, de 15 de dezembro de 1976, será escolhido
em lista tríplice elaborada pelo acionista controlador;
e, a partir da assembléia geral ordinária de 2006, o re
ferido conselheiro será eleito nos termos desta Lei, in
dependentemente do mandato do conselheiro a ser
substituído.

Art. 9° Esta Lei entra em vigor cento e vinte dias
após a data de sua publicação, aplicando - se, toda
via, a partir da data de publicação, às companhias
que se constituírem a partir dessa data.

Sala das Sessões, em 28 de março de 2001 . 
Relator Antonio Kandir.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se en
contram.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

vas;
I - imediatamente às companhias no- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.

Exa a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
confirmar com V. Exa se está marcada reunião de Lí
deres para amanhã. Definimos na reunião passada, a
partir de uma data proposta por V. Exa, a votação da
PEC que trata da edição de medidas provisórias.

Sabemos que esse é o ponto da polêmica esta
belecida neste plenário, principalmente com relação
às votações do Congresso Nacional. Portanto, quero
saber de V. Exa e também do Líder do Governo que
tipo de reunião iremos fazer e como vamos discutir,
visto que há uma data acertada para o dia 25 de
abril.

Comunicamos no dia de ontem ao Presidente
do Congresso Nacional, Senador Jader Barbalho,
que nós, do Partido dos Trabalhadores, iríamos sus
pender toda e qualquer possibilidade de acordo em
relação às medidas provisórias até que discutísse
mos com a Casa o procedimento, o método e o mérito
da PEC que trata das medidas provisórias.

Quero ouvir de V. Exa e da Liderança do Gover
no que encaminhamento será dado quanto a essa
matéria, porque já há por parte das Lideranças do
Governo tentativa de marcar uma reunião para discu
tir as medidas provisórias amanhã. Nós, do PT, já avi
samos ao Senador Jader Barbalho que não vamos
participar enquanto não estabelecermos claramente
um cronograma e os critérios do debate sobre essa
importante questão.

Não é possível continuar votando medidas pro
visórias enquanto não traçarmos um horizonte para
votação dessa PECo

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Antes de
esclarecer a V. Exa, Deputado Walter Pinheiro, está
em votação a redação final do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se
acham.

Aprovada.

A matéria vai ao Senado Federal.

O SR. OSMÂNIO PEREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.
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O SR. OSMÂNIO PEREIRA (Bloco/PSDB - MG. ca força do Brasil que ainda não está sendo colocada
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação em seu trabalho pelo órgão gestor de mão-de-obra,
anterior, votei de acordo com a orientação do partido. acabou ouvindo as considerações, mesmo com aI-

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a gum nível de tensão.

palavra pela ordem. Após o embate com a Polícia Militar, houve um
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. apelo feito pelo Deputado Arnaldo Madeira para

Ex
a

a palavra. que evitasse esse tipo de choque. Houve transtor-
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem. nos, feridos.

Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, cumprimen- Sei que o Governador do Estado não tinha
to V. Exa, seus Relatores e o Deputado Delfim Netto, essa intenção, mas sua pronta ação política permi-
que tanto se empenharam por importante matéria, tiu que pudéssemos distender a situação e acelerar
pela aprovação do projeto. o processo que possibilitará, de alguma maneira,

Meus parabéns a todos. algum tipo de avanço para a questão portuária de
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeço Santos.

a V. Exa e recebo a homenagem em nome de todos os
Srs. Parlamentares. Gostaria que esta Casa tivesse conhecimento

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA _ Sr. Presidente, disso. Os ânimos ainda não estão acalmados, mas
tenho certeza de que o Deputado Arnaldo Madeira,

peço a palavra pela ordem.
que é de São Paulo, estará conosco, particularmente

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. com esta Deputada, para garantir que a finalização
Ex

a
a palavra. desse processo seja a mais rápida e a mais positiva

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Sem possível.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei de acordo com a orientação do meu partido. O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa a palavra.
Exa a palavra.

O SR. ARNALDO MADEIRA (Bloco/PSDB - SP.
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela or- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, mes- esse acontecimento no Porto de Santos foi imposto
mo cortando o assunto que esta Casa se esmerou em pela Justiça, para que passasse a funcionar o órgão
discutir, quero dizer que enviei à Mesa duas emen-

gestor de.mão-de-obra. Essa determinação da Justi
das, sobre as quais terei oportunidade de falar mais

ça obrigou o Governador a colocar os efetivos da Polí
detalhadamente amanhã, relativas ao Fundo de Erra-

cia Militar para fazer cumprir a lei.
dicação da Pobreza.

Informo, ainda - até porque estive em contato Como em Santos há uma grande tradição do
com o Líder do Governo, Deputado Arnaldo Madeira Sindicato dos Estivadores, há uma tradição no porto
-, que Santos, cidade da qual fui prefeita e que basi- de um determinado tipo de organização de trabalho,
camente represento em número de votos, esteve nos nós, o Presidente da República e os Ministros encar-
últimos dois dias envolvida com a questão portuária, regados desta área, ficamos preocupados com a apli-
muito candente, séria e complexa. Nesse sentido, os cação da lei, porque aí - repito - já estávamos diante
trabalhadores tiveram uma reação positiva, na medi- de determinação judicial.
da em que conseguiram, através do Líderdo Governo
Arnaldo Madeira, a possibilidade de priorizar um Conversamos muito com a Deputada Teima de
montante para que o programa de demissão voluntá- Souza durante esse processo. S. Exa me ligou várias
ria do Porto de Santos seja encaminhado através da vezes de Santos, porque sendo eu de São Paulo mas
Caixa Econômica Federal. nascido em Santos fiz questão de acompanhar de

Por outro lado, os promotores públicos lá pre- perto o que estava ocorrendo. Conversei várias vezes
sentes também se envolveram com essas questões, com o Governador Geraldo Alckmin e com o Ministro
propiciando uma distensão da situação. Por ser a úni- Pedro Parente, como também com o Prefeito e o De-



o SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Ex"
a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
fazer um apelo ao Líder Walter Pinheiro e apenas re
confirmar reunião amanhã, às 10h, com os Líderes
partidários para discutir as medidas provisórias. Pro-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Eu quero
apenas responder à indagação que me foi feita pelo
Líder Walter Pinheiro.

Em função da solicitação que chegou à Presi
dência por parte dos Líderes do Governo no Senado
e nesta Casa, estou cedendo o horário previamente
marcado (11 horas) para a reunião dos Líderes da
Câmara dos Deputados. Repito: estou cedendo esse
horário para a sessão do Congresso, e já havia ante
riormente feito esta comunicação.

A Secretaria-Geral está comunicando o fato à
totalidade dos Líderes desta Casa e marcando para a
próxima terça-feira, às 11 horas, outra reunião. Essa
decisão foi tomada anteriormente, antes até da inda
gação de V. Exa , mas em função da reunião do Con
gresso. Obviamente V. Ex"tem todo o direito de tomar
uma decisão política.

Deputado Walter Pinheiro, a Presidência mante
rá, como manteve a votação do projeto na data de
hoje, a proposta que fez para que no próximo dia 25 o
Plenário discuta e vote o projeto que regulamenta o
uso de medidas provisórias. Não o fará apenas se
houver manifestação contrária da maioria desta
Casa.
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putado Edmur Mesquita, da Assembléia Legislativa gredimos muito, avançamos muito, temos votado me-
do Estado de São Paulo, que é de Santos. didas provisórias com alterações de textos.

Sinalizou-se uma saída política, que é o empe- Quero chamar a atenção dos companheiros do
nho que o Governo Federal assumiu para que a Caixa PT, especialmente dos Líderes Walter Pinheiro e
Econômica Federal financiasse a autoridade portuá- João Paulo, para esse fato. Esta Casa tem votado ma-
ria, a fim de possibilitar a reabertura de um Plano de térias com alterações de textos que representam im-
Demissão Voluntária - PDV. portantes avanços para a sociedade. Então, peço ao

Os entreveros ditos pela Deputada, embora la- Líder Walter Pinheiro que participe da reunião. Os
mentáveis, acabam ocorrendo em circunstâncias PLV apresentados, inclusive na sessão desta ter-
desse tipo, e eu quero crer que sairemos desta situa- ça-feira no Congresso, representaram importantes
ção com uma vitória de todas as partes e com uma avanços e acredito que essas discussões estão sen-

do muito produtivas.
saída honrosa para o Sindicato dos Estivadores de
Santos. Agradeço ao Presidente Aécio Neves a manu-

tenção da nossa reunião.

Na próxima terça-feira haverá sessão do Con
gresso Nacional, às 19h, convocada pelo Presidente,
Senador Jader Barbalho. O primeiro item da pauta
que iremos votar será a Medida Provisória n° 2.118,
relatada pelo Líder Deputado Armando Monteiro, que
amplia o prazo de pagamento das dívidas do INSS e
dos Municípios brasileiros.

Há muita pressão dos Prefeitos. Trata-se de me
dida importante. Viremos ao plenário para votá-Ia.
Gostaríamos de fazer um acordo, mas, se não for pos
sível, teremos quorum. Vamos convocar os Srs. Par
lamentares para, na terça-feira à noite, estarem pre
sentes. As medidas provisórias terão votações nomi
nais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves)- Tem V.Ex"
a palavra.

O SR. RAFAEL GUERRA (Bloco/PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo com a orientação do
partido.

O SR. JOÃO PAULO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Ex"
a palavra.

O SR. JOÃO PAULO (PT-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome da ban
cada do PT, gostaria de dar uma colaboração à lide
rança do Governo.

Se o Congresso Nacional for convocado para a
próxima terça-feira, a Medida Provisória n° 2.118 não
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poderá ser pautada, porque foi reeditada hoje. São
cinco sessões para o recebimento de emendas. Evi
dentemente, poderão ser pautadas qualquer uma das
quarenta outras medidas provisórias em tramitação,
mas essa exatamente, não.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Ex"
a palavra.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, S~s. e Srs. Deputados, ontem, em cadela naci
onal, o Presidente Fernando Henrique Cardoso anun
ciou que faria um adiantamento e reajustaria o salário
mínimo em abril, em vez de maio, como é costume.

É lógico que o trabalhador que tenta sobreviver
com esse salário ficou contente com o anúncio. Entre
tanto, com esse ato, o Presidente cometeu uma gran
de injustiça ao deixar os aposentados sem reajuste
também agora em abril.

O trabalhador que foi beneficiado com essa an
tecipação vai receber o seu salário de abril, que é
pago em maio, já com aumento. Nós já defendíamos
que em 2000 esse reajuste tivesse sido feito, entre
tanto, só agora os trabalhadores o tiveram.

Mas os aposentados que também recebem sa
lário mínimo só vão receber esse reajuste no salário
de maio, o que representa o dinheiro no bolso só em
junho, já que o pagamento de maio é feito em junho.

Outra grande injustiça é cometida com os apo
sentados e pensionistas em geral que recebem acima
de um salário mínimo, que está sendo reajustado em
19,21%, pois terão seus reajustes somente de 5,57%,
e o pagamento só será feito no mês de junho, com re
cebimento em julho.

Essa política econômica do Governo Fernando
Henrique tem deixado o povo brasileiro numa situa
ção cada vez mais difícil.

Em 1940, quando foi criado o conceito de salá
rio mínimo, o valor da época convertido em reais era
de R$558,34, sendo que ao longo dos anos foi sendo
gradativamente desvalorizado. No final da década de
50 superava os 600 reais. Nos governos militares, a
média foi superior a 300 reais. Agora a proposta do
Governo não chega aos 200 reais. A pior desvaloriza
ção ocorreu exatamente neste Governo, principal-

mente ao dar reajustes diferenciados para o salário
mínimo das demais categorias.

Em 1995, o reajuste dado em 10 de maio foi de
42,86% para todos, indo o salário mínimo para
R$100,OO. Em 1996, o reajuste para o mínimo foi de
12%, indo para R$112,00, e dos demais aposentados
foi de 15%. Em 1997, o reajuste foi para R$120,00,
sendo de 7,14%, e os outros, de 7,76%. Já em 1998,
em 10 de maio, o salário mínimo passou para
R$130,00, com um reajuste de 8,33%, e os demais,
de 4,81%. Em 1999, foi para R$136,00, um reajuste
de 4,61 % para todos. Em 2000 o reajuste do salário
mínimo foi de 11,03%, indo para R$150,00, e o rea
juste dos demais foi de 5,8%. E agora essa diferença
se toma ainda maior, piorando a injustiça, ao se pro
mover um reajuste para o salário mínimo de 19,21 % e
para os demais aposentados e pensionistas, apenas
5,57%.

Considero esse fato como um exemplo de como
este Governo vem tratando os trabalhadores e apo
sentados do País, provocando diferenças e desigual
dades entre eles.

O reajuste do salário mínimo deveria voltar ao
que foi proposto quando criado, que garantiria a ma
nutenção do trabalhador e sua família com habitação,
alimentação, medicamentos e vestuário. O DIEESE
calcula que hoje o salário mínimo, para atender às
exigências legais, deveria estar acima de 1000 reais.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso quer
mostrar à Nação que está muito preocupado com a
população, mas, a nosso ver, o que fez foi unicamente
tentar desviar a atenção do povo brasileiro com as de
núncias de corrupção e tentar melhorar sua populari
dade.

O SR. JOSÉ GENOíNO- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Ex"
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na última votação, votei
de acordo com a orientação da bancada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves)- Todossa
bem do esforço que esta Presidência tem feito, ao
lado de tantos Parlamentares, para que o Governo
envie a esta Casa o pedido de retirada da urgência
constitucional para a discussão do projeto de sanea
mento, por ação dos Líderes do Governo nesta Casa.
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Gostaria apenas de comunicar ao Plenário que o do
cumento enviado ao Governo fICOU de chegar hoje;
não chegou.

A Presidência fez a consulta ao Governo, que
confirmou que amanhã, pela manhã, estará chegan
do tal documento à Casa. Portanto, conforme entendi
mento mantido entre vários Parlamentares de diver
sos partidos, está sendo retirada a urgência constitu
cional, o que possibilitará que debatamos, pelo tempo
necessário, matéria também de extrema relevância.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Et'
a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas para
retificar. A medida provisória foi reeditada no dia 20.
Ela não estará em prazo de emenda, porque o pra
zo vence na segunda-feira. Vamos à votação, Sr.
Presidente.

Quero lembrar aos Srs. Parlamentares que o
Presidente Aécio Neves já marcou a data para votar
mos a reedição de medidas provisórias. Portanto, não
há impedimento algum a que se votem algumas medi
das até essa data. Não haverá prejuízo para o discur
so da Oposição, que quer restringir as medidas provi
sórias.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Ficam
adiados "de ofício" os demais itens da pauta (Trata-se
do Requerimento de Urgência para o Projeto de Lei n°
3.744/00; do Projeto de Lei n° 3.875-A/93; e da Pro
posta de Emenda à Constituição n° 281-B/00).

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apresen
tação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS
SRS:

28-03-01

GILMAR MACHADO - Requerimento de Infor
mação - Solicita ao Sr. Ministro da Educação informa
ções sobre asuspensão dos repasses de verbas da
merenda escolar para determinados municípios, a
base legal da suspensão, os municípios atingidos e
as medidas no âmbito jurídico, administrativos e/ou

político em face dos municípios que não prestaram
contas das verbas da merenda escolar - (RIC
03054/01).

Requerimento de Informação - Solicita ao Sr.
Ministro da Educação informações sobre denúncias
do FUNDEF que têm sido encaminhadas ao Ministé
rio da Educação, bem como as medidas que vêm
sendo tomadas por este Ministério em cumprimento

ao art. 12 da Lei do FUNDEF - (RIC 03055/01).

VICENTE CAROPRESO - Requerimento de
Informação - Solicita informações ao Ministro do De
senvolvimento Agrário sobre a implantação do pro
grama Banco da Terra em Santa Catarina - (RIC
03056/01).

MÁRIO NEGROMONTE - Projeto de Resolu

ção - Dispõe sobre a instalação, manutenção e expo
sição, na entrada dos gabinetes dos Deputados Fe
derais e Senadores, das Bandeiras Nacional e do res
pectivo Estado do Congressista, e dá outras provi
dências - (PRC 00141/01).

WALDOMIRO FIORAVANTE - Projeto de Lei
Acrescenta parágrafo ao art. 61 da Lei n° 9.504, de 30
de setembro de 1997, Lei das Eleições, dispondo so
bre o sigilo do voto no sistema eletrônico de votação-

. (PL. 04384/01)

HENRIQUE FONTANA e OUTROS - Projeto de
Decreto Legislativo - Convoca plebiscito para decidir

sobre a participação do Brasil na Área Livre Comércio
das Américas - ALCA - (PDC 00852/01).

CONFÚCIO MOURA-Indicação-Sugere a ce
lebração de convênios com instituições para recupe
ração de dependentes de drogas - (INC 01548/01).

PAULO OCTAVIO e OUTROS - Proposta de

Emenda à Constituição - Dá nova redação ao inciso VI
do art. 50 da Constituição Federal- (PEC 00335/0 1).

JOÃO MAGNO - Requerimento de Informação
- Solicita informação ao Sr. Ministro dos Transportes
sobre as obras a serem realizadas na BR-318, entre

Belo Horizonte e Governador Valadares, no Estado
de Minas Gerais - (RIC 03057/0 1).

MANOEL VITÓRIO e OUTROS - Projeto de Lei

- Regula a prestação do serviço remunerado de
transporte individual de passageiro com a utilização
de motocicleta, moto-táxi - (PL. 04385/10).

CARLOS SANTANA - Projeto de Lei - Dispõe

sobre a anistia concedilja na forma dos arts. 80 e 90
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

(PL. 04386/01).
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ANA MARIA CORSO - Projeto de Lei - Altera o gos vitalícios, no território da circunscrição do titular-
Decreto-Lei n° 7661, de 21 de junho de 1945, Lei da (PEC 00336/01).
Falência, e dá outras providências - (PL. 04387/01). BISPO WANDERVAL - Requerimento de Infor-

PEDRO PEDROSSIAN - Requerimento de mação - Solicita ao Sr. Ministro da Defesa informa-
Informação - Solicita do Sr. Ministro de Estado de Mi- ções sobre a possível utilização do Projeto SIVAM,
nas e Energia informações a respeito dos subsídios pelos demais países amazônicos - (RIC 03016/01).
concedidos às refinarias priv~das Ipiranga e Mangui- Requerimento de Informação - Solicita informa-
nhos, desde o ano de 1997 ate a presente data - (RIC ções ao Sr. Ministro da Justiça sobre as garantias
03058/0 ~). prestadas aos consumidores comunicados para troca

JOAO CALDAS - Indicação - Sugere ao Minis- de peças "recall" de automóveis - (RIC 03062/01).
tro ~a Fazenda ~ri~ção, no ~~bito do BN.B, CEF e BB, Requerimento de Informação _ Solicita ao Sr.
de linhas, d~ credito especlflc~S para ,ml.cros, p~que- Ministro de Estado de Minas e Energia documenta-
nas e medias empresas destinadas adlvulgaçao de ção e informações sobre a dispensa de processo lici-
seus produtos - (INC 01549/01). tatório para constratação da empresa de marketing

Indicação - Sugere ao Ministro do Desenvolvi- responsável pela escolha do nome PETROBRAX e
mento, Indústria e Comércio Exterior a criação, no respectiva campanha publicitária - (RIC 03063/01).
âmbito do BNDES, de linhas de crédito específicas R' t d I f - S r "t . f
para micros, pequenas e médias empresas destina- _ equen~~n o e n ormaçao - o ICI a In orma-
das à divulgação de seus produtos _ (INC 01550/01). çoes ao Sr. Ministro dos Transportes s?~re os recur-

, . _ _ sos arrecadados com cobrança de pedaglo, nas rodo-
DA. HELIO -Indlcaçao - Sugere a atençao do vias federais objeto de concessão- (RIC 03064/0 1).

Ministério da Educação para os Cursos Técnicos em . _.
Radiologia _ (INC 01515/01). Requenmento de Informaçao - Requer Informa-

. ções acerca da realização de obras de ampliação do
WILSON BRAGA - Requenmento de Informa- Aeroporto Internaci ai de Campinas/SP - (RIC

ção - Requer informações ao Ministro da Defesa a 03065/01) on
respeito do cumprimento de exigências do /CAD e do . . _" .
FAA sobre homologação de aeronaves fabricadas no _ Requen~~nto de Inf?rmaçao - S?hclta Informa-
país e das que são operadas porcompanhias brasilei- çoes ao Sr. MInistro de Minas e Energia sobre notas
ras - (RIC 03059/01). publicadas na imprensa a respeito de mortes ocorri-

R . t d I f - R . f das em bases petrolíferas da PETROBRAS - (RIC
equenmen o e n ormaçao - equer In orma- 03066/01)

ções ao Ministro das Relações Exteriores a respeito .
do cumprimento de exigências do ICAQ e do FAA so- Indicação - Sugere a divulgação dos nomes dos
bre homologação de aeronaves fabricadas no país e profissionais em serviço em postos de atendimento à
das que são operadas por companhias brasileiras - saúde da população - (INC 01552/01).
(RIC 03060/01). ARMANDO ABíLlO - Requerimento de Informa-

JOSE JANENE - Projeto de Lei - Acrescenta ção - Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda
um art. 50-A à Lei n° 7102, de 20 de junho de 1983, a respeito do Programa Nacional de Apoio à Adminis-
proibindo o transporte de valores ou de numerário em tração Fiscal para os municípios brasileiros - PNAFM
veículos terrestres, aéreos ou aquáticos utilizados - (RIC 03067/0 1).
para o transporte de passageiros - (PL. 04388/01). OLIVEIRA FILHO - Requerimento de Infor-

JOSÉ JANENE e OUTROS - Requerimento de mação - Requer ao Sr. Ministro da Justiça informa-
Criação de CPI- Requer a criação de Comissão Par- ções no que diz respeito à indenizações pagas por
lamentar de Inquérito com a finalidade de investigar seguradoras de automóveis a famílias de pessoas
irregularidades no âmbito do Ministério Público - mortas em acidentes de trânsito, a fim de esclare-
(RCP 00031/01). cer atitude da Seguradora Gralha Azul - (RIC

Proposta de Emenda à Constituição - Altera o 03068/01).
art. 14, § 7° da Constituição Federal, para introduzir a JOSÉ GENOíNO - Projeto de Resolução -
inelegibilidade dos parentes dos detentores de car- Altera o art. 7°, o art. 186 e o art. 188 do Regimento
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Interno da Câmara dos Deputados e dá outras provi
dências - (PRC 00142/01).

BISPO WANDERVAL - Projeto de Lei - Veda o
benefício da prisão especial aos acusados da prática
de crime hediondo - (PL. 04389/01).

Projeto de Lei - Altera o art. 159 da Lei n° 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro - (PL. 04390/01).

Projeto de Lei - Altera a Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para dispor sobre a informação acerca da
possibilidade de recebimento do Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais Causados por Veículos - Automo
tores de Via Terrestre - DPVAT - (PL. 04391/01).

Indicação - Sugere ao Poder Executivo a ado
ção das medidas cabíveis para obrigar os órgãos res
ponsáveis pela normatização técnica no país a dispo
nibilizarem, via Internet, os textos de todas as normas
aos interessados - (INC 01553/01).

Indicação - Sugere ao Ministério da Justiça
novas medidas referentes ao uso do capacete por
condutores de ciclomotores - (INC 01554/01).

FERNANDO CORUJA - Requerimento de Infor
mação - Requer informações ao Ministro de Estado
das Relações Exteriores sobre a contratação de ser
vidores através de projetos vinculados a Organismos
Internacionais - (RIC 03069/01).

Indicação - Solicita providências ao Sr. Ministro
do Planejamento, Orçamento e Gestão para que
conste do projeto de lei orçamentária para 2002, já na
proposta encaminhada pelo Executivo ao Congresso
Nacional, a inclusão das obras de duplicação da
BR-280, no trecho entre São Francisco do Sul e Jara
guá, e da BR-470, com destaque ao trecho entre Blu
menau e Indaial- (INC 01555/01).

Indicação - Solicita providências ao Sr. Ministro
dos Transportes para que conste do projeto de lei or
çamentária para 2002, já na proposta encaminhada
pelo Executivo ao Congresso Nacional, a inclusão
das obras de duplicação da BR-280, no trecho entre
São Francisco do Sul e Jaraguá, e da BR-470, com
destaque ao trecho entre Blumenau e Indaial- (INC
01556/01).

Indicação - Solicita celeridade nos processos
de demarcação das terras indígenas de Santa Catari
na, de forma a evitar conflitos sociais - (INC
01557/01).

Indicação - Solicita ao Sr; Ministro do Planeja
mento, Orçamento e Gestão providências para que
as obras de recuperação dos molhes do Porto de La
guna não sofram interrupções em seus trabalhos 
(INC 01558/01).

Indicação - Solicita ao Sr. Ministro dos Trans
portes providências para que as obras de recupera
ção dos molhes do Porto de Laguna não sofram inter
rupções em seus trabalhos - (INC 01559/01).

Indicação - Solicita providências quanto ao re
forço na sinalização da BR-1 01, trecho entre a cidade
de Palhoça/SC e a divisa com o Estado do Paraná e
alertando sobre os graves acidentes ocorridos nesta
via recentemente duplicada - (INC 01560/01).

AIRTON DIPP - Indicação - Sugere ao Sr. Mi
nistro de Minas e Energia a reintegração das Coope
rativas de Eletrificação Rural no Programa Luz no
Campo, que está sendo implantado por esse Ministé
rio - (INC 01561/01).

POMPEO DE MAnOS - Projeto de Lei Com
plementar - Regulamenta o art. 29 da Constituição
Federal, inciso IV, alíneas a, b e c, estabelecendo o
critério da proporcionalidade na composição das Câ
maras Municipais de Vereadores. - (PLP 0019 1/01).

LUIZ BITTENCOURT - Projeto de Lei -Implan
ta na rede pública de ensino o "Programa Respire
Bem" - (PL. 04392/01).

Projeto de Lei - Dispõe sobre afixação, em veí
culos de transporte coletivo, de aviso de direito de in
denização pelo seguro de que trata a alínea "1" do art.
20 do Decreto-Lei n° 73, de 21 de novembro de 1966,
e dá outras providências - (PL. 04393/01).

Projeto de Lei - Institui o Dia Nacional da Luta
Contra a Violência e Exploração Sexual de Criança e
Adolescente - (PL. 04394/01).

Projeto de Lei -Institui a meia-entrada em even
tos públicos de cultura, esporte e lazer para doadores
regulares de sangue e dá outras providências - (PL.
04395/01).

Projeto de Lei - Dispõe sobre as formas de afi
xação de preços de produtos e serviços para conheci
mento pelo consumidor - (PL. 04396/01).

RUBENS BUENO - Requerimento - Requer,
ouvida a mesa, se indique à Comissão Mista de Pia
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização que deter
mine à Comissão Externa criada com o objetivo de vi
sitar aquelas obras em andamento, ou não, que este-
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jam sendo realizadas com base em recursos orça- LíDERES - Requerimento de Urgência - Re-
mentários, que inclua, entre as obras a receberem quer a urgência do Projeto de lei n° 4.177, que dispõe
sua visita, a BR-457, também conhecida como Estra- sobre a atualização monetária dos valores expressos
da Boiadeira, no Estado do Paraná - (conferindo assi- em reais na Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
naturas) que altera a legislação do Imposto sobre a Renda das

EDINHO BEZ - Indicação - Sugere ao Ministé- Pessoas Físicas, e dá outras providências, nos ter-
rio da Fazenda a remissão das multas aplicadas pela mos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara
Secretaria da Receita Federal às entidades comunitá- dos Deputados - (conferindo assinaturas).
rias que não apresentaram a declaração do Imposto NELSON PELLEGRINO - Indicação - Solicita
sobre a Renda nos exercícios de 1999 e 2000 - (INC providências para assegurar que seja indicado aos
01562/01). órgãos vinculados ao Ministério da Justiça, a adoção

ALDIR CABRAL e OUTROS - Proposta de do critério raça ao invés de cor, nos questionários que
Emenda à Constituição - Altera a redação do in~iso XVI por ventura sejam dirigidos aos trabalhadores dessas
do art. 5° da Constituição Federal- (PEC 00337/01). instituições e que o IBGE, em atenção às reivindica-

GERALDO MAGELA _ Requerimento de Infor- ções da comunidade negra no Brasil, proceda a solici-
mação - Solicita informações ao Sr. Ministro da Fa- tada modificação em seus programas de computado-
zenda sobre contrato realizado pela Caixa Econômi- res integrantes do sistema - (INC n° 1.563/01).
ca Federal com a Empresa Politec Informática Ltda _ LUCIANO ZICA e OUTROS - Requerimento
(RIC 03070/10). de Informação - Requer informações ao Sr. Ministro

de Minas e Energia a respeito da segurança industri-
Projeto de Lei - Dispõe sobre divulgação e pu- ai da Petrobras e sua política de aquisição de materi-

blicidade de dados cadastrais de clientes - (PL.
04397/01). ais para o Transpetro da Petrobras - (RIC n°

3.072/01).
Projeto de Lei - Dispõe sobre a redução da jor- ALBERTO FRAGA e OUTROS _ Projeto de Lei

nada de trabalho para o trabalhador pai de filho porta- Complementar _ Disciplina a fixação do número de
dor de deficiência física ou mental grave.- (PL. Deputados, nos termos do art. 45, § 1°, da Constitui-
04398/01). ção Federal- (PLP n° 192/01).

Projeto de Lei - Dispõe sobre a instalação de MOACIR MICHELETIO - Indicação - Sugere
antenas transmissoras de telefonia celular, rádio e te- ao Poder Executivo medidas para o aperfeiçoamento
levisão e outras antenas transmissoras de radiação de programas de financiamento do setor agrícola ad-
eletromagnética em áreas com ocupação humana - ministrados pelo BNDES - (INC n° 1.564/01).
(PL. 04399/01). FERNANDO FERRO - Requerimento de Infor-

ROBERTO PESSOA - Requerimento - Requer, mação - Requer, com base no art. 5° da Constituição
nos termos do art. 98, § 3°, inciso 11, do Regimento Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, que ouvida a Interno da Câmara dos Deputados, que ouvida a
Mesa, se digne inserir nos Anais desta Casa o Cader- Mesa, sejam solicitadas ao Sr. Ministro de Minas e
no Especial, publicado pelo Jornal Diário do Nordes- Energia informações sobre a situação do suprimento
te, de 23-3-01, comemorativo do aniversário de 157 de energia elétrica do país e o plano de contingencia-
anos do Padre Cícero - (conferindo assinaturas). mento frente ao déficit de energia elétrica previsto-

LUIZ PIAUHYLlNO - Requerimento de Informa- (RIC n° 3073/01).
ção - Solicita informações ao Sr. Ministro da Justiça Requerimento de Informação - Solicita informa-
sobre gestões da Embaixada dos Estados Unidos em ções ao Sr. Ministro da Justiça socre o inquérito da
relação ao cado DIRECTV "versus" TV GLOBO, em Polícia Federal que investigou as relações entre a Pe-
exame no CADE - (RIC 03071/01). trobras, na época presidida pelo Sr. Joel Rennó, e a

PEDRO EUGÊNIO - Projeto de Lei - Possibilita companhia Marítima, do empresário German Efromo-
o enquadramento de diversas empresas do setor de vich - (RIC n° 3074/01)
serviços Simples, previsto na Lei n09.317, de 5 de de- GEDDEL VIEIRA LIMA e ALBERTO FRAGA -
zembro de 1996. (PL n° 4400/01) Requerimento de Sessão Solene Requer a convoca-



EMENDA SUBSTITUTIVA N° 2

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 187, DE 2001

Dispõe sobre o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza, na forma previs
ta no art. 79 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

Justificação

A proposta apresentada pelo Projeto de Lei
Complementar (PLP na 187/01), não definiu um limite
para as despesas administrativas e de investimento.
Após consultar o custo de diversos projetos de desen
volvimento social, chega-se à conclusão que o limite
de 3% é mais que suficiente para a administração cor
reta desses projetos, sem onerar com gastos nas ati
vidades meio.

Sala das Sessões. - Deputado Professor Luizi
nho, Vice-Líder do PT - Deputado Mendes Ribeiro Fi
lho, Vice-Líder do PMDB - Deputado Jorge Bittar, PT

Substitua-se o Parágrafo único do Artigo 10

pelo texto a seguir:

"Parágrafo único. As ações implementa
das com recursos do Fundo envolvem, no
máximo, 3% de recursos com despesas ad
ministrativas e de investimentos."

"Art. 10
..

§ 10 O Fundo de Combate e Erradica
ção da Pobreza aplicará:

I - setenta e cinco por cento, no míni
mo, de seus recursos em programas de refor-

EMENDA MODIFICADA N° 1

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 177, DE 2001

Regulamenta o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza, instituído pela
Emenda Constitucional na 31, de 14 de
dezembro de 2000, que acrescenta os ar
tigos 79, 80, 81, 82 e 83 ao Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias.

Dê-se ao § 10 do art. 10 do projeto a seguinte
redação:
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ção de Sessão Solene da Câmara dos Deputados ço à renda familiar, mediante a implementa-
para o dia 2 de julho de 2001, às 14 horas. ção de microiniciativas econômicas voltadas à

WALDOMIRO FIORAVANTE - Requerimento de geração de novas oportunidades de trabalho
Informação - Solicita informações ao Sr. Ministro da e renda, associadas a ações educacionais;
Educação referente à propaganda político-partidária 11 - até vinte e cinco por cento de
em material didático impresso com recursos públicos e seus recursos em programas de melhoria
distribuído por este Ministério - (RIC na 3075/01). da saúde, da nutrição e das condições

JOSÉ DIRCEU - Requerimento de Informação habitacionais das populações atendidas."

- Solicita informações ao Sr. Ministro das Comunica- Sala da Comissão, 27 de março 2001 . - Depu-
ções sobre a regularidade da emissora Difusora FM e tado Antônio Carlos Konder Reis, PFL. - Inocên-
SP Sul TV Canal 44 de Itapetinga - (RIC na 3076/01). cio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar, PFUPST.

ALEXANDRE CARDOSO - Recurso - Recorre, J tT -
nos termos do art. 95, § 80

, do Regimento Interno da us I Icaçao
Câmara dos Deputados contra decisão da Presidên- A presente emenda visa destinar os recursos
cia em questão de ordem - (REC na 128/01). decorrentes da Emenda à Constituição que altera os

PROFESSOR LUIZINHO - Recurso - Recorre, arts. 79,80,81,82 e 83 do Ato das Disposições Cons-
nos termos do art. 95, § 80 , do Regimento Interno da titucionais Transitórias, para as causas da pobreza,
Câmara dos Deputados, contra decisão da Presidên- de modo que não ocorra o fato ?e eles serem destina-
cia em questão de ordem - (REC na 129/01). dos a minorar os seus efeitos. E importante não se fa-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Há sobre zer do Fundo que se está a. regul~~entar um instru-
a Mesa e vão à publicação as seguintes Emendas ao mento para consagrar o asslstenclaltsmo.
Projeto de Lei Complementar na 177, de 2001, do Sr. Brasília, 27 de março de 2001. - Deputado
Jorge Bittar, que "Regulamenta o Fundo de Combate Antonio C. Konder Reis, PFL - Deputado Inocêncio
e Erradicação da Pobreza, instituído pela Emenda Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPST.
Constitucional na 31, de 14 de dezembro de 2000,
que acrescenta os artigos 79, 80, 81, 82 e 83 ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias; e ao
Projeto de Lei Complementar na 187, de 2001, do
Poder Executivo, que "Dispõe sobre o Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza, na forma pre
vista no art. 79 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias", apensado. (Art. 64, § 1° da Consti
tuição Federal).

(Ato da Mesa na 177/89)



"Art. 4° Os beneficiários das ações se
rão definidos pelo Conselho do Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza, em ní
vel municipal, a partir de critérios de renda
e de localização e tempo de residência, for
mulados em âmbito nacional.

§ 1° São candidatos aos benefícios do
Fundo as famílias cuja renda per capita
seja inferior à linha de pobreza, assim como
cidadãos moradores de rua, que já perde
ram os vínculos familiares e que estão em
igual situação de renda.

§ 2° A linha de pobreza é definida
como o dobro da linha de indigência, calcu
lada como o custo de mercado para a aqui
sição de uma cesta de alimentos capaz de
fornecer as calorias necessárias aos pa
drões mínimos de nutrição para a sobrevi
vência do indivíduo.

Justificação

Esta Emenda tem por objetivo imprimir clara
mente no texto da lei quem são os beneficiários do
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, in
cluídos todos os cidadãos em snuação de exclusão so
cial, quer aqueles que ainda apresentam vínculos fa
miliares consistentes, quer, sobretudo, os moradores
de rua, maiores vítimas da degradação social, já total
mente apartados de qualquer laço familiar.

Entendemos que o Programa de Combate à Po
breza deve instituir mecanismos para retirada da
adultos e criança das ruas, oferecendo-lhes abrigo
condizente com a dignidade humana, apoio para a re
integração familiar e renda mínima para a sobrevivên
cia, assim como encaminhamento aos serviços de
saúde, educação e profissionalização.

Assim, é imperioso que se envide todos os es
forços para que o Programa de Combate à Pobreza
alavanque uma solução para o grave problema d~s

crianças e adultos que perderam os vínculos familia
res e se encontram em profunda situação de vulnera
bilidade social e indigência nas ruas.

Sala das Sessões, 28 de março de 2001. - De
putada Teima de Souza, PT - Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPST - De
putado Alceu Collares, Vice-Líder do Bloco Parla-

"As ações implementadas com recur
sos do Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza envolvem, no máximo, 2% de recur
sos com despesas administrativas e de in
vestimentos no primeiro ano de funciona
mento do Fundo. A partir do segundo ano
tais despesas serão Iimnadas ao máximo de
1% dos recursos.

Regulamenta o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza, instituído pela
Emenda Constitucional n° 31, de 14 de
dezembro de 2000, que acresecenta os
arts. 79, 80, 81, 82 e 83 ao Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias.
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EMENDA MODIFICATIVA N° 3 arts. 79 80, 81, 82 e 83 ao Ato das Dispo-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR sições Constitucionais Transitórias.

N° 177, DE 2001 Dê-se ao art. 4° do PLC n° 177/2000, a seguin-
te redação:

Dê-se ao art. 2° do PLC n° 177/2000, a seguin
te redação:

Justificação

Como o Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza tem aporte de recursos de R$4,0 bilhões, a
destinação de 2% para as despesas administrativas e
de investimento somam R$80,0 milhões o que deve
ser suficiente para a implementação dos programas
no primeiro ano. Cabe lembrar que esses gastos, re
presentam menos de 1% das despesas administrati
vas e de investimento com o pagamento do Benefício
da Prestação Continuada, previsto pela Lei Orgânica
da Assistência Social, Lei n° 8.742/93, alocado no
Fundo Nacional de Assistência Social.

Sala das Sessões, 28 de março de 2001. - De
putado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamen
tar PFUPST - Deputada Teima de Souza, PT- Depu
tado Walter Pinheiro, Líder do PT - Deputado Alceu
Collares, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS
Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco Par
lamentar PDT/PPS - Deputado Sérgio Miranda, Vi
ce-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA MODIFICATIVA W 4
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° 177, DE 2001

Regulamenta o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza, instituído pela
Emenda Constitucional n° 31, de 14 de
dezembro de 2000, que acrescenta os
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mentar PDT/PPS - Deputado Fernando Coruja, Vi
ce-Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS - Deputado
Walter Pinheiro, Líder do PT - Deputado Sérgio Mi
randa, Vice-Líder do Bloco ParlamentarPSB/PCdoB.

EMENDA N° 5

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 187, DE 2001

Dispõe sobre o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza.

Dê-se ao art. 50 do Projeto, a seguinte redação:

Art. 50 Caberá a gestão do Fundo ao
Conselho Nacional de Assistência Social 
CNAS, ao qual compete:

Justificação

A presente proposição, quando apresentada,
ainda na Comissão Especial, que tramitava no Sena
do Federal, objetiva a gestão pela estrutura adminis
trativa já existente nos âmbitos Federal, Estadual e
Municipal, consoante o que reza a Lei Orgânica da
Assistência Social.

A nossa proposta parte do pressuposto de que a
criação de mais um Conselho, de caráter meramente
consultivo e de acompanhamento dos recursos do
Fundo será desnecessária e onerosa, principalmente
quando a Sociedade Civil e o Estado já dispõem de
rede de atuação comprovadamente eficiente na ges
tão, no controle e no acompanhamento dos gastos
com a Assistência Social.

É sempre salutar relembrar que a Lei Orgânica
da Assistência Social no seu parágrafo único do art.
20 afirma: a Assistência Social realiza-se de forma in
tegrada às políticas setoriais, visando ao enfrenta
mento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao
provimento das condições para atender contigências
sociais e à universalização dos direitos sociais.

São 35 milhões de brasileiros que vivem abaixo
da linha da pobreza, ou seja, um quinto da população
vive com rendimento mensal de até 0,5 salário míni
mo, ou R$75,50 mensais.

Portanto, o enfrentamento da pobreza somente
será eficaz se o seu combate for travado de forma in
tegrada com as instituições públicas e privadas, e se
estiver subordinado a uma única política, possibilitan
do desse modo a maximização dos recursos já tão
escassos.

Contamos com a aquiescência dos nobres pa
res desta Casa com vistas à aprovação da presente
Emenda, no sentido de garantir maior eficiência e agi-

Iidade na distribuição desses recursos, combatendo
desse modo a pobreza em nosso País, assegurando
a gestão dos recursos do Fundo de Combate e Erra
dicação da Pobreza a cargo da estrutura governa
mental já existente.

Sala das Sessões, 28 de março de 2001. - De
putada Luíza Erundina, PSB - Deputado Professor
Luizinho, Vice-Líder do PT - Deputado José Anto
nio Almeida, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - Deputado Rubens Bueno, Líder do
Bloco Parlamentar PDT/PPS.

EMENDA MODIFICATIVA N° 6

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 177, DE 2001

Regulamenta o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza, instituído pela
Emenda Constitucional n° 31, de 14 de
dezembro de 2000, que acrescenta os
arts. 79, 80, 81, 82 e 83 ao Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias.

Dê-se ao art. ]O do projeto a seguinte redação:

"Art. 70 Até o exercício financeiro de
2010, a União destinará aos Fundos de
Combate à Pobreza, a que se refere o art.
82 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, trinta por cento do montante
pago mensalmente pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios em cumprimento de
obrigações assumidas com a União, resul
tantes da renegociação de suas dívidas mo
biliárias e contratuais.

Parágrafo único." "

Sala da Comissão, 27 de março de 2001. 
Deputado Antônio Carlos Konder Reis - Deputado
Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar.

Justificação

A presente emenda visa destinar os recursos
decorrentes da Emenda à Constituição que altera os
arts. 79,80, 81,82 e 83 do Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias, para as causas da pobreza,
de modo que não ocorra o fato de eles serem destina
dos a minorar os seus efeitos. É importante não se fa
zer do Fundo que se está a regulamentar um instru
mento para consagrar o assistencialismo.

Brasília, 27 de março de 2001. - Deputado
Antônio Carlos Konder Reis, PFL - Deputado Ino-



te;
8 - Seção XIX - Armas e munições,

suas partes e acessórios;
9 - Seção XX - Mercadorias e produtos

diversos."

Dispõe sobre o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza, na forma previs
ta no art. 79 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

Inclua-se onde couber o artigo abaixo:

"Art. O adicional de cinco pontos per
centuais na alíquota do IPI, de acordo com o
inciso 11, do art. 80, do Ato, das Disposições
Constitucionais Transitórias", será cobrado
dos produtos supérfluos constantes do Anexo
A desta lei, referente às seguintes seções:

1 - Seção IV - Produtos das indústrias
alimentares, líquidos, alcóolicos e vinagres;
fumo (tabaco e seus sucedâneos manufatu
rados);

2 - Seção VI - Produtos das indústrias
químicas ou das indústrias conexas;

3 - Seção XI - Matérias têxteis e suas
obras;

4 - Seção XII - Calçados, chapéus e
artefatos de uso semelhante, guar
da-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes,
e suas partes; penas preparadas e suas
obras; flores artificiais; obras de cabelo;

5 - Seção XIII - Obras de pedra, ges
so, cimento amianto, mica ou de matérias
semelhantes, produtos cerâmicos, vidro e
suas obras;

6 - Seção XIV - Pérolas naturais ou
cultivadas, pedras preciosas ou semiprecio
sas e semelhantes, metais preciosos, meta
is folheados ou chapeados de metais preci
osos, e suas obras, bijuterias, moedas;

7 - Seção XVII - Material de transpor-

EMENDA ADITIVA N° 7

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 187, DE 2001

Dispõe sobre o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza, na forma previs
ta no art. 79 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
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cêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPSI. retorno de 70% da dívidas mobiliárias e contratuais
para a ampliação dos recursos para o Fundo de Com
bate e Erradicação da Pobreza, no mesmo ano fiscal
do pagamento de suas parcelas.

Sala das Sessões, 27 de março de 2001. - De
putado Professor Luizinho, Vice-Líder do PT - De
putado Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do PMDB
Deputado Jorge Bittar, PI.

EMENDA ADITIVA N° 8

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 187/2001
Inclua-se onde couber os artigos abaixo:

"Art. O valor equivalente a setenta por
cento dos pagamentos das dívidas mobiliá
ria e contratual dos Estados, Distrito Fede
ral e Municípios, objetos de negociação
com a União, compõe as receitas do Fundo
de Combate e Erradicação da Pobreza,
previstas no item VI do art. 80, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. Nos termos do art. 82, do Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias, os Fundos
de Combate e Erradicação da Pobreza, constitu
ídos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios,
receberão recursos da União em valores superi
ores a setenta por cento dos pagamentos de
suas respectivas dívidas com a União.

§ 1° Os recursos serão repassados
aos Estados, Distrito Federal e Municípios
no mesmo ano fiscal das parcelas do paga
mento.

§ 2° As contribuições da União ficam
condicionadas ao cumprimento de dois re
quisitos:

I - constituição do Fundo pelos Esta
dos, Distrito Federal e Municípios, mediante
lei específica, nos temos do art. 82, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias;

11 - pleno funcionamento do Conselho
do Fundo nos termos do Parágrafo Único do
art. 79 e do caput do art. 82, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias."

Justificação

A proposta apresentada pelo Projeto de Lei
Complementar (PLP n° 187/01), não definiu receitas
adicionais previstas no item VI do art. 80, do Ato das
Disposições Constitucionais e Transitórias. Ora uma
das questões de debate no grandes fóruns mundiais é
a conversão de parte do pagamento da dívida pública
em ações voltadas para o pagamento da enorme dívi
da social do País. Portanto propõe-se nesta emenda o
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ANEXO A
Códigos dos produtos sujeitos ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que

serão majorados em cinco pontos percentuais

CódiÇlo I Oescricão
Seção IV

1604.11.00 Salmões
1604.12.00 Arenaue

1604.14 Atum, bonitos-listrados e bonitos-cachorros (Sarda sPP.)
1604.16.00 Anchovas
1604.20.10 Outras preparacões e conservas de atuns
1605.10.00 Carangueios
1605.20.00 Camarões

1704.10.00 Gomas de mascar, mesmo revestidas de açúcar

2003.10.00 Coaumelos
2003.20.00 Trufas

2203.00.00 Cervejas de malte
2204 Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool;

mostos de uvas, excluídos os da oosicão 2009
2205 Vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados por plantas ou

substâncias aromáticas
2206.00 Outras bebidas fermentadas (cidra, perada, hidromel, por exemplo);

misturas de bebidas fermentadas e misturas de bebidas fermentadas com
bebidas não alcóolicas, não especificadas nem compreendidas em outras

posicões
2207 Álcool etílico não desnaturado, com teor alcóolico em volume igualou

superior a 80% vol; álcool etílico e aguardente desnaturados com
Qualauer teor alcóolico

2208 Álcool etílico não desnaturado, com teor alcóolico, em volume, inferior a
- 80% vol; aguardente, licores e outras bebidas esoirituosas

2401 Fumo (tabaco) não manufaturado; desoerdícios de fumo (tabaco)
2402 Charutos, cigarrilhas e cigarros de fumo (tabaco) ou dos seus

sucedâneos
Seção VI

3302. ' Misturas de substâncias odoríferas e misturas (incluídas as soluções
alcõolicas) à base de uma ou mais dessas substâncias, dos tipos

utilizados como matérias básicas para a indústria; outras preparações à
base de substâncias odoríferas, dos tipos utilizados para fabricação de

bebidas
3303.00 Perfumes e águas de colônia
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3304 Produtos de beleza ou de maquilagem preparados e preparações para
conservação ou cuidados da pele (exceto medicamentos), incluídas as

preparações anti-solares e os bronzeadores; preparações para manicuras
e pedicuros

3305.20.00 Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes dos cabelos
3305.30.00 LaQuês para o cabelo
3305.90.00 Outras preparações

3405.30.00 Preparações para dar brilho à pinturas de carroçarias e produtos
semelhantes, exceto preparações para dar brilho a metais

3601.00.00 Pólvoras propulsivas
3602.00.00 Explosivos preparados, exceto pólvoras propulsivas
3603.00.00 Estopins ou rastilhos, de segurança; cordéis detonantes; fulminantes e

cápsulas fulminantes; escovas; detonadores elétricos
3604 Fogos de artifício, foguetes de sinalização ou contra o granizo e

semelhantes, bombas, petardos e outros artigos de pirotecnia
Seção XI

5701 Tapetes de matérias têxteis, de pontos nadados ou enrolados, mesmo
confeccionados

5702 Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, de matérias têxteis,
obtidas por tecelagem, não tufados nem f1ocados, mesmo

confeccionados, incluídos os tapetes denominados "kelim" ou "kilim",
"schumacks" ou "solmak", "karamaníe" e tapetes semelhantes, tecidos à

mão
5703 Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, de matérias têxteis,

tufados, mesmo confeccionados
5704 Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, de feltro, exceto os

tufados e os flocados, mesmo confeccionados
5705.00.00 Outros tapetes e revestimentos para pavimentos, de matérias têxteis,

mesmo confeccionados

5801 Veludos e pelúcias tecidos e tecidos de fraco ("chenille"), exceto os
artemtosdaposicã05806

5804 Tules, filá, e tecidos de malhas com nás; rendas em peça, em tiras ou em
motivos, excetos os produtos da posição 6002

6001 Veludos e pelúcias (incluídos os tecidos denominados de "felpa longa" ou
"pêlo compridon

) e tecidos atoalhados (tecidos de anéis), de malha
Seção XII

6504.00 Chapéus e outros artefatos de uso semelhante, em trançados ou obtidos
por reunião de tiras, de qualquer matéria, mesmo guamecidos

6505 Chapéus e outros artefatos de uso semelhante, de malha ou
confeccionados com rendas, feltro ou outros produtos têxteis, em peca
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(mais não em tiras), mesmo guarnecidos; coifas e redes. para o cabelo,
de Qualquer matéria, mesmo guarnecidas

6506.92.00 Outros chapéus e artefatos de uso semelhante, mesmo guarnecidos, de
peleteria (peles com pêlo) natural

6701.00.00 Peles e outras partes de aves, com suas penas ou penugens, penas,
partes de penas, penugens e artefatos destas matérias, exceto os

produtos da posição 0505. bem como os cálamos e outros canos de
penas, trabalhados

6702 Flores, folhagem e frutas, artificiais, e suas partes; artefatos
confeccionados com flores, folhagem e frutos, artificiais

6703.00.00 Cabelos dispostos no mesmo sentido, adelgaçados, branqueados ou
preparados de outro modo; lã, pêlos e outras matérias têxteis, preparados

para fabricação de perucas ou de artefatos semelhantes
6704 Perucas, barbas, sobrancelhas, pestanas, madeixas e artefatos

semelhantes, de cabelo, pêlos. ou de matérias têxteis; outras obras de
cabelo não especificadas nem compreendidas em outras posições

Seção XIII
6913 Estatuetas e outros objetos de ornamentação, de cerâmica

7013 Objetos de vidro para serviço de mesa, cozinha, toucador, escritório,
ornamentação de interiores ou uso semelhante, exceto os das posições

7010 ou 7018
7018 Contas, imitações de pérolas naturais ou cultivadas, imitações de pedras

preciosas ou semi-preciosas e artefatos semelhantes, de vidro, e suas
obras, exceto as de bijuteria; olhos de vidro, exceto os de prótese;
estatuetas e outros objetos de ornamentação, de vidro trabalhado a

maçarico, exceto os de bijuteria; micro-esferas de vidro de diâmetro não
superior a 1 mm

Seção XIV
7102 Diamantes, mesmo trabalhados, mas não montados nem engastados
7113 Artefatos de joalharia e suas partes, de metais preciosos ou de metais

folheados ou chapeados de metais preciosos
7114 Artefatos de ourivesaria e suas partes. de metais preciosos ou de metais

folheados ou chapeados de metais preciosos
7115 Outras obras de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados

de metais preciosos
7116 Obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semi-

preciosas. de pedras sintéticas ou reconstituídas
7171 Biiuterias
7118 Moedas

Seção XVII
8703.10.00 Veículos especialmente concebidos para se deslocar sobre a neve;

veículos especiais para transporte de pessoas nos campos de golfe e

08584 Quinta feira 29
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~ veículos semelhantes

8801.10.00 Planadores e asas voadoras

8901 Transatlântico, barcos de cruzeiro, "ferry-boat", cargueiros, chatas e
embarcações semelhantes, para o transporte de pessoas ou de

mercadorias
8903 lates e outros barcos e embarcações de recreio ou de esporte; barcos a

remos e canoas
Seção XIX

9301.00.00 Armas de guerra, exceto revólveres, pistolas e armas brancas
9302.00.00 Revólveres e pistolas, exceto os das posições 9303 ou 9304
9304.00.00 Outras armas (por exemplo: espingardas, carabinas e pistolas, de mola,

de ar comprimido ou de gás, cassetetes), exceto as da posição 9307
9306 Bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras

munições e projéteis, e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de
caça e buchas para cartuchos

9307.00.00 Sabres, espadas, baionetas, lanças e outras armas brancas, suas partes
e bainhas
Seção XX

9504.10.10 JogOS de vídeo
9504.10.9 Partes e acessórios

9504.10.91 Cartuchos
9504.10.99 Outros
9504.20.00 Bilhares e seus acessórios
9504.30.00 Outros jogos acionados por ficha ou moeda, exceto os jogos de balizas

(paulitos) automáticas (boliche, por exemplo)
9504.40.00 Cartas de jogar

9506.1 Esquis e outros equipamentos para esquiar na neve
9506.11.00 Esquis
9506.12.00 fixadores para esquis
9506.19.00 Outros

9506.2 Esquis aquáticos, pranchas de surfe, pranchas à vela e outros
equipamentos para prática de esportes aquáticos

9506.21.00 Pranchas à vela
9506.29.00 Outros

9506.3 Sacos e outros equipamentos para golfe
9506.31.00 Sacos completos
9506.32.00 Bolas
9506.39.00 Outros
9506.70.00 Patins para gelo e patins de rodas, incluídos os fixados em calcados

9601 Marfim, osso, carapaças de tartaruga, chifre, _pQnta, coral, madrepérola e

Março de 2001
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outras matérias animais para entalhar, trabalhados, e suas obras
(incluídas as obras obtidas por moldagem)

9601.10.00 Marfim trabalhado e obras de marfins
9601.90.00 Outros

JUSTIFICAÇÃO

A proposta apresentada pelo Projeto de Lei Complementar (PLC) n° 187/01 não
cuidou de definir o que são produtos supérfluos, conforme o texto constitucional
constante do inciso 11, art. 80, do ADCT. Ora, não há como financiar o Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza sem que se saiba sobre o que vai ser realmente
arrecadado com o adicional de cinco pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre
Produtos Industrializados. Cabe integrar ao texto do PLC a definição das classes de
produtos industriais sobre a uais serão arrecadados os valores correspondentes ao
adicional referido, Este o ob erv; da pres~QtEf emenda.

~ '~/u:VQ JL
Sala das Sessões, .

Professor Luizínho
Vice-Líder do PT

Mendes Ribeiro Filho
Vice-Líder do PMDB

Jorge Bittar - PT
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Isento4.000.000Até

EMENDA ADITIVA N° 9 CLASSES DE VALOR DO PATRIMÔNIO ALíQUOTAS
(EmR$)PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° 187/01

Acima de 8.000.000 até 12.000.000 0,2%

Acima de 12.000.000 até 16.000.000 0,4%

Acima de 4.000.000 até 8.000.000 0,1%

V - O imposto será lançado com base em decla
ração do contribuinte na forma da lei, da qual deverão
constar todos os bens do seu patrimônio, e respectivo
valor:

a) o bem que não constar da declaração presu
mir-se-á, até prova em contrário, adquirido com rendi
mentos sonegados ao Imposto de Renda, e os impos
tos devidos serão lançados no exercício em que for
apurada a omissão.

VI- O Poder Executivo regulamentará o dispos
to nesta Lei no prazo de 90 dias de sua publicação,
podendo delegar ao Ministro da Fazenda a fixação de
critérios para expressão de valores e para prestação
de informações necessária a sua plena aplicação:

a) a administração e a fiscalização do IGF com
pete à Secretaria da Receita Federal;

b) aplicam-se subsidiariamente ao IGF, no que cou
ber, os dispositivos da legislação do Imposto de Renda re
ferentes à administração, lançamento, consulta, cobrança,
penalidades, garantias e processo administrativo;

c) a pessoa jurídica será solidariamente respon
sável pelo pagamento do IGF, sempre que houver in
dícios de que sua constituição ou existência visa dis
simular o verdadeiro proprietário dos bens ou direitos
que constituam o seu patrimônio ou apresentá-los
sob valor inferior ao real".

Justificação

A proposta apresentada pelo Projeto de Lei
Complementar (PLC) n° 187/01 não cuidou de definir
o Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF), conforme o
texto constitucional constante do inciso 111, art. 80, do
ADCT. Ora, não há como financiar o Fundo de Com
bate e Erradicação da Pobreza sem que se saiba so-

0,7%Acima de 16.000.000

Dispõe sobre o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza, na forma previs
ta no art. 79 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

Inclua-se onde couber o artigo abaixo:
"Art. O produto da arrecadação do Imposto so

bre Grandes Fortunas-IGF, previsto no inciso VII, art.
153, da Constituição Federal, tem por fato gerador a
titularidade, em 31 de dezembro de cada ano, de for
tuna superior a R$4.000.000,00, valor este que será
revisto anualmente de acordo com o coeficiente de
variação aplicado pela Secretaria da Receita Federal
para a determinação do limite de isenção da tabela
progressiva do Imposto de Renda.

I - São contribuintes do IGF as pessoas físicas
domiciliadas no Pais, o espólio e a pessoa física ou ju
rídica domiciliadas no exterior em relação ao patrimô
nio que tenha no País;

11 - Considera-se fortuna, para efeito deste arti
go, o conjunto de todos os bens, situados no País ou
no exterior, que integrem o patrimônio do contribuinte,
com as exclusões de que trata o inciso V deste artigo:

a) na constância da sociedade conjugal, cada
cônjuge será tributado pela titularidade do patrimônio
individual e, se houver, de metade do valor do patri
mônio comum;

b) os bens e direitos de filhos menores serão tri
butados juntamente com os de seus pais;

c) serão excluídos do patrimônio, para efeito de
determinar a fortuna sujeita ao imposto o imóvel de
residência do contribuinte, até o valor correspondente
à sexta parte do limite de isenção estabelecido no ca
put; os instrumentos utilizados pelo contribuinte em
atividades de que decorram rendimentos do trabalho
assalariado ou autônomo, até o valor correspondente
à sexta parte do limite de isenção estabelecido no ca
put, e outros bens cuja posse ou utilização seja consi
derada de alta relevância social ou ecológica;

III - A base de cálculo do imposto é o valor do
conjunto dos bens que compõem a fortuna, diminuído
das obrigações pecuniárias do contribuinte, exceto as
contraídas para a aquisição de bens excluídos nos
termos da alínea c, do inciso anterior.

IV - O imposto será cobrado de acordo com a se
guinte tabela progressiva, cujos limites das classes de
valor do patrimônio serão revistos anualmente, confor
me o critério estabelecido no caput deste artigo:
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bre O que vai ser realmente arrecadado com a aplica
ção do tributo. E o que é pior, até que se defina o que
vem a ser o IGF, o Fundo de Combate e Erradicação
da Pobreza ficará sem os recursos correspondentes,
deixando de serem realizadas várias ações de reper
cussão social imediata. Cabe integrar ao texto do
PLC, portanto, a proposta de caracterização do IGF
por ser o lugar adequado, isto é, pobreza é cuidada
principalmente com grandes fortunas. Este o objetivo
da presente emenda.

Sala das Sessões, . - Deputado Professor Luizi

nho, Vice-Líder do PT - Deputado Mendes Ribeiro Fi
lho, Vice-Líder do PMDB - Deputado Jorge Bittar, PI.

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes
lembrando que amanhã, às 16 horas, haverá sessão
solene para homenagem póstuma ao ex-Governador
do Estado do Maranhão, Luiz Alves Coelho Rocha.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Compare
cem mais os Srs.:

Partido Bloco
RORAIMA

Airton Cascavel PPS PDT/PPS

Presentes de Roraima : 1

AMAPÁ

Badu Picanço PSDB PSDB/PTB
Fátima Pelaes PSDB PSDB/PTB
Jurandil Juarez PMDB
Sérgio Barcellos PFL PFLlPST
Presentes de Amapá : 4

PARÁ

Babá PT
Deusdeth Pantoja PFL PFLlPST
Elcione Barbalho PMDB
Gerson Peres PPB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB PSDB/PTB
Nicias Ribeiro PSDB PSDB/PTB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PFL PFLlPST
Vic Pires Franco PFL PFLlPST

Presentes de Pará : 10

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB PSDB/PTB
Átila Lins PFL PFLlPST
Euler Ribeiro PFL PFLlPST
Francisco Garcia PFL PFLlPST
Pauderney Avelino PFL PFLlPST
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB

Presentes de Amazonas :6
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Partido Bloco
RONDONIA

Eurípedes Miranda PDT PDT/PPS
Marinha Raupp PSDB PSOB/PTB
Nilton Capixaba PTB PSOB/PTB
Oscar Andrade PFL PFUPST
Sérgio Carvalho PSOB PSOB/PTB
Presentes de Rondania : 5

ACRE

Márcio Bittar PPS PDT/PPS
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros PSOB PSDB/PTB
Zila Bezerra PTB PSDB/PTB
Presentes de Acre : 4

TOCANTINS

Kátia Abreu PFL PFUPST
Paulo Mourão PSOB PSDB/PTB
Presentes de Tocantins : 2

MARANHÃO

João Castelo PSOB PSDB/PTB
Pedro Novais PMDB

Presentes de Maranhão: 2

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Amon Bezerra PSDB PSDB/PTB
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCOOB
Nelson Otoch PSDB PSDB/PTB
Roberto Pessoa PFL PFLlPST
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB
Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB
Vicente Arruda PSOB PSDB/PTB
Presentes de Ceará : 8

PIAuí

Mussa Demes PFL PFUPST

Presentes de Piauí : 1

RIO GRANDE DO NORTE

Múcio Sá PMDB
Salomão Gurgel PDT POT/PPS

Presentes de Rio Grande do Norte : 2

PARA(SA

Damião Feliciano PMOB
Domiciano Cabral PSOB PSOB/PTB
Inaldo Leitão PSOB PSOB/PTB
Presentes de Paraíba : 3
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Partido Bloco
PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB
Clementino Coelho PPS PDT/PPS
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB
João Colaço PMDB
Joaquim Francisco PFL PFUPST
Joel De Hollanda PFL PFUPST
José Chaves PMDB
Osvaldo Coelho PFL PFUPST
Pedro Eugênio PPS PDT/PPS
Ricardo Fiuza PFL PFUPST

Presentes de Pernambuco : 10

ALAGOAS

Augusto Farias PPB
Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB
José Thomaz Nonô PFL PFUPST
Olavo Calheiros PMDB

Presentes de Alagoas : 4

SERGIPE

Jorge Alberto PMDB
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB

Presentes de Sergipe : 2

BAHIA

Benito Gama PMDB
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL PFUPST
João Carlos Bacelar PFL PFUPST
João Leão PSDB PSDB/PTB
Jonival Lucas Junior PMDB
José Lourenço PMDB
Jutahy Junior PSDB PSDB/PTB
Luiz Moreira PFL PFUPST
Mário Negromonte PSDB PSDB/PTB
Nelson Pellegrino PT
Walter Pinheiro PT

Presentes de Bahia: 12
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Partido Bloco
MINAS GERAIS

Aracely de Paula PFL PFLlPST
Carlos Mosconi PSDB PSDB/PTB
Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB
Danilo de Castro PSDB PSDB/PTB
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Hélio Costa PMDB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
João Magalhães PMDB
José Militão PSDB PSDB/PTB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Mário de Oliveira PMDB
Olimpio Pires POT PDT/PPS
Osmânio Pereira PSDB PSDB/PTB
Rafael Guerra PSOB PSDB/PTB
Romel Anizio PPB
Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL
Silas Brasileiro PMDB
Tilden Santiago PT
Vittorío Medioli PSDB PSDB/PTB

Presentes de Minas Gerais : 21

ESP(RITO SANTO

João Coser PT
Magno Malta PST PFUPST
Ricardo Ferraço PSDB PSDB/PTB
Rose de Freitas PSDB PSOB/PTB

Presentes de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

A1dir Cabral PFL PFUPST
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB
Bispo Rodrigues PL PUPSL
Cornélio Ribeiro PSB PSB/PCDOB
Dino Fernandes PSDB PSDB/PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Jorge Bittar PT
Luisinho PST PFUPST
Luiz Ribeiro PSDB PSDB/PTB
Miriam Reid PSB PSB/PCDOB
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB
Paulo Feij6 PSDB PSOB/PTB
Roberto Jefferson PT~ PSDB/PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSDB/PTB
Vivaldo Barbosa POT POT/PPS

Presentes de Rio de Janeiro: 16
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SÃO PAULO

Aldo Rebelo
André Benassi
Antonio Carlos Pannunzio
Antonio Kandir
Bispo Wanderval
Chico Sardelli
Clovis Volpi
Fernando Zuppo
João Paulo
Jorge Tadeu Mudalen
José fndio
Julio Semeghini
Luiz Antonio Fleury
Luiz Eduardo Greenhalgh
Medeiros
Michel Temer
Milton Monti
Moreira Ferreira
Paulo Lima
Ricardo Izar
Robson Tuma
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Silvio Torres
Teima de Souza
VadãoGomes
Wagner Salustiano

Presentes de São Paulo : 27

MATO GROSSO

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PCdoB
PSOB
PSDB
PSOB
PL
PFL
PSOB
S.Part.
PT
PMDB
PMOB
PSDB
PTB
PT
PL
PMOB
PMOB
PFL
PMOB
PMDB
PFL
PPS
PSOB
PSOB
PT
PPB
PPB

Março de 2001

Bloco

PSB/PCOOB
PSOB/PTB
PSDB/PTB
PSOB/PTB
PLlPSL
PFLlPST
PSOB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PLlPSL

PFLlPST

PFLlPST
PDT/PPS
PSDB/PTB
PSOB/PTB

PCdoS PSB/PCOOB
PMDB
PSDB PSOB/PTB
PSDS PSDB/PTB
PMDB
PSDB PSDB/PTB
PFL PFLlPST

Murilo Domingos
Teté Bezerra
Welinton Fagundes

Presentes de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga
Geraldo Magela
Paulo Octávio
Wigberto Tartuce

Presentes de Distrito Federal : 4

GOIÁs

Aldo Arantes
Barbosa Neto
Juquinha
Lidia Quinan
Luiz Bittencourt
Pedro Canedo
Vilmar Rocha

Presentes de Goiás : 7

PTB
PMDB
PSDB

PMDB
PT
PFL
PPS

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PFLlPST
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PFL PFLlPST
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB
PFL PFUPST
PTS PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB
PSDB PSDB/PTB
PT
PPB

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão
Marisa Serrano
Pedro Pedrossian

Presentes de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Abelardo Lupion
Basílio Villani
Chico da Princesa
Hermes ParcianeJlo
Luciano Pizzatto
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Odílio Balbinotti
Padre Roque
Ricardo Barros

Presentes de Paraná : 11

SANTA CATARINA

Carlito Merss
Eni Voltolini
Gervásio Silva
João Matos
Vicente Caropreso

Presentes de Santa Catarina : 5

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes
Cezar Schirmer
Darcísio Perondi
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Osvaldo Biolchi

Presentes de Rio Grande do Sul : 9

Partido

PT
PSOB
PFL

PT
PPB
PFL
PMDB
PSDB

PPB
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PPB
PT
PMDB
PMDB

Bloco

PSDB/PTS
PFLlPST

PFLlPST

PSDB/PTB

":àS-.-~ -'
Deixam de comparecer OSBlllh:Jl~
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Partido Bloco
PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB

Renildo Leal PTB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 2
AMAZONAS

Luiz Fernando PPB

Total de Ausentes: 1

TOCANTINS

Freire Júnior PMDB

Total de Ausentes: 1

MARANHÃO

Eliseu Moura PPB

Paulo Marinho PFL PFUPST

Roberto Rocha PSDB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 3
RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMOB

Total de Ausentes: 1
PERNAMBUCO

Carlos Batata PSDB PSDB/PTB

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB

José Mendonça Bezerra PFL PFUPST

Luciano Bivar PSL PUPSL

Severino Cavalcanti PPB

Total de Ausentes: 5
ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB

Total de Ausentes: 1

SERGIPE

Augusto Franco PSOB PSOB/PTB

José Teles PSOB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 2
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Partido Bloco

BAHIA

Francistônio Pinto PFL PFUPST

Jaques Wagner PT

Nilo Coelho PSDB PSDB/PTB

Pedro lrujo PFL PFUPST

Reginaldo Germano PFL PFUPST

Total de Ausentes: 5
MINAS GERAIS

Cabo Júlio PL PUPSL

Lael Varella PFL PFUPST

Maria Elvira PMDB

Mauro Lopes PMDB

Walfrido Mares Guia PTS PSDB/PTB

Total de Ausentes: 5
eSpíRITO SANTO

Feu Rosa PSOB PSOB/PTB

Max Mauro PTB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 2
RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PPB

Eber Silva PST PFUPST

José Carlos Coutinho PFL PFUPST

José Egydio PL PUPSL

Mattos Nascimento PL PL/PSL

Total de Ausentes: 5
SÃO PAULO

Cunha Bueno PPB

De Velasco PSL PUPSL

Iara Bernardi PT

Jair Meneguelli PT

Zulaiê Cobra PSDB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 5
MATO GROSSO

Uno Rossi PSDB PSDB/PTB

Pedro Henry PSDB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 2

DISTRITO FEDERAL
Agnefo Queiroz PCdoS PSBIPCDOB

Jorge Pinheiro PMDB

Total de Ausentes: 2
GOIÁS

Nair Xavier Lobo PMDB
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Partido Bloco
GOIÁS

Roberto Balestra PP8

Zé Gomes da Rocha PMDB

Total de Ausentes: 3
MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi PMD8

Total de Ausentes: 1
SANTA CATARINA

Hugo Biehl PPB

Luci Choinacki PT

Renato Vianna PMDB

Serafim Venzon PDT PDT/PPS

Total de Ausentes: 4

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Luis Carlos Heinze PPB
Synval Guazzelli PMOB

Total de Ausentes: 3



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerro a
sessão, convocando outra, Extraordinária, para ama
nhã, quinta-feira, dia 29, às 9 horas, com a seguinte

Quinta-feira 29 08597

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA
(Ar.igo 151, I. "j" do Regimento Interno)

Votação

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 366-C, DE 1996

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DE DEFESA NACIONAL)

Votação, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 366-8, de 1996 que aprova o
Acordo para a Promoção e a Proteção Recíproca
de Investimentos, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Chile, em Brasília, em 22. d~ março
de 1994' tendo pareceres das Comlssoes: de
Economi~, Indústria e Comércio pela .aprovação
(Relator: Sr. Júlio Redecker); de Fln~~ças e
Tributação pela não implicação da matena com
aumento ou dIminUição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunci8;n;ento quan~~ à
adequação financeira e orçamentana e, no mento,
pela aprovação. O Deputado Vânia dos Santos
apresentou declaração de voto (Relator: Sr. Max
Rosenmann); de Constituição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, )uridicid~de e
técnica legislativa (Relator: Sr. Nllso~ GIbson).
PARECERES À EMENDA DE PLENARIO: das
Comissões: de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional pela aprovação (Relator: Sr. Leur
Lomar:to); de Economia, Indústria e ComércIo pe~a

aprovação, com subemenda (Relator: Sr. Joao

Fassarella); de Finanças e Tributação pela não
implicação da matéria com aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela rejeição, contra os
votos dos Deputados José Pimentel e Carlito Merss
(Relator: Sr. Max Rosenmann); e de ConstitUição e
justiça e de Redação pela constitucionalidade.
juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr.
Renato Vianna).

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

NQ 367~D, DE 1996

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES)
Votação, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo, nº 367-C, de 1996, que aprova
o texto do Acordo sobre Promoção e Proteção de
Investimento, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte,
em Londres, em 19 de julho de 1994; tendo
pareceres das Comissões: de Economia, Indústria
e Comércio, pela aprovação (Relator: Sr. Rubem
Medina); e de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, jundici~ade e t.écmca
legislativa (Relator: Sr. Nilson. Glbson).
PARECERES À EMENDA DE PLENARIO: da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional pela aprovação (Relator: Sr. leur
Lomanto); da Comissão de Economia, Indústria e
ComércIo, pela aprovação, com su~e~enda

(Relator: Sr. João Fassarella); e da CO~lssao de
Constituição e Justiça e de Redaçao,. p~la

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislatIva
(Relator: Sr. Marcos Rollm).
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URGENCIA
(Artigo 15~, I, "i", c/c art. 52. § 6º do

Regimento Interno)

Votação

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 348-C, DE 1996
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES)

Votação, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nQ 348-B, de 1996, que aprova
o texto do Acordo para a Promoção e a Proteção
Recíproca de Investimento, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e a
Confederação Suíça. em Brasília, em 11 de
novembro de 1994; tendo pareceres das
Comissões: de ConsUtUlção e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridlcidade e
técnica legislativa, (Relator: Sr. Nilson Gibson); de
Economia, Indústria e Comércio, pela aprovação,
(Relator: Herculano Anghlnetti); de Finanças e
Tributação, pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovação. com emenda, contra o voto do
Deputado Vânia dos Santos (Relator: Sr. Augusto
Viveiros). EMENDA DE PLENÁRIO: tendo
pareceres das Comissões de Economia, Indústria
e Comércio, pela aprovação, com subemenda
(Relator: Sr. João Fassarella); de Finanças e
Tributação, pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto a
adequação financeira e orçamentária a, no mérito,
pela rejeição, contra os votos dos Deputados José
Pimentel e Carmo Marss (Relator: Sr. Max
Rosenmann);a de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Sr. Luiz Antônio Fleury).
Pendente de parecer da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional.
Prazo: 15/10/00.

Discussão

4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 301-A, DE 1999
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 301, de 1999, que aprova o
texto do Protocolo sobre Promoção e Proteção de
Investimentos Provenientes de Estados Não
Membros do Mercosul, concluído em Buenos Aires,
no âmbIto do Mercosul, e aSSinado pelo Brasil em 5
de agosto de 1994; tendo pareceres das
Comissões: de Economia, Indústria e Comércio,
pela aprovação (Relator: Sr. José Machado); e de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Sr. Jutahy Júnior). Pendente de parecer
da Comissão de Finanças e Tributação.
Prazo: 14/1 0/99.

5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

NQ 395-A, DE 2000

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DE DEFESA NACIONAL)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 395, de 2000 que aprova o
texto do Acordo sobre Promoção e Proteção
Recíproca de Investimentos, celebrado entre o
Governo da República FederatIVa do Brasil e o
Governo da República Francesa, em Pans, em 21
de março de 1995; tendo parecer da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio pela aprovação,
com substitutivo (Relator: Sr. João Fassarella).
Pendente de parecer da Comissão de ConstitUição
e Justiça e de Redação.
Prazo: 21/02/00

6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

NQ 396-A, DE 2000

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DE DEFESA NACiONAL)

DIscussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 396, de 2000 que aprova o
texto do Acordo sobre Promoção e Proteção
Recíproca de Investimentos, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Federal da Alemanha, em
Bonn, em 21 de setembro de 1995; tendo parecer
das Comissões: de Economia, Indústria e
Comércio, pela aprovação, com substitutivo
(Relator: Sr. João Fassarella); e de Constituição e
Justiça e de Redação pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo
(Relator: Sr. José Dirceu). Pendente de parecer da
Comissão de Finanças e Tributação.
Prazo: 21/02/00
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1- COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:3a sessão
Última Sessão: 02/0412001

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N!! 3.685/00 - do Sr. José Carlos
Martinez - que "altera a Lei nSl 5889, de 8 de junho de
1973, que 'estatui normas reguladoras do trabalho rural
e dá outras providências', instituindo o condomínio de
empregadores rurais e o contrato coletivo de safra".
RELATOR: Deputado NELSON MEURER

PROJETO DE LEI N!! 3.858/00 - do Sr. Ricardo Ferraço
- que "dispõe sobre a criação e manutenção, pelo Poder
Executivo, de um portal na rede mundial de
Computadores (Internet) destinado a apoiar o pequeno
produtor rural e o agricultor tamiliar.
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO

PROJETO DE LEI NSl 3.908/00 - do Sr. Alex CanziaOl •
que "altera a Lei n!! 8.171, de 17 de janeiro de 1991,
acrescentando ao art. 28-A o parágrafo oitavo, que
institui penalidade ao produtor que não cumprir as
normas de combate à febre aftosa".
RELATOR: Deputado CARLOS BATATA

Decurso:4a sessão
Última Sessão: 30/03/2001

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE lEI N!! S02-A/99 • do Sr. João Paulo 
que ·cria o CADASTRO NACIONAL DE PECUÁRIA
BRASILEIRA, e dá outras providências ",
RELATOR: Deputado RONALDO CAIADO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 01, Anexo 11
Hora: 10h

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGENTE

PROJETO DE LEI NSl 3.115/1997 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "modifica o art. 15 da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, que dispõe sobre as sociedades por
ações". (Apensados: PL 1.00011999, PL 3.519 11997).
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste,
com emenda, dos PL nSls 3.519/97 e 1.000/99,
apensados, do Substitutivo da Comissão de Economia
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Indústna e ComércIo, com subemendas, das Emendas e
do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação,
com subemendas.

EMENDAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 779-B/1999
- que "aprova o texto das Modificações aos Convênios
Constitutivos da Corporação Financeira Internacional 
CIF e do Banco Internacional para á Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
téCnica leglslatilla, com subemendas.

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ
171/1993 - do Sr. Benedito Domingos e outros - que
"altera a redação do art. 228 da Constituição Federal 
(imputabilídade penal do maior de dezesseis anos)".
(Apensados' PEC 37/1995, PEC 68/1999, PEC 91/1995,
PEC 133/1999, PEC 150/1999, PEC 167/1999, PEC
169/1999, PEC 260/2000, PEC 301/1996, PEC
386/1996, PEC 426/1996, PEC 531/1997, PEC
633/1999).
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: pela admissibilidade desta e das PEC's nOs
37/95; 301/96; 531/97; 91/95; 386/96; 426/96, 633/99,
68/99, 133/99, 150/99, 167/99, 169/99 e 260/2000,
apensadas.
VISTA CONJUNTA aos Deputados José Genoíno,
Fernando Coruja, lédio Rosa, Júlio Delgado e Geovan
Freitas, em 06/1212000.
O Deputado lédio Rosa apresentou voto em separado
em 14112/2000.
O Deputado José Genoíno apresentou voto em
separado, em 28/3/2001.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N9
162/1995 - do Sr. Feu Rosa e outros - que "dá nova
redação ao parágrafo 42 do art. 212 da Constituição
Federal". (Apensados: PEC 208/2000, PEC 34211996).
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela admissibilidade desta e das PECs ngs
34211996 e 208/2000, apensadas.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
250/1995 . do Sr. Osvaldo Reis e outros - que "dá nova
redação ao artigo 28, ao inciso 11 do artigo 29, ao
parágrafo 22 do artigo 32, aos parágrafos 22 e 52 do
artigo 77, suprimindo-se os parágrafos 3Q e 4Q".
(Apensados: PEC 273/2000, PEC 28211995, PEC
330/1996).
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU.
PARECER: pela admissibilidade desta e das PECs n"
28211995 e 273/2000, apensadas; e pela
inadmissibilidade da PEC n2 330/1996, apensada.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ
49í1999 - do Sr Paulo Lima e outros • que "dá nova
redação ao art 48 e revoga a alínea "d" do mciso 111 do
art. 52 da Constituição Federal"
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela inadmissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ
63/1999 - do Sr. Eduardo Paes e outros - que "dá nova
redação ao art. 30, inciso V, a fim de incluir como
competência municipal os serviços de distribuição de
água e captação de esgoto".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela admIssibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ
82/1999· do Sr. Valdeci Oliveira e outros - que "dá nova
redação ao art. 173 da Constituição Federal"
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela inadmjssibilidade,

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ
12111999 - do Sr. Roland Lavigne e outros - que
'acrescenta parágrafo ao art. 55 da Constituição
Federal'.
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Vicente Arruda e
Fernando Coruja, em 28/03/2001.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ
139/1999 - da Sra. Luiza Erundina e oulros - que
"acresce inciso VIII e § 62 ao art. 153, criando imposto
progressIvo sobre heranças e doações de competênCia
da União".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Vicente Arruda e
Coriolano Sales, em 27/03/2001.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ
635/1999 - do Sr- Celso Russomanno e outros - que' dá
nova redação aos incisos XXXIV e LXXVII do art. 52,
bem como ao inCISO IV do art. 24 da Constituição
Federal".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
239/2000 - do Sr. Hugo Biehl e outros - que "acrescenta
inciso ao art. 22 da Constituição Federal',
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS KONDER
REIS.
PARECER: pela admissibilidade.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 87/1996 - do
Senado Federal (PLS 211/1995) - que "modifica
dispositivo da Lei Complementar nQ82 de 27 de março
de 1995'.
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade, jundlcldade e
técnica legislativa deste, com substitutivo.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 101/1996 - do
Sr Padre Roque - que "altera a competência do
Conselho Monetário Nacional para determmar as
características das cédulas e moedas nacionaiS".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
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PARECER: pela inconstitucionalidade deste e da
emenda da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 104A/1996 
do Sr. João Fassarella· que "acrescenta parágrafos 12 e
2º ao artigo 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 170/1997 - do
Sr. Júlio Redecker - que "dispõe sobre a estabilidade,
no emprego, decorrente de acidente do trabalho e de
doença profissional ou d}> trabal~o".

RELATOR: Deputado LEO ALCANTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda.
VISTA ao Deputado Waldir Pires, em 31110/2000), que
apresentou voto em separado, em 08/11/2000.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N~ 198/1997 - do
SI. Hermes Parcianello - que "estabelece competência
aos Municípios para decidirem sobre o horário de
funcionamento de instituições financeiras". (Apensados:
PLC 109/2000).
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade e
técnica legislativa deste e do apensado, com emendas

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 3/1999 - do Sr.
Átila Lins - que "cria a Região Integrada de
Desenvolvimento Manaus-Boa Vista e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado lUIS BARBOSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 44/1999 - do
Sr. Valdemar Costa Neto - que 'exclui a categoria dos
juízes de paz dos beneficiados com pnsão especial".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NQ 4.057A11998 • do Sr. Celso
Russomanno - que "acrescenta parágrafo ao art. 2° da
Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983, a fim de tomar
obrigatório o uso de instrumentos de filmagem nos
caixas eletrônicos", (Apensados: PL 3.070/2000).
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela constitUCionalidade, jundicidade e
técnica legislativa deste, nos termos do substitutivo. pela
constitucionalidade, juridicidade e téCnica legislativa,
com emenda, do Projeto de Lei nº 3.070/2000,
apensado, e pela injuridicldade e anti-reglmentalldade
da emenda da Comissão de Finanças e TribUlação.
VISTA ao Deputado Paes Landim, em 27/03/2001.

PROJETO DE LEI NQ 1 931/1999 - do Sr. Roberto
Jefferson - que "revoga a Lei nº 9.454, de 7 de abril de
1997". (Apensados: PL 2.368/2000}
RELATOR: Deputado LUIZ ANTÔNIO FLEURY.

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do apensado e, no mérito,
pela aprovação do PL 1.931/99 e pela rejeição do PL
2.368/2000, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 2.085/1999 - do Sr. Neuton Lima 
que 'dispóe sobre a prestação de aSSistência religiosa
nas entidades civis".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos
termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado José Dirceu, em 18/10/2000.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 436/1997
do Sr. Padre Roque - que "susta os efeitos do art. 4º do
Decreto n2 2.250, de 11 de junho de 1997, do Poder
Executivo, que dispõe sobre a vistOria em imóvel rural
destinado a reforma agrária e dá outras providências".
(Apensados: POL 437/1997).
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela inconstitucionalidade a, no mérito, pela
rejeição deste e do apensado.

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N2 3.173/1997 - do Senado Federal
(PLS 22/1996) . que 'dispõe sobre os documentos
produziaos e os arqUivados em meio eletrônico e dá
outras providências". (Apensados: PL 1.806/1999).
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade, jundlcidade,
téCnica legislatIVa e, no mérito, pela aprovação deste,
das Emendas da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio de nºs 1, 2, 4 e 5 e da emenda de n21
apresentada nesta Comissão, nos termos do
Substitutivo; pela constitUCionalidade, jundicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL nQ

1.806/99, apensado; e pela Inconstitucionalidade da
Emenda da Comissão de Economia Indústria e
Comércio de nQ 3 e das emendas de nºs 2 e 3
apresentadas nesta Comissão.
VISTA ao Deputado Custódio Mattos, 28/0312001.

PROJETO DE LEI Nº 3.733/1997 - do Senado Federal
(PLS 124/1996) • que 'altera a alínea 'b" do § 2º do art.
589 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nQ

6.969, de 10 de dezembro de 1981".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, Juridicldade, falta
de técnica legislativa e, no ménto, pela rejeição.
VISTA ao Deputado LUIZ Eduardo Greenhalgh, em
28/03/2001.

PROJETO DE LEI N2 1.052A11999 - do Senado Federal
(PLS 166/1998) • que "altera a Lei nº 9.691, de 22 de
julho de 1998, que "altera a Tabela de Valores da Taxa
de Fiscalização da Instalação por Estação. objeto do
Anexo 111 da Lei nQ 9472, de 16 de julho de 1997, que
dispõe sobre a organização dos sefVlços de
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telecomunicações, a criação e o funcionamento de um
órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos
termos da Emenda Constitucional n2 8, de 1995", e
dispõe sobre as taxas de fiscalização de instalação e de
funcionamento de serviços de radiodifusão de sons e
Imagens educativa"
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA.
PARECER pela constitucionalidade, juridicidade e
técnIca legislativa. .
VISTA ao Deputado André Benassi, em 04/10/2000.

PROJETO DE LEI Ng 1.92011999 - do Senado Federal
(PLS 48211999) - que Ualtera o art. 10 da Lei n2 9.504,
de 30 de setembro de 1997, ampliando o número
máximo de candidaturas passíveis de registro pelos
partidos políticos nas eleições legislativas em todos os
níveis da Federaçãou

• (Apensados: PL 1.321/1999, PL
1.709/1999. PL 1.75211999, PL 1.753/1999).
RELATOR. Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER- pela constitucionalidade, juridlcldade e
técnica legislativa deste e dos apensados, com
emendas, e, no ménto, pela aprovação deste e rejeição
dos apensados.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Fernando Coruja,
José Roberto Batochio e Aldir Cabral, em 28/03/2001.

PROJETO DE LEI N2 2 671/2000 - do Senado Federal
(PLS 38211999) - que 'acrescenta inciso ao art. 42 da
Lei n29.394, de 20 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcldade e
técnica legislativa.
VISTA ao Deputado Paes Landim, em 22111/2000.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N2 1.n8A11996 - do Sr. Ary Kara 
que "dispõe sobre a aceitação de moeda naCional e
cartão de crédito nacional no pagamento de compras de
mercadorias efetuadas em lojas francas",
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade. Juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Waldir Pires e
Fernando Coruja, em 31/10/2000. O Deputado Waldir
Pires apresentou voto em separado

PROJETO DE LEI N2 3.222/1997 - do Sr. Feu Rosa 
que "altera dispositivos do Decreto·Lel n23.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal"
RELATOR. Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N2 3.287A11997 - do Sr Feu Rosa 
que 'concede Isenção às saídas e ao transporte de
produtos alimentícIOS com destino a entidades,
associações e fundações sem fms lucrativos e a sua
posterior distribuição a pessoas carentes'.
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI N2 383/1999 - do Sr Pompeo de
Matlos - que' institUI a Lotena MuniCipal de prognósticos

sobre o resultado de sorteio de números, organIzada
nos moldes da loteria denominada jogo do bicho e
revoga dispOSItivos legais referentes a sua prática e
determina outras providências'.
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, Juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos
termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N2 4.884A11999 - do Sr. Marçal Filho
- que "proíbe a exposição de publicações de conteúdo
erótico ou pornográfico nos estabelecimentos que
efetuam sua vendau

•

RELATOR. Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e
técnica legislativa, nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado José Roberto Batochlo, em
31/10/2000.

PROJETO DE LEI NQ 2.336/2000 - do Sr. frelre Júnior 
que "dispõe sobre a assistência do advogado no
inquérito policial".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.

PROJETO DE LEI N2 2 579/2000 - do Sr. José Roberto
Batochio • que 'acrescenta parágrafo ao artigo 549, da
Lei n2 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil'.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos
termos do substitutiVO.

PROJETO DE LEI NQ 2.627/2000 - do Sr. Marcos Clntra
- que "acrescenta dispositivo ao art. 485 do Código de
Processo Civil, que dispõe sobre a ação rescIsória".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela conslltuClonalidade, juridlcldade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N2 2.88212000 - do Sr. Vivaldo
Barbosa - que "atnbUl competência ao Juízo Federal
para processar e julgar as matérias enumeradas nos
Incisos I a V do art. 66 da Lei n° 7.210, de 11 julho de
1984".
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcldade,
inadequada técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição.
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COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:4a Sessão
Última Sessão: 30/0312001

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 237/1999 - do Sr. Ricardo
Berzoini e Wellington Dias - que "estabelece sanções
administrativas às isntituições financeiras que pratiquem
abusos ou infrações no atendimento ao usuário de
serviços bancários". (Apensado: PL [19 3.592/2000)
RELATOR: Deputado EXPEDITO JUNIOR

PROJETO DE LEI W 89311999 - do Sr. Fernando
ry1arroni - que "dispõe sobre a criação do Cadastro
Unico Nacional da Telefonia Móvel Celular e dá outras
providências". (Apensados: PL's n2s 1.52211999
2.392/2000)
RELATOR: Deputado BADU PICANÇO

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4° sessão
Último dia 30/03/2001

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N2 1.114/1999· do Sr. Wellington
Dias e outros - que "Institui o Programa Permanente de
Convivência com o Semi-Árido e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado ADOLFO MARINHO

PROJETO DE LEI N9 3.678/2000 - do Poder Executivo·
que "institui contnbuição de intervenção no domínio
econômico, destinada a finanCiar prOjetos de mfra
estrutura."
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES

COMISSÃO DE ECONOMIA,, ,
INDUSTRIA ECOMERCIO

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Local: Plenário 5, Anexo 11
Hora: 10h

TEMA:
REPOSiÇÃO DAS PERDAS DO FGTS - QUEM PAGA
A CONTA?

CONVIDADOS:
- MÁRIO BERNARDINI - Diretor do Departamento de
Competitividade Industrial - FIESP
- Deputado CARLOS EDUARDO MOREIRA FERREIRA
- Presidente da Confederação Nacional das Indústrias -
CNI
- CARLOS ALBERTO GRANA - Secretário-Geral da
Central Única dos Trabalhadores - CUT I

- AUGUSTO J. JOY NEVES COLARES - Vice-
Presidente da Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas
- EXPEDITO DOMINGOS BEZERRA - Diretor
Tesoureiro da Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio - eNTC
- JOSÉ CALlXTO RAMOS - Presidente da
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria 
CNTI

CANIDÉ PEGADO Secretário-Geral da
Confederação Geral dos Trabalhadores - CGl
- LUIGI NESE - Presidente da Confederação de
Serviços do Estado de São Paulo
- FRANCISCO GIANNOCCARO - Vice-Presidente da
Associação Comercial de São Paulo

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR- 'DE AMANHA (30/03/01)

Projetos de Lei (Art. 119, J e § 1°}

PROJETO DE LEI N!l 3.996/00 - do Senado Federal
(PLS lO/DO) - que "dispõe sobre a existência de
acomodações separadas para fumantes e não-fumantes
em estabelecimentos hoteleiros".
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:1 a sessão
Última Sessão:04/04/01
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Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI Nº 3.639-A/00 - do Poder Executivo
(MSC 1.422/00) - que "desvincula, parcialmente, nos
exercícios de 2001 e 2002, a aplicação dos recursos de
que tratam os arts. 48, 49 e 50 da Lei nS? 9.478, de 6 de
agosto de 1997, pertencentes à União".
RELATOR' Deputado JAIRO CARNE!RO

PROJETO DE LEI Nº 3.717/00 - do Sr. Alceu Collares
que "acrescenta parágrafo ao art. 26 da Lei n9 9.492, de
10 de setembro de 1997. que define competência.
regulamenta os serviços concernentes ao protesto de
títulos e outros documentos de díVida e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI

PROJETO DE LEI Nº 3.738/00 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "especifica condições a serem observadas
para a implementação de programas de incentivo ao
turismo financiados, no todo ou em parte, por recursos
públicos federaiS",
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI

PROJETO DE LEI Nº 3.759/00 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "obriga a manutenção de
representante para atendimento pessoal aos usuários
nas cidades que espeCIfica, por parte das empresas
administradoras de cartão de crédito"
RELATOR: Deputado MÚCIO SÁ

PROJETO DE LEI Nº 3.870100 - do Sr, Ricardo Izar
que ~permlte a Inclusão dos laboratÓriOs de análrses
clinicas no SIMPLES, instltUldo pela Lei n~ 9.317, de 5
de dezembro de 1996",
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

PROJETO DE LEI NE 3.916/00 - do Sr. João Coser 
que "estende os Benefícios previstos na Lei n9 1.060, de
5 de fevereiro de 1950, à Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte".
RELATOR. Deputado EMERSON KAPAZ

PROJETO DE LEI NE 3.973/00 - do Sr Alberto Fraga 
que "estabelece regras para a cobrança de diárias por
hotéis e estabelecimentos congêneres, e dá outras
proVidências",
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

PROJETO DE LEI Nº 3.995/00 - do Sr Marcos Cintra 
que "dispõe sobre os limites da receita bruta anual das
empresas inSCritas no Sistema integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de que trata a
Lei nE 9.317, de 5 ae dezembro de 1996, e dá outras
providências'.
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJEiO DE LEI Nº 4.103/01 - do Sr. LÍncoln Portela 
que "dispõe sobre a venda de medicamentos
genéricos".
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO MADEIRA

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA EDESPORTO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 5a sessão
Ú/ffmaSessão: 29m3m1

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N9 763/99 - do Sr. Zezé Perrella 
que "altera dispOSitiVOS da Lei n9 9.615, de 24 de março
de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá
outras providências". Apensados PLs nºs 1 754/99,
1.755/99,1.488/99,1.836/99,1.852/99 e 2.299/2000.
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

Decurso:5a sessão
Última Sessão: 29/03/01

Projeto de Lei (art. 119, I e § 1D
)

PRO.JETO DE LEI NE 3.648/00 - do Sr Ubiratan AgUiar
- que "institui o dia nacional do livro Infantil'.
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA

NACIONAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:4a sessão
Última sessão: 30/3/01

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N2 844/91 - do Sr Mendonça Neto 
que "estabelece critériOS para a divulgação de
documentos oficiais sigilosos" (Apensado o PL nº
1.607/99)
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES

PROJETO DE LEI Nº 3 648-A/97 - da Sra Mana ElVIra
- que "dispõe sobre a aprovação em exame de aptidão
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psicológica como requisito para o ingresso nos quadros
dos órgãos de segurança pública e nas empresas
privadas de segurança e transporte de valores"
RELATOR: Deputado LEUR LOMANTO

PROJETO DE LEI NQ 3.662/00 - do Sr. Jair Bolsonaro
que ~concede anistia de multas aplicadas a militares
com base no art. 15, inciso I, "e", da Lei nQ 8.025, de 12
de abril de 1990·. .
RELATOR: Deputado WAGNER SALUSTIANO

PROJETO DE LEI N2 3.667/00 - da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "dá nova redação ao § 22 do art. 22 da
Lei n2 4.735. de 17 de agosto de 1964, "Lei do Serviço
Militar", garantindo às mulheres o direito de opção ao
serviço milítar".
RELATORA: Deputada MARIA LUCIA

PROJETO DE LEI N2 3.670/00 - da Sra. Laura Carneiro
- que "dispõe sobre a prorrogação dos contratos
temporános no âmbito das Organizações Militares do
Ministério da Marinha".
RELATOR: Depulado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI N2 3.791/00 - do Sr. José Carlos
Coutmho - que "estabelece a obrigatoriedade de
atendimento médico ao policiai e bombeiro vitimado em
acidente decorrente do exercício da função pública e dá
outras providênCias".
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL EFAMíLIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:5a Sessão
Última Sessão: 29/03/01

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Substitutivos (Art. 119,11 e § 1°)

PROJETO DE LEI Nº 3.942-8/89 - do Senado Federal
(PLS 25/89) - que "dispõe sobre a concessão de bolsas
de iniciação ao trabalho a menores assistidos e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI NIl 1.587-8/91 - do Senado Federal
(PLS 42/91) - que "estabelece normas de proteção à
saúde dos trabalhadores de biotério e dá outras
providências'
RELATOR. Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI Nº 4.326-8/93 - do Sr. Pauderney
Avelino - que "cria condições para participação de
deficientes auditiVOS na comunicação e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI Nll 362195 - do Sr. Padre Roque
que "dispõe sobre o estimulo à guarda e adoção de
criança ou adolescente órfão ou abandonado".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI Nº 3.760/97 - do Sr. Max
Rosenmann - que "altera o art. 31 da Lei 8.212, de 24
de julho de 1991, para responsabilizar o contratante de
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
pelo recolhImento das contribUições previdenciárias e dá
outras providênCias".
RELATORA' Deputada JANDIRA FEGHALI

PROJETO DE LEI NIl 3.894/97 - do Sr. Elias Murad
- que "dispõe sobre a venda e locação de fitas de vídeo
com cenas de sexo explícito
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI NIl 4.328/98 - do Sr. Serafim
Venzon - que "dispõe sobre o parcelamento de dívidas
Oriundas de contribuições sociais devidas ao Instituto
Nacional do Seguro Social, alterando o art. 38 da Lei ne

8.212 de 24 de julho de 1991'
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA

PROJETO DE LEI N2 4.436/98 - do Sr. Fernando
Zuppo - que I dispõe sobre incentivo fiscal a pais de
filho deficiente mental".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI N!! 4.864/98 - do Senado Federal
(PLS 193/97) - que "altera o § do art. 18 da Lei ne
8.213, de 24 de julho de 1991, que estende o benefício
do auxílio-acidente ao empregado doméstico."
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI N2 346J99 - do Sr. Roberto Pessoa
- que "estabelece a obrigatoriedade de os laboratÓrios
farmacêuticos Inscreverem nas embalagens e rótulos de
seus produtos alerta sobre a neceSSidade de orientação
médica para o uso de medicamentos".
RELATORA: Deputada JANDlRA FEGHALI

PROJETO DE LEI N2 434/99 - do Sr. Magno Malta 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino sobre as
drogas entorpecentes e psicotrópicos e sobre prevenção
das doenças sexualmente transmissíveis (DST's) e
AIDS a níveis do 1Q e 2!! graus de ensmo e nos cursos
de formação de professores, e dá outras providênCIas·.
RELATORA: Deputado ALMERINDA DE CARVALHO

PROJETO DE LEI N2 1.967/99 - do Senado Federal
(PLS 480/99) - que • faculda o acesso gratuito de
ídosos a Parques Nacionais. e dá outras provldêncais".
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO
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PROJETO DE LEI N2 2.599/00 - da Sr'!. Marinha
Raupp - que "Dispõe sobre a criação de selo
comemorativo do Dia Internacional da Mulher".
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA

PROJETO DE LEI N2 2.616/00 - do Sr. Enio Bacci 
que "Determina a impressão do quadro de vacinas
infantis obrigatórias nas embalagens de leite e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES

PROJETO DE LEI N2 3.341/00 - do Sr Neuton Lima 
que "altera o art.1 2 da Lei n2 9.965, de 27 de abril de
2000, que restringe a venda de esteróides ou peplídeos
anabolizantes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO

Decurso: 4a Sessão
Última Sessão: 30/03/01

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N2 2.053/96 - do Sr. Arnaldo Faria
de Sá - que "dispõe sobre a gratuidade de ingresso de
aposentados a espetáculos públicos"
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA

PROJETO DE LEI N2 2.316/96 - do Sr. Elias Murad 
que "dispõe sobre os limites máximos dos teores de
nicotina, alcatrão e monóxido de carbono dos derivados
do tabaco comercializados no País e dá outras
providências" .
RELATOR: Deputado ENI VOLTOLlNI

PROJETO DE LEI N2 3.632100 - do Sr. Nelson
Marchezan e Outros· que "altera a Lei n2 8.036, de 11
de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço • FGTS, para acrescentar
situações de movimentação, pelo trabalhador, da conta
Vinculada e dá oulras providências".
RELATOR' Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI N2 3.750/00 - do Sr. José índiO - que
" acrescen1a §§ 12 e 13 ao art. 22 da Lei n28.212, de 24
de julho de 1991, para prever contribuição
previdenciária substitu1iva das empresas em relação aos
segurados que prestem serviço por intermédio de
cooperatIVas de trabalho".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI N2 3.774/00 - do Sr. Pompeo de
Mattos· que "altera a Lei n28.742, de 07 de dezembro
de 1993, dispondo sobre o benefícios da prestação
continuada à pessoa portadora de deficiência e ao
idoso".
RELATORA Deputada LÚCIA VÂNIA

PROJETO DE LEI N2 3.799/00 - do Sr. Darcíslo Perondl
- que " acrescenta parágrafo ao artigo 34 da Lei n2
9.656, de 3 de junho de 1998 , que dispõe sobre os
J:lanos privados de assistência à saúde e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSE UNHARES

PROJETO DE LEI Nº 3.819/00 - do Sr. Antonio Carlos
Konder Reis· que" altera o art. 22 da Lei n2 8.212, de
24 de julho de 1991, para reduzir em cinqüenta por
cento a contribUição previdenciária das associações
comerciais e industnais".
RELATOR: Deputado ARISTON ANDRADE

PROJETO DE LEI N2 3.845/00 - do Sr. Pompeo de
Mattos· que U dispõe sobre a realização de laq.ueadura
de trompas nas unidades públicas do Sistema Unico de
Saúde ou conveniadas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ EGYDlO

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO..

PUBLICO

AV I 5 OS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:1a sessão
Última Sessão: 04104/2001

Substitutivos (art. 119,11 e § 1°)

A PROPOSfÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMfSSÃO

PROJETO DE LEI N2 3.251/00 . do Sr. Bispo Rodngues
• que "proíbe a utilização, para reduzir período de férias
do empregado, de falta não justificada ao serviço
descontada do salário".
RELATOR: Deputado LAíRE ROSADO

Decurso: 4a sessão
Última Sessão: 30/0312001

Substitutivos (art. 119,11 e § 1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N2 3.850/97 • do Sr. Corauci
Sobrinho· que "estabelece incentivo fiscal às empresas
que contratarem empregados iniciantes e dá
prOVIdências correlatas". (Apensados: 3.863/97,
4.472198 (4.760/98), 7/99 (1.658199, 1.665/99,2.347/00)
82199, 154/99 (800/99), 1.212/99, 3097/00 3.118100 e
3.637/00)
RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS
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PROJETO DE LEI N2 3.096/00 - ao Sr. Enio Bacci - que
"dispensa do pagamento de taxa, o cidadão
desempregado, para inscnção a Concurso públicoll

•

RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

PROJETO DE LEI N2 3.130/00 - da srª Maria Ellllra 
que "regulamenta o exercício da atividade de Detetive
Profissional, com a emenda modificativa a redação aos
arts. 12 ao 92 e seus parágrafos'únicos do Decreto n~

50.532. de 3 de maio de 1961, que dispõe sobre o
funcionamento das empresas de que trata a Lei n!?
3.099, de 24 de fevereiro de 1957, e dá outras
providências". (Apensado: PL 3.441/00)
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

PROJ ETO DE LEI N2 3.160/00 • do Sr. Valdeci Oliveira·
que "altera o Decreto-Lei nl! 5.452, de 1l! de maio de
1943, que institui a consolidação das leis do trabalho".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

PROJETO DE LEI N2 3.201/00 - do Sr. Léo Alcântara·
que "dispõe a publicidade dos processos Iicitatóríos e
seu registro e averbação no serviço de registro de títulos
e documentos e determina outras providências".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

AVISO

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ (DIA 30/03/2001)

Projetos de Lei (art. 119. I, do RICO)

PROJETO DE LEI N2 1.039-A/99 - do Sr. Alberto Fraga
- que "estabelece a utilização da cabine de segurança
nos veículos de aluguel (TÁXI)".
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO

PROJETO DE LEI NQ 1.461-A/99 - do Sr. Luiz
Bittencourt - que "dispõe sobre a reserva de assentos
para pessoas obesas nos sistemas de transporte
público coletivo rodoviário urbano e interestadual".
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA

PROJETO DE LEI N2 2.162-A/99 (apensado PL
2.214/99) - do Sr. Jaques Wagner - que "dispõe sobre
a conversão de motores a gasolina para utilização de
Gás Natural Veicular ou para biomassa e seus
derivados em veículos automotores a gasolina de frotas
de táxis, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES

PROJETO DE LEI Nº 2.498/00 (apensado PL 3.376/00)
- do Sr. Eunício Oliveira - que "altera a Lei nl! 7.418, de
16 de dezembro de 1985, que "institui o Vale
Transporte, e dá outras providências", para instituir
alternativamente o Auxího-Transporte".
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES

PROJETO DE LEI N!l 3.103/00 - do Sr. Glycon Terra
Pinto - que "altera os arts. 61 e 62 da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado PAULO GOUVÊA

PROJETO DE LEI N2 3.140/00 (apensado PL 3.453/00)
- do Sr. Chico da Princesa - que "altera a Lei nS! 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institUI o Código de
Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

PROJETO DE LEI N2 3.183/00 - do Sr. Alberto Fraga 
que "altera os arts. 154 e 158 de Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado ROMEU QUEIROZ

PROJETO DE LEI Nº 3.193/00 - do Sr. Luís Barbosa 
que "acrescenta artigo à Lei n2 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
BrasIleiro, dispondo sobre os autos de infração
relacionados a Infrações detectadas por aparelhos
eletrônicos·.
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA

PROJETO DE LEI N2 3.233/00 - do Sr. Sérgio Reis 
que "altera a Lei n2 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro",
RELATOR: Deputado HAROLDO BEZERRA

PROJETO DE LEI NQ 3.257/00 - do Sr. Ary Kara - que
"altera o Capítulo das DispOSições Finais e Transitórias
e também o Anexo I da Lei nS! 9.503. de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado NORBERTO TEIXEIRA

PROJETO DE LEI NS! 3.265/00 - do Sr. Alberto Fraga 
que "dá nova redação ao art. 71 da Lei 02 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro".
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA

PROJETO DE LEI N2 3.335/00 - do Sr. Edinho Bez 
que "altera a redação do art. 329 da Lei 0 2 9 503, de 23
de setembro de 1997, que institUI o Codlgo de Trânsito
Brasileiro".
RELATOR: Deputado JOÃO RIBEIRO

PROJETO DE LEI Wl 3.346/00 - do Sr. Aloizio Santos 
que "acrescenta parágrafos ao art. 133 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro·.
RELATOR: Deputado JOÃO HENRIQUE

PROJETO DE LEI N2 3.378/00 - do Sr. Chico Sardelli 
que "acrescenta artigo à Lei nº 9.503. de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro".
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA

PROJETO DE LEI Nl! 3.429/00 - do Senado Federal
(PLS N2 659199) - que "altera a Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973. para incluir trecho da rodovia RO-
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133 na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema
Rodoviário Nacional".
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ

PROJETO DE LEI N2 3.489/00 - do Sr. Luciano Pizzatto
- que "proíbe o transporte de valores em aeronaves que
efetuam transporte de passageiros. regular ou não
regular'.
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

PROJETO DE LEI N2 3.508/00 - do Sr. Vicente
Caropreso - que "altera a Lei n2 7.565, de 19 de
dezembro de 1986, que "dispõe sobre o Código
Brasileiro de Aeronáutica", para prever forma de
encaminhamento das reclamações dos usuáriOS do
serviço de transporte aéreo e dá outras prOVidências".
RELATORA: Deputada TELMA DE SOUZA

PROJETO DE LEI Nº 3.571/00 - do Sr Gilberto Kassab
- que "dá denominação a trevos localizados na BR-381
• Rodovia Femão Dias".
RELATOR: Deputado ARACELY DE PAULA

PROJETO DE LEI Nº 3.595/00 - do Sr. Luiz Barbosa 
que "altera a denominação do Aeroporto Internacional
de Boa Vista - RR para "Aeroporto Internacional de Boa
Vista Prefeito Alcides Rodrigues dos Santos"".
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

PROJETO DE LEI Nº 3.600/00 - do Sr De Velasco 
que "denomina "Viaduto Karla Cristina Pelegrina de
Souza" o viaduto localizado na saída 272 da rodovia BR
- 116 (Rodovia Régis Blttencourt), no município de
Taboão da Serra, Estado de São Paulo".
RELATORA: Deputada TELMA DE SOUZA

PROJETO DE LEI N2 3.627/00 - do Sr. Betlnho Rosado
- que "Introduz modificação no Plano Nacional de
Viação, incluinclo trecho rodoviário que especifica".
RELATOR: Deputado JOÃO HENRIQUE

PROJETO DE LEI N2 3.834/00 - do Sr. Glycon Terra
Pmto - que "altera o art. 267 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de TrânSito
Brasileiro'.
RELATOR: Deputado AíRTON CASCAVEL

PROJETO DE LEI Nº 3.838/00 - do Sr. Moacir Plovesan
- que "dispõe sobre parcelamento de multas deVidas em
decorrênCia de infrações ao Código de Trânsito
Brasileiro nas estradas federais sob a Jurisdição da
Polícia Rodoviária Federal e dá outras providênCias".
RELATOR Deputado ILDEFONÇO CORDEIRO

PROJETO DE LEI N2 3.4521'00 - do Sr. Pedro
PedrosSlan - que "permite a realização de transporte de
combUstíveiS por transportadores individuais para
regiões ínvias ou de difícil acesso",
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA

PROJETO DE LEI N2 3.588/00 - do Sr BISpo
Wanderval - que "dispõe sobre a colocação de placas
mformativas nas rodOVias que forem objeto de
delegação Ou concessão e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO MAGNO

PROJETO DE LEI N2 3.623/00 - do Sr. José Carlos
Martinez - que "modifica o Código Nacional de Trânsito
e estabelece a obrigatoriedade de instalação de sinal de
trânsito duplo: lummoso e sonoro",
RELATOR: Deputado MÁRCIO MATOS

PROJETO DE LEI N9 3.651/00 - do Sr. José Egydio 
que "altera os arts. 133 e 159 do Código de Trânsíto
Brasileiro. para permitIr o uso àe cópia autenticada do
CertifIcado de Licenciamento Anual e da Carteira
Nacional de HabilItação".
RELATOR: Deputado ELlSEU RESENDE

PROJETO DE LEI N2 3.687/00 - do Senado Federal
(PLS Nº 131/00) - que "denomina "Rodovia Sylvio
Lofêgo Bolelho" trecho da BR-401, no Estado de
RoraIma".
RELATOR: Deputado ROBÉRIO ARAÚJO

PROJETO DE LEI N2 3.694/0D - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "estabelece controle e fiscalização do
desmonte de carros e motocicletas pelas olicmas
denominadas de ferro-velho, na forma que indica e dá
oulras providênCias.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

PROJETO DE LEI N2 3.739/00 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "denomina "Rodovia Ministro Alfredo
Nasser" a rodovia BR-153, do Estado do Pará até o
Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR. Deputado ASDRÚBAL BENTES

PROJETO DE LEI N° 3.742/00 - do Sr. Pro :3ss0r
Luizinho - que "dá nova redação ao art. 320 da Lei n2

9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o novo
Código BraSileiro de TrânSIto".
RELATOR: Deputado WANDERLEY MARTINS

PROJETO DE LEI Nº 3.754/00 - do Sr. BISpo Rodrigues
- que "altera a redação do "caput" do art. 159 da Lei nO
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ

PROJETO DE LEI Nº 3.758/00 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "acrescenta diSpositiVOS ao art. 280
do Código de Trânsito Brasileiro, obngando o porte de
crachá pelos agentes de autoridade de trânsito".
RELATOR: Deputado ARY KARA

PROJETO DE LEI N2 3.764/00 - do Sr. igor Avelino 
que "acrescenta artigo à Lei n2 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de TrânSito
Brasileiro".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI N2 3.766/00 - do Sr. Ary Kara - que
"dá nova redação ao art 285 da Lei nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui ° Código de Trânsito
Brasileiro"
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO

PROJETO DE LEI N2 3.767/00 - do Sr. Ary Kara - que
"altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
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"institui o Código de Trânsito Brasileiro", para dispor
sobre o arquivamento de auto de infração".
RELATOR: Deputado CHIQUINHO FEITOSA

PROJETO DE LEI NQ 3.768JOO - do Sr. Ary Kara - que
"altera o inciso 11I do art. 162 da Lei n2 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro".
RELATOR: Deputado HAROLDO BEZERRA

PROJETO DE LEI N2 3.769/00 - do Sr. Ary Kara - que
"dá nova redação ao § 32do art. 148 da Lei n29.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado BASíLIO VILLANI

PROJETO DE LEI NQ 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

PROJETO DE LEI N2 3.835/00 - do Sr. Glycon Terra
Pinto - que "altera a redação do art. 61 da Lei n2 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, acrescentando-lhe três parágrafos".
RELATOR: Deputado JOSÉ DE ABREU

PROJETO DE LEI N2 3.853/00 - do Sr. Hélio Costa 
que "acrescenta dispositivo ao art. 21 do Código
Brasileiro de Aeronáutica, proibindo o transporte de
matenais radioativos em aeronaves que transportam
passageiros".
RELATOR: Deputado OLAVO CALHEIROS

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 294-A/95

BATALHÃO SUEZ

Local: Plenário 12, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA

Assuntos Internos

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 294-A.
DE 1995 - do Sr. Sérgio Barcellos e Outros - que "dá
nova redação ao parágrafo primeiro do artigo 54 do Ato
das DISpOSições Constitucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado JORGE WILSON

COMISSÃO ESPECIAL
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBliCA

Palestra do Professor ARNOLD WALD, renomado
jurista brasileiro, com várias obras publicadas, entre as
quais se destaca o 'Curso de Direito Civil" - 5 volumes 
12ª edição. Tema da Palestra: 'A G1obalização dos
Mercados e a Relorma do Sistema Financeiro
Nacional".

Comissão Especial destinada a apreciar e dar parecer
sobre todos os Projetos de Lei em trâmite nesta Casa,
especialmente os constantes no Anexo Único do ato de
Criação, relativos à regulamentação do Sistema
Financeiro Nacional, conforme previsto no artigo 192, da
Constituição Federal.
RELATOR: Deputado: EDINHO BEZ.

CPI - CBF I NIKE

Local: Plenário 11, Anexo 11
Horário: 9h30min

AUDIÊNCIA PÚBLICA

DEPOENTE:
HÉLIO VIANA. empresário.

11I- COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,,
ORÇAMENTOS PUBLlCOS E

FISCALIZAÇÃO

Local: Plenário 02, Anexo 11
Horário: 9h

PAUTA

A - Relatórios:

MENSAGEM N2 348!1999-CN, "sobre a avaliação do
cumprimento das metas referente ao ano de 1999,
acompanhado da metodologia utilizada para a apuração
do resultado pnmáno do Governo Central".
RELATOR: Senador LUIZ PONTES
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MENSAGEM NQ 1.035/1999·CN, "sobre a avaliação do
cumprimento das metas referente ao ano de 1999,
acompanhado da metodologia utilizada para a apuração
do resultado primário do Governo Centraln •

RELATOR: Senador LUIZ PONTES

Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática:

MENSAGEM DE RÁDIO E TELEVISÃO (TVRs) n9s:
654/01 a 656/01, 658/01 a 667/01

MENSAGEM NQ 414/2000-CN, "sobre a avaliação do
cumprimento elas metas referente ao ano de 1999,
acompanhado da metodologia utilizada para a apuração
do resultado primário do Governo Central".
RELATOR: Senador LUIZ PONTES

Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias:

PROJETO DE LEI N93.912/00

PROJETO DE LEI N93.914/00

Comissão de Seguridade Social e Família:

Comissão de Viação e Transportes:

MENSAGENS NQs:
6/01 e 25/01

eCultura

PROJETO DE LEI NQ 3.931/00
PROJETO DE LEI NQ 3.531/00
PROJETO DE LEI Nº 3.534/00

PROJETOS DE LEI N2S:

3.910/00 e 3.922/00

Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional:

Comissão de Educação,
Desporto:

PROJETO DE LEI Nº 3.920/00

B - Requerimentos:

MENSAGEM NQ 173/1996-CN, que "encaminha as
Contas do Presidente da República referentes ao
exercício financeiro de 1995".
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO
VOTO: pela aprovação das contas, conforme projeto de
decreto legislativo apresentado.

Do Sr. Sérgio MIranda, que solicita o restabelecimento
de publicações de tabelas de detalhamento de receitas
nos Relatórios de Demonstração da Execução
Orçamentária.

MENSAGEM NQ 349/2000-CN, que "encaminha as
Contas do Presidente da República referentes ao
exercícIo financeiro de 1999,
RELATOR: Senador JONAS PINHEIRO
VOTO: pela aprovação das Contas. conforme projeto de
decreto legislativo apresentado.

Do Sr. Airton Cascavel, que soliCita Inspeção na
pavimentação e execução de obras de arte na BR-174,
no trecho entre a divisa do Estado do Amazonas até a
CIdade de Caracaraí, no Estado de Roraima, a fim de
que sejam apuradas as responsabilidades.

IV COORDENAÇÃO DE
COMISSÕES PERMANENTES

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA
ÀS COMISSÕES

,', '. ,', >.~ ".. ~ ':; 'N TA: c ...~ ", ,,' " ,J

-~QÀM!JL(RIOPÀRA~MÊNpASDiSp~
. NAS S!=CRETARIAS OAS COMI8.S0ES;" ,',_

HORÁRIO: DE 09:00 ÀS 12:00 E 13:30 ÀS 18:3D

PROJETOS DE LEI N9S :

3.917/00.3.935/00 e 3.943/00

IEM 28/03/01: I

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL

PRESIDENTES E VICE-PRESIDENTES
DAS COMISSÕES PERMANENTES

PRESIDENTE: Luis Carlos Heinze (PPB/RS)
12 VICE·PRESIDENTE. Ronaldo Caíado (PFL/GO)
29 VICE·PRESIDENTE: Moacir Mlcheletto (PMDB/RR)
39 VICE-PRESIDENTE. Josué Bengtson (PA)

deeComissão da Amazônia
Desenvolvimento Regional:

PROJETO DE RESOLUÇÁO NQ 116/00

Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação:
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COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PRESIDENTE: Eurípedes Miranda (PDT/RR)
12 VICE·PRESIDENTE: Airton Cascavel (PPS/RR)
22 VICE-PRESIDENTE: Elcione Barbalho (PMDB/PA)
32 VICE-PRESIDENTE: Marcos Afonso (PT/AC)

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PRESIDENTE: César Bandeira (PFL/MA)
12 VICE-PRESIDENTE: Francistônio Pinto (PFL/BA)
22 VICE-PRESIDENTE: Júlio Semeghini (PFL/SP)
32 VICE-PRESIDENTE:

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇAO

PRESIDENTE: Inaldo Leitão (PSDB/PB)
1º VICE-PRESIDENTE: Zenaldo Coutinho (PSDB/PA)
22 VICE·PRESIDENTE: Robson Tuma (PFL/SP)
32 VICE-PRESIDENTE: Osmar Serraglio (PMDB/PR)

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

PRESIDENTE: Ana Catarina (PMDB/RN)
12 VICE·PRESIDENTE: Tilden Santiago (PMDB/MG)
22 VICE-PRESIDENTE:
32 VICE-PRESIDENTE: Luciano Pizzatto (PFL/PR)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

PRESIDENTE: Djalma Paes (PSB/PE)
12 VICE-PRESIDENTE: Socorro Gomes (PSB/PA)
22 VICE-PRESIDENTE: João Castelo (PSDB·PTB/MA)
39 ViCE-PRESIDENTE: Paulo Octávio (PFL/DF)

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

PRESIDENTE: Nelson Pellegrino (PT/BA)
1º VICE-PRESIDENTE: Padre Roque (PT/PR)
22 VICE-PRESIDENTE: ládio Rosa (PSB/RJ)
3º VICE-PRESIDENTE: Régls Cavalcante (PPS/AL)

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PRESIDENTE: Marcos Clntra (PFL/SP)
12 VICE-PRESIDENTE: Gerson Gabrielli (PFL/BA)
2º VICE-PRESIDENTE: Jacques Wagner (PT/BA)
32 VICE·PRESIDENTE: Maria Abadia (PSDB/DF)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

PRESIDENTE: Walfndo Mares Guia (PSDB-PTB/MG)
12 VICE-PRESIDENTE: Átila Lira (PSDB/PI)
22 VICE-PRESIDENTE: Dino Fernandes (PSDB/RJ)
3º VICE-PRESIDENTE: Celcita Pinheiro (PFL/MG)

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

PRESIDENTE: Michel Temer (PMDBIRJ)
12 VICE-PRESIDENTE: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB/5P)
22 VICE-PRESIDENTE: José Carlos F. Júnior (PFL/ES)
32 VICE·PRESIDENTE: José Pimentel (PT/CE)

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

PRESIDENTE: Wellington Dias (PT/PI)
12 VICE·PRESIDENTE: João Magalhães (PMDB/MG)
22 VICE-PRESIDENTE: Marcus de Jesus (PL/PE)
32 VICE·PRESIDENTE: João Caldas (PST/ AL)

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

PRESIDENTE: Antonio Cambraia (PSDSJCE)
12 VICE·PRESIDENTE: Salvador Zimbaldi (PSDB/SP)
22 VICE-PRESIDENTE: Francisco Garcia (PFL/AM)
32 VICE-PRESIDENTE: Antonio Feijão (PSDB/AP)

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE: Hélio Costa (PMDB/MG)
12 VICE-PRESIDENTE: Jorge Wilson (PMDB/RJ)
22 VICE-PRESIDENTE: Neiva Moreira (PDT/MA)
32 VICE·PRESIDENTE: Haroldo Lima (PSB/BA)

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

PRESIDENTE: Laura Carneiro (PFL/RJ)
12 VICE-PRESIDENTE: José Linhares (PPB-PFLlCE)
22 VICE-PRESIDENTE:
3º VICE·PRESIDENTE: Vicente Caropreso (PSDB/SC)

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

PRESIDENTE: Freire JÚnior (PMDS/TO)
1º VICE-PRESIDENTE: Lino Rossi (PSDB/MT)
22 VICE-PRESIDENTE: Luiz Antonio Fleury (PTB/SP)
32 VICE-PRESIDENTE: Herculano Anghinetli (PPB/MG)

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

PRESIDENTE: Philemon Rodrigues (PLlMG)
1º VICE·PRESIDENTE: Robério Araújo (PL/RR)
22 VICE·PRESIDENTE: Ary Kara (PPB/SP)
32 VICE-PRESIDENTE: Mauro Lopes (PMDB/MG)
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(Encerra - se a sessão às 21 horas e 11 minu-
tos.)

ATODAMESA~ 60 ,DE 2001

Março de 200 I

Dispõe sobre a criação de cargo em
comissão e dá outras providências.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de suas competências legais
estabelecidas no artigo 51, inciso IV, da Constituição Federa~ resolve:

Art 16 Enquanto não aprovada a nova estrutw'a administrativa da
Câmara dos Deputados, fica criado, junto à Conferência Parlamentar das Américas,
1 (um) cargo em comissão de Assessor Técnico, de Nível CNE-7, subordinado ao
Presidente da Conferência.

Parágrafo único. O cargo em comissão de que trata este artigo,
destinado ao assessoramento à coordenação da fi Assembléia Geral da Conferência
Parlamentar das Américas, será extinto quando do término dos trabalhos da referida
Assembléia.

Art. 2° As despesas decorrentes da aplicação deste Ato correrão à
conta das dotações orçamentárias da Câmara dos Deputados.

Art. 3° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, em 28 de março de 2001.
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DECLARACÃO DE PREJUDICIALIDADE

Qumta-felra 29 08613

Declaro, nos termos do art. 163, inciso VIU, do Regimento Interno, a
prejudicialidade do Requerimento de constituição de Comissão Especial com a
finalidade de elaborar leis e definir políticas públicas de erradicação da pobreza,
de autoria do Sr. Deputado JOSÉ CHAVES, em face da constituição, no Senado
Federal, de Comissão Mista Especial, destinada a estudar as causas estruturais e
conjunturais das desigualdades sociais e apresentar soluções legislativas para
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais, já encerrada. Publique-se.
ErnJeI (} ~ I 01.
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DECLARACÃO DE PREJUDICIALIDADE

Março de 2001

Declaro, nos termos do art. 163, inciso VllI, do Regimento Interno, a
prejudicialidade do Requerimento de constituição de Comissão Especial para
estudar os projetos relativos à segurança pública e apresentar propostas ao
orçamento da União, no sentido de viabilizar a execução dos mesmos, de autoria
do Sr. Deputado João Leão, em face da constituição de 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. Publique-se.
Em)81 0.3 101.

AÉ la NEVES
residente
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ATOS DO PRESIDENTE

Quinta-feira 29 OX6j

o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atr:'buições que lhe confe~e o

artigo 10, iteIr. I, alínea "a", do Ato da Mesa.. r.. 0 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exone~ar, de acordo C8m o artigo 35,

iten I, da Le:' n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, GERVAN

CANITO DE ARAÚJO, ponto nO 114.063, do cargo de Assistente

Técn:'co de Gabinete, CNE-09, do Quad~o de Pessoal àa Câmara

àos Depu~ados, que exerce no Gabinete do Prime:'ro Vice

Presidente.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 28de março

,'e~~
cro NEVES I

Presidente

/

de 20Cl.
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUT.ADOS I no uso das atribu~ções que lhe confere o

artigo 1°, iten r, alínea lia", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo

35, itero r, da Lei n° 8.1:2, de 11 de deze~ro de 1990 1 JAYME

DA COSTA RIBEIRO, ponto nO 113.874, do cargo de Assessor

Técn~co Adjunto B, CNE-IO, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exerce na Coordenação de Comissões Permanentes,

do Depa~tamento de Cemissões.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 28 de março

\~-~
cro NEVE

Presiéente.

de 2801.
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o PRESIDENTE DA
"..

CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

j unho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARCELLA

FERREIRA ALENCAR ARCOVERDE, ponto nO 114.064, do cargo de

Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal

da Câmara dos Deputados,. que exerce no Gabinete do Primeiro

Vice-Presidente.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 28de março de 2001.

L
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o PRESIDENTE DA
.....

CAMARA DOS

DEPUTADOS I no uso das atribuições que lhe conÍere o

artigo l°, item I, alínea "a", ào Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, àe acordo CaIr, o ar"t.igo 35,

iteo I, da :;:., e i nO 8. 112 ,
,

de 11 de dezembro de 1990, MARIA

ANGÉLICA DE SOUZA FERNANDES, ponto nO 112.963, do cargo de

Assistente Técnico de Gabine"Ce, CNE-D9, do Quadre de Pessoal

da Câmara dos Deputados, que exerce na Coordenaçãc de

Programas Especiais, do Depa~tamento de Pessoal.

cÂM..tillA DOS DEPUTADOS, em 28 de :março de 2001.
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no uso das atribuições que lhe confere o

o

DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

artigo 1°, item r, alínea lia", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARCOS

FELIPE SIQUEIRA ENGEL, ponto nO 113.910, do cargo de

Assistente Técnico de Comissão Adjunto D, CNE-15, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão de

Seguridade Social e Família, da Coordenação de Comissões

Permanentes, do Departamento de Comissões.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 28 de março de 2001.
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribu~ções que :"he confere c

artigo 1°, item I, alínea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item I, da -. o.1..Jel n 8.112, de 11 de dezembro de 1990, NARAYANA

DA SILVA BARROS, ponto n° ::"13.998, do cargo de Assistente

Técnicc de GabineLe Adjunto D, CNE-15, do Quadro àe Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do

Partido Social Liberal.

cÂMARA DOS D~PUTADOS, em 28 de ll1a.r ço

~

CIO NEVES
Presidente

de 2001.
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o PRESIDENTE DA '"CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item l, alínea lia", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

j unho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item 1, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, OSMAR

ANDRADE FILHO, ponto nO 114.055, do cargo de Assistente

Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputados, que exerce no Gabinete do Primeiro Vice

Presidente.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 28 de março de 2001.
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o PRESIDENTE DA
.....

CAMARA DOS

DEPUT.ADOS , no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item 1, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo

35, item 1, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, TÉRCIO

CUNHA LEITE I ponto nO 113.956, do cargo de Assessor Técnico

Adjunto B, CNE~10, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exerce na Coordenação de Comissões Permanentes,

do Departamento de Comissões.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 28de março de 2001.
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo ::'0, item r, alínea na", do ALO da Mesa nO 205, de 28 de

:unho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35 1

i~em -t da Lei nO 8.112, de 11 de dezeDbro de 1990, VALÉRIA

CAVALCANTE nos SANTOS 1 ponto nO 114.075, do cargo de

Assistente Técn:"cc de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal

da Câmara àos Deputados, que exerce no Gabinete de ?rimeiro

V2-ce-Presidente.

CÂMARA DOS D~PUTADOS, em 28 de março, de 2001.
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'"O PRESIDENTE DA~ DOS

DEPUTADOS, no use das atribuições que lhe cen=ere o

artigo 1°, i~e!Il =, alínea lia", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

lI, da Lei nO 8.112, citada, AFONSO CELSO GONÇALVES SOUSA para

exercer, no Gabinete do Primeiro Vice-Presiden:=e, o ca~go àe

Assistente Técni..co de Gabinete, CNE-09, Código C1270491, ao

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo

1° do Ato da Mesa nO :0, de 29 de março de :995.

c.Â.MARF~ DOS DEPUTADOS, em 28 àe março de 2001.
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DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°1 item l, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9o, . i tem

11, da Lei nO 8.112, citada, ANA MARIZA FERREIRA DE MENEZES

ROSA para exercer, na Comissão de Economia, Indústria e

Comércio, da Coordenação de Comissões Permanentes, do

Departamento de Comissões, o cargo de Assistente Técnico de

Comissão Adjunto Df CNE-15, Código C1280084, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo l° do Ato

da Mesa nO 20, de 06 de junho de 1995, combinado com o

parágrafo único do artigo 1° do Ato da Mesa n° 01 1 de 24 de

fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 28de março de 2001.

~
CIO NEVES

Presidente
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o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, iterr. l, alínea ria", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990/ e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

deze~ro de 1990/

~SOL~ nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da Lei nO 8.112, citada, ANTÔNIO SÉRGIO MANZI pa~a

exercer / na Co:::nissão de Economia, Indústria e Comércio, do.

Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de

Comissões, o cargo de Assistente Técnico de Comissão Adjunto

D, CNE-15, Código C1280084, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 20/ de 06

de junho de 1995, combinado com o parágrafo único do artigo l°

do Ato da Mesa n° 01, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, en 28 de março de 200::".

/

( ~/J~~
, CIO NEVES
Presidente
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o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atr ibuições que lhe confere o

artigo ~ o- , item I, alínea 11 a" , do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de :1 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, itf:'~m

lI, da Lei n° 8.112, citada, DÉBORA ALMEIDA DE OLIVEIRA para

exercer, no Gabinete do Segundo Suplente dos Secretários, o

cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, Código C1112544,

do Quadro de Pessoal da CâIftara dos Deputados, criado pelo

artigo 1° do Ato da Mesa nO 05, de 24 de feve~eiro de 1999.

CÂNULRA DOS DEPUTADOS, em 28 de março de 2001.

.~eu.
"cro NEVE
Presidente



08628 QU1I1ta-felra 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, i.tem I, alínea lia",

junho de 1990, e o artigo

dezembro de 1990,

do ALO da Mesa nO 205, de 28 de

6° da Lei nO 8.112, de 11 de

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, i tem

11, da Lei nO 8.112, citada, ELIANE DOMINGUES DOS SANTOS para

exercer, no Gabinete do Segundo Suplente dos Secretários, o

cargo de Assistente Técnico de Gabinet:e Adjunto D, CNE-15,

Código C1271074, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

criado pelo artigo l° do Ato da Mesa nO íC, de 29 de narço de

1995, combinado com o parágrafo único do a~ti.go 1° do Ato da

Mesa nO O~, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 28 de março de 2001.
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.....
O PRESIDENTE DA CAMARA. DOS

DEPUTADOS, no uso das atr~buições que lhe confere o

artigo l°, item I, alínea fia", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9 c , i tem

11, da Lei nO 8.112, citada, ELIZEU DIAS OLIVEIRA para

exercer, no Gabinete do Segundo Sup:ente dos Secretários, c

cargo de Assistente Técn:'co de Gabinete Adjunto DI C1.TE-l5,

Código C1271074, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO le, de 29 de ma~ço de

1995, comb~nado com o parágrafo único do artigo LO do Ato da

~esa ~o 01, de 24 de fevereiro de 1999.

ci\..MARA DOS DEPUTADOS., em 28 de março de 2001 .

.~ -'-...L---I-

cro NEVES
Presidente
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o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l° r item Ir alínea trair r do Ate da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, i :em

lI, da Lei n° 8.112, citada, ÉRICA FERNANDA DA SILVA pa:::-a

exercer I no Gabinete do Segundo Suplente dos Secretários, o

cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto Dr CNE-15,

Cód~go C1271074, do Quadro de Pessoal da Câmara dos DepuLados,

criado pelo artigo l° do Ato da Mesa nO la, de 29 de março de

1995, combinado com o parágrafo único do artigo 1° do Ato da

Mesa nO 01, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, elE 28 de março de 2002..

~('-À~}.JI
CIO NEVES

Presidente



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Qumta-felra 29 08631

'"O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no usa das atr ü:miçães que lhe confere o

ar::igo 10, item r, alínea lia", do Ato aa Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo go, iten

r I, da Lei n c 8.112, citada, GERVAN CANITO DE ARAÚJO para

exercer, no Gabinete do Primeiro Vice-Presidente, c ca~go de

Ass~s::ente Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-ll, Código

C1270~52, do Quadro de Pessoal da Câmara aos Deputados,

transformado pelo artigo ]0 do Ato da Mesa na 15, de 26 de

maio de 1987, co~inado com o parágrafo único do artigo 1° de

Ato da Mesa nO 01, de 24 de fevere~ro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTF~OS, em 28 de de 2001.

_U~U--P
, CIO NEVES I

I



08632 Qumta-felra 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 200 I

o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das a'L.ribuições que lhe confere o

artigo 2.0, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 1~ de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do art':'go 9°, i tem

11, da Lei n° 8.112, citada, JAYME DA COSTA RIBEIRO para

exercer, no Gabinete do Segundo Suplen~e dos Secretários, o

cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, Código C:l:2544,

do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo

artigo 1° do Ato àa Mesa nO 05 1 de 24 de fevereirc de 1999.

CÂV~ DOS DEPUTADOS, em 28 de março de 2001.

1'~'V0
~CIO NEVE~
presidente;! .



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Qumta-feira 29 08633

.....
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item r, alínea na", do A-:.o da Mesa n Q 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.~12, de 11 de

dezerrbro de 1990,

RESOLVE nomea= , na :orma do a=tigo 9°, item

r:, ca Lei nO 8.112, c:-tada, LEONARDO E SILVA ROCHA para

exercer, no Gabinete do Primeiro Vice-P~esidenL.e, o cargo de

Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, Código C1270431, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado pelo

artigo 3° do Ato da ~esa n° :5, de 26 de !l1.aio de 1987,

combinado com o Ato da Mesa nO 47, de 07 de outubro de 1992.

cÂMARA DOS :=>EPUTADOS I em 28 de março

(~~
-""--.~

CIO NEVES
Presiàente

de 200:'.



08634 QUInta-feIra 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

""O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item l, alínea nau, do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da Lei nO 8.112, citada, LEONICE PEREIRA DOS SANTOS para

exercer I no Gabinete do Primeiro Vice-Presidente, o cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, Código

C1270474, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado

pelo artigo 1 ° do Ato da Mesa li o 165, de 13 de setembro de

1989, combinado com o parágrafo único do artigo 1° do Ato da

Mesa nO 01, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 28 de março de 2001.

~
,r .~
_~v .

AE Ia NEVES ,
,,/ Presidente ".r

V i



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-íeira 29 08635

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item l, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

~SOL\r.E nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da Lei nO 8.112, citada, LÚCIA HELENA TEIXEIRA MIQUELOTTI

para exercer, no Gabinete do Segundo-Secretário, o cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 1° do Ato

da Mesa nO 165, de 13 de setembro de 19B9, combinado com o

parágrafo único do artigo 1 ° do Ato da Mesa nO 01, de 24 de

fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 28 de março

~vJ~cro NEVES
Presidente

de 2001.



08636 QUlnta-tlma 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo • o- , i terr. I, alínea lia", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

~unho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

deze~~ro de 1990,

RESOLVE nomear, na ::orma do artigo 9°, item

11, da Lei Ti o 8.112, citada, LUCIANA ARRUDA DE SOUZA para

exercer, na Coordenação de Comissões Permanentes, do

Departamento de Comissões, o cargo de Assessor Téc~ico

Adjunto D, CNE-14, Código Cll13004, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa n°

37, de 30 de maio de 2000.

c.ffir~..RA DOS DEPUTADOS I em 28 de :março

I~Or
CIO NEVES

President

de 2COl.



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Qumta-feira 29 08637

......

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atrib~iç:5es que lhe confere o

artigo 1°, i~em I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na farma do artigo 9°, iterr

11, da Lei n~ 8.1:2, citada, MARCELLA FERREIRA ALENCAR

ARCOVERDE para exerce~, no Gab:"nete do Prir.J.eiro Vice-

?residente, o cargo de Assiste~te Técnicc de Gabinete Aàjunto

Df CNE-15, Código C1270474, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criado pelo artigo :0 do Ato da Mesa n° 165, de 13

de setembro de 1989, corrbinado com o parág~afc único do artigo

l° do Ato da Mesa nO 01, de 24 de fevere:"ro de :999.

CÂ}~ DOS ~EPU~ADOS, em .28 de março de 2001.

-1 ~
~(;~ J

~CIO NEVES.
Presicente r

/ \



08638 Quinta-feIra 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

DEPUTADOS,

...
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

art~go 10, item 1,

junho de :990, e

dezembro de 1990,

alínea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item 11, da Lei nO 8.112, citada, MARIA ANGÉLICA DE SOUZA

FERNANDES para exercer, na Coordenação de Programas Especiais,

do Departamento de Pessoal, o cargo de Assist:ente Técnico de

Gabinete Adjunto B, CNE-11, Código C1275182, do Quadro de

Pessoal da Câma::::a dos Depu::ados r criado pelo F_to da Mesa n°

77, de 11 de dezeI:1bro de 1997 , combinado com o artigo 1° do

Ato da Mesa na 52, de 07 de fevereiro de 2001.

C.fu.1"..ARA DOS DEPUTADOS, em 28 àe março de 2001.

A~I--'--
~CIO NEVES

./ Presidente



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Qumta-felra 29 08fi_l2

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea "ali, do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o ~rtigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 àe

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do a=tigo 9° r

item r=, da Lei n° 8.112, citada, MARINA FIACCHI pa=a exercer,

na Coordenação de Programas Especiais, do Departamento de

Pessoa:, o cargo àe Assis~ente ~écnico de Gabinete Adjunto B,

CNE-ll, Código C1275182, do Quadro de Pessoal da Cârr~ara dos

Dep~tados, c~iado pelo Ato da Mesa nO 77, de 11 de dezembro de

1997, combinado com o artigo 1° do Ato da Mesa nO 52, de 07 de

fevereiro de 2001.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 28 de de 200~.



08640 Qumta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 200 I

......

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6 0 da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9 0 ,

item lI, da Lei nO 8.112, citada, MARCOS ANTÔNIO CÉSAR FONSECA

para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social Liberal,

o cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15,

Código C1274981, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

criado pelo Ato da Mesa na 34, de 24 de fevereiro de 2000.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 28 de ~~rç~

-,~U
CIO S

Presideq e

de 2001.



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 08641

o

DEPUTADOS,

......

PRESIDENTE DA CAMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere a

ar::igo 1°, item I, alínea lia", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE no:near, na forma do a::tigo 9°, i tem

lI, da Lei nO 8.112, citada, MARCOS FELIPE SIQUEIRA ENGEL para

exercer, na Cooràenação de Comissões ?ermanentes, do

Departamento de Comissões, o cargo de Assessor Técnico

Adjunto D, CNE-14, Código C1113004, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 10 do Ato da Mesa na

37, de 30 de maio de 2000.

cÂMARA ;JOS DEPUTADOS, em 28 de março de 2001.

I ~"_ C'-\ /
cro NEVE

Presidentej



08642 Qumta-tima 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001
,...

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das at:ribuiçàes que :Lhe confere o

artigo 1°, item l, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9 o f i tem

~I, da Lei nO 8.112, citaàa, MARCUS TORQUATO NARDI DE OLIVEIRA

para exercer I na Comissão de Economia, Indústria e Comérc':o I

da Coordenação de COIT.issões Per:n.anentes I do Departamento de

Comissões, o cargo de Assessor Técnico, CNE-07, Código

CIII0221, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

transformado pelo artigo 4 o do Ato da Mesa nO 04, de 20 de

fevereiro de :991, combinado co~ o Ato da Mesa nO 47, ae 07 de

outubro de 1992.

cÂMARA DOS DEPUTAVaS, em 28 de março de 20eI.



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Qumta-felra 29 08643

o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea "aI', do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

~SOL\r.E nomear, na forma do artigo go, item

lI, da Lei nO 8.112, citada, MILTON ANTÔNIO ALVES JOAQUIM para

exercer, na Comissão de Economia, Indústria e Comércio, da

Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de

Comissões, o cargo de Assistente Técnico de Comissão Adjunto

D, CNE-15, Código C1280084, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 20, de 06

de junho de 1995, combinado com o parágrafo único do artigo l°

do Ato da Mesa n° 01, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 28 de narço

~-~~I..Jif
cro NEVES

Presidente

de 2001.



08644 Quinta-feIra 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 200 I

o PRESIDENTE DA cÂMARA nos

DEPUTADOS,

art~go 1°, item I,

junho de 1990, e

dezembro de 1990,

no uso das atribuições que lhe confere o

a~ínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, i tem

lI, da Lei n e 8.112, citada, NEUVELlNA ARAUJO FRANÇA para

exercer, no Gabinete do Quarto Suplente dos Secretários, o

cargo de Assistente ':::'écnico de Gabinete Adjunto D, C:NE-15,

Código C1274124, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 05, de 24 de fevereiro

de 1999.

c.Â}'1"J\..RA DOS :JEPUTl\..DOS, e:n 28 de de 2001.

":?rI~

, cro NEVES

Presidente



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Qumta-felra 29 08645

DEPUTADOS,

,..
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item l, alínea lia", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item 11, da Lei nO 8.112, citada, REINALDO MATOS KOURY PEREIRA

DE SOUSA para exercer, no Gabinete do Primeiro

Vice-Presidente, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete

Adjunto D, CNE-15, Código C1270474, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO

165, de 13 de setembro de 1989, combinado com o parágrafo

único do artigo l° do Ato da Mesa nO 01, de 24 de fevereiro de

1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 28 de março de 2001.



08646 QUInta-feIra 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Mmço de 2001

....
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item l, alínea fia", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da Lei nO 8.112, citada, OSMAR ANDRADE FILHO para exercer,

no Gabinete do Primeiro Vice-Presidente, o cargo de Assistente

Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-l1, Código C1270452, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado pelo

artigo 3° do Ato da Mesa n° 15, de 26 de maio de 1987 1

combinado com o parágrafo único do artigo 1° do Ato da Mesa nO

OI, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 28 de março de 2001.



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUlllta-felra 29 08647

o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item l, a~inea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezenbro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma ao ar::igo 9°, item

~~, da Lei ~o 8.112, citada, TÉRCIO CUNHA LEITE para exercer,

no Gabinete do Segundo Suplente dos Secretários r O cargo de

Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, Código C1112544, do Quadro

de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pe~c artigo lC ào

Ato àa Mesa nO 05, de 24 de fevereiro de 1999.

C~RA DOS DEPUTADOS, em 28 de março de 2DCl.

~~;CIO NEVE;?
preSident;!



08648 Qumta-felra 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

DEPUTADOS,

....
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, ·alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9° ,

item 11, da Lei n° 8.112, citada, VALÉRIA CAVALCANTE DOS

SANTOS para exercer, no Gabinete do Primeiro Vice-Presidente,

o cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15,

Código C1270474, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa n° 165, de 13 de setembro

de 1989, combinado com o parágrafo único do artigo 10 do Ato

da Mesa nO 01, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 28 de março de 2001.



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUlllta-fima 29 08649

",..

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUT.ADOS , no uso das atribuições que lhe confere o

artigo :;'0, item I, alínea -"a", do A-:o da Mesa r:o 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do

artigo 13 da Resolução nO 21, de 04 de novembro de 1992, MÚCIO

HOMERO ROCHA PIRES DE OLIVEIRA, ocupante de cargo da Categoria

Funcional àe Técnico Legislativo atribuição Operador de

Audiovisual, Padrão 28, ponto ~o 5.297, para exercer, a partir

de 15 de março do corrente ano, na Procuradoria Parlamentar, a

função comiss~onada de Chefe de Gabinete, FC-08, Código

C1480018, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criaàa

pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 61, de la de abril de 1997.

C~~ COS DEPUTADOS, em 28de narço de 2001.



08650 QUJIlta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Março de 2001

o PRESIDENTE DA
......

CAMARA DOS

DEPUTJ\DOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item l, alínea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei nO

8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE designar JOBAL FLORÊNCIO DA SILVA, ponto

nO 3.492, e RAIMUNDO VASCONCELOS AGUIAR, ponto nO 3.429,

ocupantes de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legislativo atribuição Agente de Segurança Legislativa,

Padrão 30, para substituírem, sucessivamente, o Chefe da Seção

de Policiamento e Vigilância de Áreas Externas, FC-OS, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, na Coordenação de

Segurança Legislativa, da Diretoria-Geral, em seus

impedimentos eventuais, a partir de 05 de março do corrente

ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 28 de março

,
\.-~\

CIO NEVES
Presidente

de 2001.



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 08651

o PRESIDENTE DA
.....

CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

ar:igo 1°, item I, alínea lia", àc Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o a:-tigo 38 da Lei nO 8.~12, àe II àe

dezerrbro de 1990,

RESOLVE designar LIBERATO BARBOSA MARQUES

VERAS I ocupante de cargc da Categc:-ia rm1cional de Técnico

Legislativo atribuição Agente de Segurança Legis~a~iva,

Padrão 30, ponto r- 0 3.~48, 2° subs~ituto do Chefe àa Seção de

Policiamento do P~enário e Galerias, FC-05, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos ;)eputados, da Coo:::denação de Segurança

Legislat~va, da Diretoria-Geral, e~ seus impedimentos

eventuais, a partir de 05 de março do corre~te ar.o.

Cfu..'rARA DOS DEP0TADOS, em 28 de àe 2001.



08652 Qumta-feira 29 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

o PRESIDENTE DA
.....

CAMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item r, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei nO

8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE designar LOURIVAL MOREIRA DA SILVA,

ponto nO 3.433, e ALCEU VIEIRA GOMES FILHO, ponto nO 3.517,

ocupantes de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legislativo atribuição Agente de Segurança Legislativa,

Padrão 30, para substituírem, sucessivamente, o Chefe da Seção

de Policiamento dos Anexos 11 e 111, FC-OS, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, da Coordenação de Segurança

Legislativa, da Diretoria-Geral, em seus impedimentos

eventuais, a partir de 05 de março do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 28 de

•

A
~'

~CIO NEVES
. Presidente

março de 2001.



Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUlllta-feira 29 08653

'"O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que .lhe confere o

artigo 1°, item l, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 38 da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar MARIA APARECIDA CORDUA

BOSON, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legislativo - atribuição Assistente Administrativo, Padrão 30,

ponto n° 4.514, 1 a substituta do Chefe de Secretaria, FC-06,

do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, no Gabinete do

Segundo Vice-Presidente, em seus impedimentos eventuais, a

partir de 20 de março do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 28 de março de 2001.



08654 QUInta-feIra 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Mmço de 2001

.....
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item 1, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 38 da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar PEDRO GOMES RODRIGUES,

ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legislativo atribuição Agente de Segurança Legislativa,

Padrão 30, ponto na 3.394, 2 0 substituto do Chefe da Seção de

Armas e Equipamentos, FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputados, na Coordenação de Segurança Legislativa, da

Diretoria-Geral, em seus impedimentos eventuais, a partir de

OS de março do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 2S de 1-I}a,~Cf~ de 2001.
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""O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 38 da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar SUZANA CRISTINA LEITE,

ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legislativo - atribuição Assistente Administrativo, Padrão 30,

ponto nO 4.509, la substituta do Chefe de Gabinete, FC-08, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, no Gabinete do

Segundo Vice-Presidente, em seus impedimentos eventuais, a

partir de 20 de março do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 28 de março de 2001.
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O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo la, item r, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 38 da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar TARCÍSIO XlMENES PRADO

JÚNIOR, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista

Legislativo atribuição Enfermeiro, Padrão 39, ponto nO

6.019, 1° substituto do Chefe do Núcleo de Desenvolvimento de

Atividades Administrativas, FC-üS, Código C2140002, do Quadro

de Pessoal da Câmara dos Deputados, na Coordenação de

Treinamento, do Centro de Formação, Treinamento e

Aperfeiçoamento dos Servidores da Câmara dos Deputados, em

seus impedimentos eventuais, a partir de 16 de março do

corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 28 de março

/#JC'
~

~CIO NE S
President

de 2001.
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o PRESIDENTE DA
,..

CAMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item

junho de 1990,

8.112, de 11 de

l, alínea na", do Ato da Mesa n° 205 1 de 28 de

observado o disposto no artigo 38 da Lei n°

dezembro de 1990,

RESOLVE designar VAL'l'EIR MARCOS DE BRITO, ponto

nO 3.401, e ALMIR SOARES DOS SANTOS, ponto nO 3.437, ocupantes

de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo

atribuição Agente de Segurança Legisl~tiva, Padrão 30 1 para

substi tuírem, sucessivamente, o Chefe da Seção de Atividades

Operacionais, FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, da Coordenação de Segurança Legislativa, da

Diretoria-Geral, em seus impedimentos eventuais, a partir de

05 de março do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 28 de março de 2001.
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COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLíTICA
RURAL

51 a Legislatura - 3a Sessão Legislativa

Ata da 28 Reunião Ordinária, realizada em 28 de
março de 2001

Às dez horas e trinta e sete minutos do dia vinte e
oito de março de dois mil e um, reuniu-se a Comissão
de Agricultura e Política Rural, no Plenário n° 6 do Ane
xo II da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do
Deputado Ronaldo Caiado, 1° Vice-Presidente, para a
realização de reunião ordinária destinada à discussão e
votação das matérias constantes da Pauta n° 01/01. O
Livro de Presença registrou o comparecimento dos De
putados - Titulares: Ronaldo Caiado, Moacir Micheletto
e Josué Bengtson (VicePresidentes), Abelardo Lupion,
Adauto Pereira, Anivaldo Vale, Augusto Nardes, B. Sá,
Carlos Dunga, Cleonâncio Fonseca, Confúcio Moura,
Ezidio Pinheiro, Francisco Coelho, Giovanni Queiroz,
Helenildo Ribeiro, Igor Avelino, Jaime Fernandes, João
Grandão, João Tota, Joel de Hollanda, José Carlos Eli
as, Kátia Abreu, Kincas Mattos, Marcelo Castro, Nelson
Marquezelli, Nelson Meurer, Nilson Mourão, Odílio Bal
binotti, Osvaldo Reis, Padre Roque, Paulo Braga, Pom
peo de Mattos, Roberto Pessoa, Romel Anízio, Salo
mão Cruz, Saulo Pedrosa, Silas Brasileiro, Telmo Kirst,
Themístocles Sampaio, Waldemir Moka, Wilson Santos
e Xico Graziano; - Suplentes: Antônio Jorge, Armando
Abílio, Carlos Alberto Rosado, Dilceu Sperafico, Eujácío
Simões, Joaquim Francisco, Júlio Semeghini, Jurandil
Juarez, Orlando Desconsi, Orlando Fantazzini, Paulo
Kobayashi, Rose de Freitas, Sérgio Barros, Tânia Soa
res, Vadão Gomes, Wellington Fagundes, Werner
Wanderer, Zezé Perrella e Zila Bezerra. Justificaram
suas ausências os Deputados Adão Pretto, Carlos Ba
tata, Hugo Biehl, Luís Carlos Heinze e Roberto Bales
tra. Deixaram de registrar suas presenças os Deputa
dos: Adão Preto, Carlos Batata, Hugo Biehl, Luci Choi
nacki, Luís Carlos Heinze, Nilo Coelho e Roberto Ba
lestra. Havendo número regimental, o Presidente decla
rou abertos os trabalhos e determinou a leitura da Ata
da Primeira Reunião (Instalação e Eleição de Presiden
te e Vice-Presidentes), que foi dispensada a requeri
mento aprovado do Deputado Dilceu Sperafico. Sub
metida à discussão e votação, a Ata foi aprovada una
nimemente. Logo após, o Presidente cientificou ao Ple
nário que, em vinte e dois de março do corrente, distri
buiu o Projeto de Lei n° 902-A/99 ao Deputado Ronaldo
Caiado e, em vinte e três de março do mesmo ano, dis-

tribuiu os Projetos de Lei nOs 3.908-/00, 3.858/00 e
3.685/00 aos Deputados Carlos Batata, Dilceu Sperafi
co e Nelson Meurer, respectivamente. ORDEM DO DIA
- O Presidente submeteu à discussão e votação as se
guintes matérias constantes da Pauta 01/01: A) Reque
rimentos: 1) Do Sr. Luís Carlos Heinze - que "Requer,
nos termos do art. 255 do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, seja realizada reunião de audiência
pública, no plenário desta Comissão, para discussão do
Projeto de Lei n° 902-A/99 - do Sr. João Paulo - que
"Cria o Cadastro Nacional da Pecuária Brasileira, e dá
outras providências". Sugere sejam convidadas a parti
cipar como expositores autoridades do Governo e re
presentantes de entidades ligadas ao setor." O Presi
dente leu em Plenário os nomes dos expositores suge
ridos pelo autor do requerimento: Paulo Lourenço da
Silva (Diretor do Departamento de Defesa Animal do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento); Enio
Antônio Marques Pereira (Diretor-Executivo da Associ
ação Brasileira das Indústrias Exportadores de Carnes
Industrializadas/ABIEC); Antenor de Amorim Nogueira
(Coordenador-Geral do Fórum Nacional Permanente
da Pecuária de Corte - Confederação Nacional da
Agricultura); e Fernando Adauto Loureiro de Souza
(Presidente da Comissão de Pecuária de Corte e
Indústria - Federação da Agricultura do Estado do Rio
Grande do SuVFARSUL). Em discussão, usaram da
palavra os Deputados: Abelardo Lupion, que sugeriu
convidar, como expositor, o Senhor Rômulo Kardec de
Camargos (Presidente da Associação Brasileira dos
Criadores de Zebu!ABCZ); João Grandão, que sugeriu
convidar também, como expositor, o Secretário de Agri
cultura do Estado do Mato Grosso do Sul; Waldernir
Moka, que sugeriu convidar todos os Secretários de
Agricultura e Presidentes de Federações de Agricultura
do País; e Kátia Abreu, que sugeriu convidar, como ex
positor, o Senhor Wandenkolk Pasteur Gonçalves (Pre
sidente do Fórum de Secretários de Agricultura dos
Estados). Submetidos à votação o requerimento e as
sugestões apresentadas em Plenário, foram aprovados,
unanimemente, o requerimento e as sugestões de con
vidados do autor e dos Deputados Abelardo Lupion e
Kátia Abreu; B)Proposições sujeitas à apreciação pelo
Plenário da Casa - TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 2)
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 69/00 - do Sr. Airton
Cascavel e outros - que "institui Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a investigar as desapropriações
para fins de reforma agrária promovidas pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA".
RELATOR: Deputado SAULO PEDROSA. PARECER:
contrário. Conforme solicitação, foi concedida vista ao
Deputado João Grandão; C) Proposições sujeitas à
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apreciação conclusiva pelas Comissões - TRAMITAÇÃO unda de países que utilizem substâncias com
ORDINÁRIA: 3) PROJETO DE LEI N° 388199 - do Sr. propriedades anabolizantes, de origem natural ou
Milton Monti - que "regulamenta a realização de rodeios, sintética, usadas para fins de aumento de massa
similares e dá providências correlatas". (Apensados: PL corporal de animais de abate para consumo hu-
nOs 1.679/99 e 3.560/00). RELATOR: Deputado CARLOS mano". RELATOR: Deputado HUGO BIEHL.
DUNGA. PARECER: favorável a este, com três emen- PARECER: favorável a este, com substitutivo, e
das, e contrário aos PL nOs 1.679/99 e 3.560/00. contrário ao substitutivo da CEIC. Conforme soli-
VISTA concedida ao Deputado Ronaldo Caiado, citação, foi concedida vista ao Deputado João
em 13-9-00. Foi aprovado requerimento do Depu- Grandão; 9) PROJETO DE LEI N° 2.723/00 - do
tado Abelardo Lupion solicitando fosse retirado Sr. Saraiva Felipe - que "torna suscetíveis de de-
de pauta; 4) PROJETO DE LEI N° 1.188/99 - do sapropriação para fins de reforma agrária todas
Sr. Pompeo de Mattos - que "altera o art. 105 da as propriedades rurais em que tenha sido feito
Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964, que uso de fogo nas florestas e demais formas de ve-
dispõe sobre o Estatuto da Terra, para permitir a getação". RELATOR: Deputado JOSUÉ
utilização de títulos da dívida agrária em dação BENGTSON. PARECER: contrário. Em discus-
em pagamento, pela metade do valor de face, de são, usaram da palavra o Relator e o Deputado
dívidas correntes de operações de crédito rural". Nelson Marquezelli. Submetido à votação, foi
RELATOR: Deputado OSVALDO REIS. aprovado, unanimemente, o parecer contrário do
PARECER: favorável, com substitutivo. VISTA Relator; 10) PROJETO DE LEI N° 2.776/00 - do
concedida à Deputada Luci Choinacki, em Sr. Confúcio Moura - que "altera os limites da
8-12-99. Foi aprovado requerimento do Deputado Floresta Nacional do Bom Futuro, no Estado de
João Grandão solicitando fosse retirado de pau- Rondônia". RELATOR: Deputado OSVALDO
ta; 5) PROJETO DE LEI N° 1.827/99 - do Sr. Pa- REIS. PARECER: favorável. A matéria teve sua
ulo José Gouvêa - que "acrescenta dispositivo à discussão adiada por três sessões a requerimen-
Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, dispon- to do Deputado João Grandão, Vice-Líder do Par-
do sobre a criação do cadastro dos trabalhadores tido dos Trabalhadores; 11) PROJETO DE LEI N°
rurais candidatos aos programas de reforma 3.208/00 - do Sr. Geraldo Simões - que "dispõe
agrária". RELATOR: Deputado MOACIR sobre a obrigatoriedade da informação dos pre-
MICHELETTO. PARECER: favorável, com substi- ços pagos aos produtores rurais, de produtos ali-
tutivo. Conforme solicitação, foi concedida vista mentares de origem agropecuária comercializa-
ao Deputado João Grandão; 6) PROJETO DE LEI dos pelas empresas de varejo". RELATOR: Depu-
N° 2.545/00 - do Sr. Fernando Coruja - que "alte- tado ROBERTO BALESTRA. PARECER: favorá-
ra dispositivos do Decreto-Lei n° 467, de 13 de fe- vel. Conforme solicitação, foi concedida vista ao
vereiro de 1969, que dispõe sobre a utilização de Deputado Sílas Brasileiro; 12) PROJETO DE LEI
nomes genéricos em medicamentos de uso vete- N° 3.292/00 - do Sr. De Velasco - que "dispõe
rinário, e dá outras providências". RELATOR: De- sobre a indústria agropastoril e a indústria de
putado NELSON MEURER. PARECER: favorá- transformação e dá outras providências".
vel, com emenda. VISTA concedida ao Deputado RELATOR: Deputado CARLOS DUNGA.
João Grandão, em 13-12-00. Foi aprovado reque- PARECER: favorável. VISTA foi concedida ao
rimento do Deputado Romel Anizio solicitando Deputado Padre Roque, em 13-12-00. Foi apro-
fosse retirado de pauta; 7) PROJETO DE LEI N° vado requerimento do - Deputado Nilson Mourão
2.639/00 - do Sr. Alex Canziani - que "dispõe so- solicitando fosse retirado de pauta; 13)
bre a atividade de curta duração em propriedades PROPOSTA DA SOCIEDADE CIVIL S/N%O -
rurais". RELATOR: Deputado PAULO BRAGA. "manifestação da sociedade civil contra atos do
PARECER: favorável a este com duas emendas. Poder Público e outros fatos sociais". RELATOR:
VISTA concedida aos Deputados Padre Roque e Deputado JOSUÉ BENGTSON. PARECER: pelo
Moacir Micheletto, em 13-12-00. Foi aprovado re- encaminhamento das propostas relativas aos or-
querimento dos Deputados Saulo Pedrosa e João ganismos geneticamente modificados à Comis-
Grandão solicitando fosse retirado de pauta; 8) são Especial criada para apreciar o PL n°
PROJETO DE LEI N° 2.691-A/00 - do Sr. Pom- 2.905/97 e apensados. Conforme solicitações, foi
peo de Mattos - que "proíbe a importação, circu- concedida vista conjunta aos Deputados João
lação, comercialização ou consumo, de carne ori- Grandão e Nelson Marquezelli. A seguir, foi apre-



COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
51 a Legislatura - 3a Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 43 Reunião Ordinária realizada em 28 de
março de 2001

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois
mil e um, às dez horas e quarenta e nove minutos, no
Plenário 1 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, re
uniu-se ordinanamente a Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, sob a Presidência do Deputado
Inaldo Leitão, estando presentes os Senhores Mem
bros Titulares, Deputados Zenaldo Coutinho, Robson
Tuma, Osmar Serraglio, Vice-Presidentes, Deputados
Alceu Collares, Aldir Cabral, Alexandre Cardoso,
André Benassi, Antônio Carlos Konder Reis, Augusto
Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Custódio
Mattos, Edmar Moreira, Eurico Miranda, Fernando Co
ruja, Fernando Gonçalves, Geovan Freitas, Gerson
Peres, Jaime Martins, José Antônio Almeida, José Dir
ceu, José Genoíno, José Roberto Batochio, Júlio Re
decker, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Otoch, Nelson Trad, Ney Lopes, Paes
Landim, Renato Vianna, Ricardo Ferraço, Roland La
vigne, Ronaldo Cezar Coelho, Vicente Arruda, Vilmar
Rocha, Zulaiê Cobra e os Senhores Membros Suplen
tes, Deputados Ary Kara, Átila Lira, Bispo Wanderva',
Cláudio Cajado, Dr. Benedito Dias, Edir Oliveira, lédio
Rosa, João Leão, José Aleksandro, Léo Alcântara,
Luís Barbosa, Luiz Antônio Fleury, Mauro Benevides,
Nelo Rodolfo, Nelson PeJlegrino, Odílio Balbinotti,
Osvaldo Reis, Pedro Irujo, Professor Luizinho, Ricardo
Rique, Vic Pires Franco e Wagner Salustiano. Deixa
ram de registrar suas presenças os Senhores Mem
bros Titulares, Deputados Cezar Schirmer, Geraldo
Magela, Ibrahim Abi-Ackel, Luciano Bivar, Nelson Mar
chezan, Paulo Magalhães, Reginaldo Germano e Sér
gio Miranda. Foi registrada a presença dos Deputados
Themístocles Sampaio e Aldo Rebelo, não membros.
ABERTURA: Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declarou aberta a reunião, passando ao
exame da Ata da Terceira Reunião Ordinária, reali
zada no dia vinte e sete do corrente mês. A requeri
mento do Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, foi
dispensada a leitura da Ata. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Ata.
Ordem do Dia: O Deputado Luiz Eduardo Gree
nhalgh informou que, consoante o novo entendi-
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sentado à Mesa o seguinte Requerimento: Do Sr. será assinada pelo 1° Vice-Presidente e encaminhada
João Grandão e outros - que "requerem, nos ter- à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.-
mos do art. 52, § 5° do Regimento Interno da Câ- Deputado Ronaldo Caiado, 1° Vice-Presidente.
mara dos Deputados, ouvido o Plenário, seja in-
cluído extrapauta requerimento de autoria do
Dep. João Grandão e outros - que "Requer, nos
termos do art. 24, XIII, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, ouvido o Plenário, esta
Comissão se digne a adotar as providências ne
cessárias para a realização de seminário, com a
finalidade de discutir o seguinte tema: Transgêni
cos - Riscos socioeconômicos para a agricultura
brasileira". Submetido à discussão e votação, o
requerimento foi aprovado unanimemente. Pros
seguindo, foi submetido à discussão o requeri
mento incluído extrapauta. Usaram da palavra os
Deputados: João Grandão, Silas Brasileiro, Saulo
Pedrosa, Waldemir Moka, Odílio Balbinotti, Moa
cir Micheletto, Abelardo Lupion, Marcelo Castro e
Pompeo de Mattos. Durante as discussões, o De
putado João Grandão, atendendo a sugestões
dos parlamentares e com a concordância dos de
mais autores, mudou o tema do Seminário para
"Transgênicos". Submetido à votação, o requeri
mento foi aprovado unanimemente, com a nova reda
ção dada pelo primeiro signatário. Nesta fase dos de
bates, foi registrada a presença em Plenário do ex-De
putado Federal Waldir Guerra, que integrava esta Co
missão. Encerrada a apreciação das matérias cons
tantes da Ordem do Dia, o Presidente concedeu a pa
lavra ao Deputado Saulo Fedrosa, que registrou a
posse do novo Diretor do Departamento de Defesa
Animal do Ministério da Agricu~ura e do Abastecimen
to, Senhor Paulo Lourenço da Silva, e apresentou à
Mesa requerimento para que os membros da Comis
são visitem o Centro de Computação Meteorológica
de Alto Desempenho, recém-inaugurado no Instituto
Nacional de Meteorologia. Por úttimo, o Deputado Ro
naldo Caiado apresentou requerimento para a criação
de um grupo de trabalho para acompanhar e repre
sent;;tr esta Comissão nos trabalhos de implantação
da Area de Livre Comércio das Américas (ALCA),
bem como para definir estratégias para o encontro da
Cúpula das Américas a ser realizado em Quebec 
Canadá. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
declarou encerrados os trabalhos às doze horas e
sete minutos, antes, porém, convocou os membros
para reunião ordinária (audiência pública), a reali
zar-se no dia três de abril do corrente, às quatorze ho
ras, para discussão do Projeto de Lei n° 9ü2-A/99. E
para constar, eu, Moizes Lobo da Cunha, Secretário,
lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada,
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mento apresentado pela bancada do Partido dos
Trabalhadores, os membros da Comissão perten
centes a esse partido passariam a votar favoravel
mente aos projetos de decreto legislativo autorizati
vos, concessivos ou permissivos de exploração de
radiodifusão sonora ou oe canal de televisão, desde
que para fins exclusivamente educativos, ou quando
se tratasse de rádios ou TVs comunitárias. O Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh acrescentou que, por
essa razão, no decurso das votações realizadas du
rante a reunião próxima passadà, a bancada do
Partido dos Trabalhadores manifestou-se favoravel
mente à aprovação das redações finais e projetos
de decreto legislativo que apresentavam tais carac
terísticas. O Deputado Nelson Otoch apresentou re
querimento de inversão de pauta, para apreciar-se o
sétimo item da de número oito, tendo o Plenário da
Comissão anuído à solicitação. 1) Proposta de
Emenda à Constituição n° 121/1999 - do Sr. Roland
Lavigne e outros - que "acrescenta parágrafo ao art.
55 da Constituição Federal". Relator: Deputado Nel
son Otoch. Parecer: pela admissibilidade. Discuti
ram a matéria os Deputados José Genoíno, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Fernando Coruja, Ney Lopes,
Vicente Arruda, Vilmar Rocha e Alceu Collares. Os
Deputados Vicente Arruda e Fernando Coruja solici
taram vista conjunta da matéria, tendo esta sido
concedida pelo Senhor Presidente. 2) Projeto de Lei
n° 3.173/1997 - do Senado Federal (PLS N°
22/1996) - que "dispõe sobre os documentos produ
zidos e os arquivados em meio eletrônico e dá ou
tras providências". Foi apensado a este o Projeto de
Lei n° 1.806/1999. Relator: Deputado José Roberto
Batochio. Parecer: pela constitucionalidade, juridici
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação
deste, das Emendas da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio de nOs 1, 2, 4 e 5 e da emenda
de n° 1 apresentada nesta Comissão, nos termos do
Substitutivo; pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do apen
sado; e pela inconstitucionalidade da Emenda da Co
missão de Economia Indústria e Comércio de n° 3 e
das emendas de nOs 2 e 3 apresentadas nesta Co
missão. O Deputado Custódio Mattos solicitou vista
da matéria, tendo esta sido concedida pelo Senhor
Presidente. O Deputado Osmar Serraglio assumiu a
Presidência da reunião nesse momento. 3) "Projeto
de Lei n° 3.733/1997 - do Senado Federal (PLS n°
124/1996) - que "altera a alinea b do § 2° do art. 589
do Código Civil, com a redação dada pela Lei n°
6.969, de 10 de dezembro de 1981". Relator Deputa
do Vilmar Rocha. Parecer: pela constitucionalidade,

juridicidade, falta de técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição. Discutiram a matéria os Deputados
Gerson Peres, Luiz Eduardo Greenhalgh e Alceu
Collares. O Deputado Inaldo Leitão reassumiu a Pre
sidência da reunião nesse momento. O Deputado
Luiz Eduardo Greenhalgh solicitou vista da matéria,
tendo esta sido concedida pelo Senhor Presidente. 4)
Projeto de Lei n° 1.920/1999 - do Senado Federal
(PLS n° 482/1999) - que "altera o art. 10 da Lei n°
9.504, de 30 de setembro de 1997, ampliando o nú
mero máximo de candidaturas passíveis de registro
pelos partidos políticos nas eleições legislativas em
todos os níveis da Federação". Foram apensados a
este os Projetos de Lei nOs 1.321/1999,1.709/1999,
1.752/1999 e 1.753/1999. Relator: Deputado Vilmar
Rocha. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa deste e dos apensados, com
emendas, e, no mérito, pela aprovação deste e rejei
ção dos apensados. Discutiram a matéria os Deputa
dos Gerson Peres e José Roberto Batochio. Os De
putados Fernando Coruja, José Roberto Batochio,
Luiz Eduardo Greenhalgh e Aldir Cabral solicitaram
vista conjunta da matéria, tendo esta sido concedida
pelo Senhor Presidente. 5) Projeto de Lei n°
1.676/1999 - do Sr. Aldo Rebelo - que "dispõe sobre
a promoção, a proteção, a defesa e o uso da língua
portuguesa e dá outras providências". Foram apen
sados a este os Projetos de Lei nOs 1.77611999,
2.418/2000,2.452/2000 e 3.023/2000. Relator: Depu
tado Vilmar Rocha. Parecer: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação deste, com emenda, e das Emendas da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto e pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
e, no mérito, pela rejeição dos apensados, com
emendas. Discutiram a matéria os Deputados Ger
son Peres, Léo Alcântara, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Osmar Serraglio, Zenaldo Coutinho, Marcos
Rolim, Alceu Collares, José Antônio Almeida, Fer
nando Coruja, Alexandre Cardoso, José Roberto
Batochio, Antônio Carlos Konder Reis, Vilmar Rocha
e Aldo Rebelo. Em votação, foi aprovado por unani
midade o parecer do Relator. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encer
rou a presente reunião às treze horas e dezesseis
minutos, convocando outra para quinta-feira, às dez
horas. E, para constar, eu, Sérgio Sampaio Con
treiras de Almeida, Secretário, lavrei a presente
Ata, que, depois de aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e encaminhada à publicação no
Diário da Câmara dos Deputados. - Deputado
Inaldo Leitão, Presidente.
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COMISSÃO DE DEFESA DO CO~SUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

51 11 LEGISLATURA- 311 SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO (INSTALAÇÃO E ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E
VICE-PRESIDE~TES), REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2001.

Às onze horas e cinqüenta minutos do dia vinte e um de março de dois mil e um,
reuniu-se a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, no
Plenário 8, Anexo II da Câmara dos Deputados, convocada pelo Presidente da
Câmara dos Deputados, na forma regimental, para a eleição do Presidente e dos
Vice-Presidentes deste Órgão Técnico. Assumiu a Presidência dos trabalhos, na
qualidade de último Presidente da Comissão, o Deputado Salatiel Carvalho.
Compareceram os Senhores Deputados Badu Picanço, Clóvis Volpi, Luiz Ribeiro,
Ricarte de Freitas, Salatiel Carvalho, Welinton Fagundes, Expedito Júnior, Luciano
Pizzatto, Milton Barbosa, Ana Catarina, Flávio Derzi, Glycon Terra Pinto, Luiz
Bittencourt, Ana Maria Corso, João Paulo, Luiz Alberto, José Borba, Paulo
Baltazar, Inácio Arruda e Márcio Bittar - membros titulares - e os Senhores
Deputados Elias Murad, Duílio Pisaneschi, Íris Simões, Fátima Pelaes, Laura
Carneiro, Pedro Pedrossian, Paulo Gouvêa, Paes Landim, Manoel Vitório, Ivan
Valente, Cunha Bueno, Vanessa Grazziotin, Olímpio Pires e Valdeci Paiva 
membros suplentes. Deixaram de registrar presença os Senhores Deputados Ricardo
Fiúza, José Carlos Coutinho (ausência justificada - missão oficial representando a
Câmara dos Deputados em seminários sobre a integração do Brasil e a Comunidade
Econômica Européia, a serem realizados na Itália e França no período de 14 a 31 de
março do corrente), Tilden Santiago, Celso Russomanno (ausência justificada 
missão oficial pela Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, no período de 10 a
22 de março) e Ronaldo Vasconcellos (ausência justificada - missão oficial pela CPI
destinada a apurar a Regularidade do Contrato Celebrado entre a CBP e a NlKE, no
período de 20 a 22 de março do corrente). Registraram presença ainda os Deputados
Pedro Bittencourt, Clementino Coelho, Euler Ribeiro e Socorro Gomes. Havendo
número regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos e anunciou, conforme
acordo de Lideranças, os nomes dos candidatos aos cargos de Presidente, Deputada
Ana Catarina (PMDB/RN), de Primeiro e Terceiro-Vice-Presidentes,
respectivamente, Deputados Tilden Santiago (PT/MG) e Luciano Pizzatto (PFL/PR).
O Presidente comunicou acordo celebrado entre o Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB) e o Partido dos Trabalhadores (PT) no qual o
PMDB permutou o cargo de Primeiro-Vice-Presidente com o de Segundo-Vice
Presidente. No entanto, ressaltou que até o momento o PMDB não tinha decidido a
indicação de nome para o cargo de Segundo-Vice-Presidente, ficando desta forma
adiada a eleição para este cargo. A seguir, o Presidente convidou o Deputado Flávio
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Derzi para auxiliar os trabalhos na qualidade de Secretário e os Deputados Ricarte de
Freitas e José Borba como escrutinadores. Finda a votação, foi constatada a
coincidência entre o número de cédulas e de votantes: 21 (vinte e um). Processada a
apuração, o Presidente anunciou o seguinte resultado: para Presidente, Deputada
Ana Catarina (PMDB/RN), com 21 (vinte e um) votos; para Primeiro-Vice
Presidente, Deputado Tilden Santiago (PT/MG), com 21 (vinte e um) votos; e para
Terceiro-Vice-Presidente, Deputado Luciano Pizzatto (PFL/PR) , com 21 (vinte e
um) votos. A seguir, o Presidente empossou os eleitos e convidou a Deputada Ana
Catarina a assumir a Presidência. A Presidente eleita convidou os Vice-Presidentes
eleitos a assumirem suas funções e tomaram assento à mesa, franqueando a palavra.
O Deputado Flávio Derzi ressaltou o momento ímpar que a Comissão estava vivendo
tendo em vista que após dez anos de existência, englobando as temáticas do
consumidor, meio ambiente e minorias, estava sendo comandada pela primeira vez
por uma mulher, e tinha certeza que a mesma iria desenvolver um brilhante trabalho
pela firmeza e simpatia que lhe é peculiar. Elogiou e parabenizou o grandioso
trabalho desempenhado pelo ex-Presidente, Deputado Salatiel Carvalho. O
Deputado Salatiel Carvalho agradeceu os elogios recebidos e reconheceu o peso que
é assumir a Presidência desta Comissão por ter uma característica peculiar dentre as
demais desta Casa, que é a interface com a sociedade. Ressaltou que esta Comissão
foi durante todos esses anos o ancoradouro da sociedade que angustiada e impotente
pela falta a quem recorrer para garantir os seus direitos, quer seja nas relações de
consumo, na defesa ambiental à busca de uma melhor qualidade de vida, quer seja,
no caso das minorias, na busca do respeito e de oportunidades que lhes garantam a
inserção no mercado de trabalho, de funções de destaque, de mecanismos que
facilitem a locomoção e de acesso a órgão públicos, culturais, de lazer e outros, de
forma a garantir aos portadores de deficiência a liberdade de ir e vir, bem como na
busca de mecanismos de expurgar resquícios de quaisquer natureza de
discriminação. Ao se colocar à inteira disposição da Presidente eleita. desejou
sucesso nessa nova e árdua tarefa. O Deputado Luciano Pizzatto. na qualidade de
membro mais antigo desta Comissão, em especial, exercendo nesses anos o cargo de
Vice-Presidente, ressaltou que as temáticas de defesa do consumidor e meio
ambiente para muitos não deveriam ser tratadas numa mesma Comissão, no entanto,
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esclareceu que são muito afins por tratarem de direitos difusos e caminham muito
juntas. Ressaltou que algumas vezes tentaram separar essas temáticas mas a maioria
dos membros mais dedicados a essas matérias sempre foram intransigentes com tal
iniciativa. Frisou, ainda, que por envolver temas difusos, os parlamentares membros
recebem, para relatar, matérias, tratando dos mais variados temas. Apenas para
corroborar e facilitar o entendimento por parte dos membros que estão ingressando
na Comissão, explicou a defrnição de minorias, esclarecendo que a palavra não tem a
conotação quantitativa e sim qualitativa, exemplificando que apesar das mulheres
serem maioria em nosso país. ainda, infelizmente, não alcançaram igualdade em
relação à ascensão social, econômica e política, sendo este momento extremamente
favorável à melhoria desta simação, pois agora temos uma mulher na direção da
Comissão, que certamente dará especial ênfase à questão. Enfatizou, ainda, que esta
injustiça e discriminação com as mulheres, fruto da hipocrisia da parcela dominante,
não pode continuar persistindo. Fizeram uso da palavra. ainda, desejando votos de
sucesso à Presidente eleita e demais membros da nova Mesa Diretora, os Deputados
José Borba, Milton Barbosa, Socorro Gomes, Laura Carneiro e Ricarte de Freitas. A
seguir, a Presidente eleita agradeceu a honrosa distinção que ll1e foi conferida, em
especial, pelo Líder do PMDB, Deputado Geddel Vieira Lima, que lhe indicou para
missão tão importante. Ressaltou que dará seqüência ao brilhante trabalho
empreendido pelo Deputado Salatiel Carvalho, um dos mais destacados presidentes
que esta Comissão já teve. No entanto, por ser mulher, dará ênfase especial às
questões relacionadas às minorias, almejando conquistar condição de igualdade. Em
relação à defesa do consumidor, até mesmo por envolver todos os cidadãos, buscará
fortalecer mecanismos que visem equilibrar as relações entre fornecedores e
consumidores. Quanto ao meio ambiente, ressaltou defendê-lo sempre em função do
ser humano. Ao agradecer mais uma vez aos companheiros Flávio Derzi, Salatiel
Carvalho e José Borba que muito apoiaram a sua indicação para assumir a
Presidência desta Comissão, conc1arnou todos os membros para envidarem esforços
no sentido de desempenharmos um profícuo trabalho durante esta Sessão Legislativa.
Não havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, a Presidente encerrou os
trabalhos às doze horas e quarenta e cinco minutos, antes convocando os
parlamentares a participarem de reunião extraordinária a ser realizada às quatorze
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horas e trinta minutos jàe h~ no, p)7flárilj nU 10. E, para constar, eu, Aurenilton
Araruna de Almeida./"""ú," .;,\v?:,f;f.~ j!: , Secret-.?rio, lavrei a presente ATA que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelfresfíente e encaminhada à pubHcação
no Diário da Câmara dos Deputados. I I

: \ ~ :

Deputado SALATIE~' V~HO (PMDB/PE)
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CONTROLE DE VOTAÇÃO

CARGO: PRESIDENTE
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CONTROLE DE VOTAÇÃO

CARGO: PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
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CONTROLE DE VOTAÇÃO

CARGO: TERCEIRO VICE-PRESIDENTE
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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DELffiERATIVA (EXTRAORDINÁRIA),
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2001.

Às quinze horas e cinqüenta e cinco minutos do dia vinte e um de março de dois mil e um,
no Plenário 10, do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a Presidência da Deputada Ana
Catarina, Presidente, reuniu-se a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, em reunião extraordinária. Registraram presença os Senhores Deputados Ana
Catarina, Presidente, Badu Picanço, Clóvis Volpi, Ricarte de Freitas, Salatiel Carvalho,
Milton Barbosa, Flávio Derzi, João Paulo, Luiz Alberto e José Borba - membros titulares 
Íris Simões, Sérgio Novais, Vanessa Grazziotin e Olímpio Pires - membros suplentes.
Deixaram de registrar presença os Senhores Deputados Luiz Ribeiro, Welinton Fagundes,
Expedito Júnior, José Carlos Coutinho (ausência justificada - missão oficial representando a
Câmara dos Deputados em seminários sobre a integração do Brasil e a Comunidade
Econômica Européia, a serem realizados na Itália e França no período de 14 a 31 de março
do corrente), Luciano Pizzatto, Ricardo Fiúza, Glycon Terra Pinto, Luiz Bittencourt, Ti1den
Santiago, Ana Maria Corso, Celso Russomanno (ausência justificada - missão oficial pela
Comissão Parlamentar Conjunta do. Mercosul, no período de 10 a 22 de março), Paulo
Baltazar, Inácio Arruda, Rubens Bueno e Ronaldo Vasconcellos (ausência justificada 
missão oficial pela CPI destinada a apurar a Regularidade do Contrato Celebrado entre a
CBF e a NIK.E, no penodo de 20 a 22 de março do corrente). Havendo número regimental,
a Presidente declarou abertos os trabalhos: I ORDEM DO DIA: A)
REQUERIMENTOS: 1) REQUERIMENTO N° 112001 - dos Srs. Salatiel Carvalho e
Femando Gabeira - que "Re9uer a realização de reunião de audiência pública comemorativa
ao "DIA MUNDIAL DAS AGUAS-22 DE MARÇO"'. Encaminhou a votação o Deputado
Salatiel Carvalho. Aprovado por unanimidade. 2) REQUERIMENTO N° 2/2001 - dos Srs.
Salatiel Carvalho, Flávio Derzi e José Borba - que "Requer a realização de reunião de
audiência pública para discussão do provável racionamento de energia elétrica no país a
partir do mês de maio." Encaminharam a votação os autores do requerimento. Em votação,
foi aprovado por unanimidade, com adendo do Dep. Salatiel Carvalho no sentido de não
mencionar o nome do atual presidente da Eletrobrás, tendo em vista notícias de mudança na
direção da Empresa. 3) REQUERIMENTO N° 3/2001 - dos Srs. Salatiel Carvalho, Flávio
Derzi e José Borba - que "Requer a realização de reunião de audiência pública para debater o
acidente ocorrido com a plataforma P-36 da Petrobrás na Bacia de Campos, no Estado do
Rio de Janeiro. 1I Encaminharam a votação os autores do requerimento. Em votação, foi
aprovado por unanimidade com adendo do Dep. Flávio Derzi no sentido de se incluir, como
expositor, o Presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobrás - AEPET. Antes de
encerrar os trabalhos o Deputado Flávio Derzi sugeriu que fosse instalado no Plenário da
Comissão um~ galeria de fotos com os ex-presidentes, o que resgataria, sobremaneira, a
história do Orgão. A Presidente acolheu a sugestão, determinando à Secretaria as
providências necessárias para a instalação. Nada mais havendo a tratar, a Presidente
encerrou a presente reunião. às d~es~~~horas fil quaçenta mi~~tos. E ~ara constar, eu,
Aurenilton Araruna de AlmeIda,v' '.•~~ :JIrr:f!~ Lo[ , Secretano, lavrei a presente ATA
que, depois de lida e aprovada, será assinada pela Presidente e encaminhada à publicação
no Diário da Câmara dos Deputados.
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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA (AUDIÊNCIA PÚBLICA)
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2001.

Às quinze horas e trinta e sete minutos do dia vinte e sete de março de dois mil e um, no Plenário 8,
Anexo II da Câmara dos Depurados, sob a Presidência da Deputada Ana Catarina, Presidente, reuniu-se a
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias em Reunião Ordinária de Audiência
Pública, com a participação das Comissões de Minas e Energia e Externa de Fiscalização e Investigação
da Segurança das Plataformas da Petrobras e Acidente da P-36, tendo como tema: "O ACIDENTE
OCORRIDO COM A PLATAFORMA P-36 DA PETROBRAS, NA BACIA DE CAMPOS,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO". Tomaram assento à mesa, como expositores, os Senhores HENRI
PHILIPPE REICHSTUL, Presidente da Petrobras; Eng.o ELÓI FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ,
Diretor da Agência Nacional do Petróleo, representando o Senhor Presidente, DAVID ZYLBERSZTAJ1\;
FERNANDO CARVALHO, Coordenador do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense; e
FERNANDO LEITE SIQUEIRA, Presidente da AEPET - Associação de Engenheiros da Petrobras.
Foram convidados, ainda, para tomarem assento à mesa os Deputados ANTÔNIO CAMBRAIA,
Presidente da Comissão de Minas e Energia, e LUIZ ANTÔNIO FLEURY, Coordenador da Comissão
Externa de Fiscalização e Investigação da Segurança das Plataformas da Petrobras e Acidente da P-36.
Registraram presença os Senhores Deputados Ana Catarina, Presidente; Tilden Santiago e Luciano
Pizzatto, Vice-Presidentes; Badu Picanço, Salatiel Carvalho, Luiz Bittencourt, Flávio Derzi, Luiz Alberto,
Celso Russomanno, José Borba, Inácio Arruda, Paulo Baltazar, Rubens Bueno e Ronaldo Vasconcellos,
membros titulares; e Elias Murad, Íris Simões, Max Rosenman, Laura Carneiro, Fernando Gabeira, Ivan
Valente e Manoel Vitória, membros suplentes. Também registraram presença os Senhores Deputados
Doutor Helena, Miriam Reid, Arthur Virgílio Neto, Alexandre Santos, Ana Corso, Sérgio Nóbrega,
Francisco Garcia, Carlos Santana, Ronaldo Cézar Coelho, Virgílio Guimarães, Wagner Salustiana, Airton
Dipp, Antônio Cambraia, Antônio Feijão, Carlos Alberto Rosado, Clementino Coelho, Fernando Ferro,
Gervásio Silva, Ivânio Guerra, José Aleksandro, Luiz Sérgio, Paulo Feijó, Salvador Zimbaldi, Eliseu
Resende, Raimundo Gomes de Matos e Romel Anízio. Deixaram de registrar presença os Senhores
Deputados Clóvis Volpi, LuÍz Ribeiro, Ricarte de Freitas, Welinton Fagundes, Expedito Júnior, José
Carlos Coutinho (ausência justificada - missão oficial representando a Câmara dos Deputados em
seminários sobre a integração do Brasil e a Comunidade Econômica Européia, a serem realizados na Itália
e França, no período de 14 a 31 de março do corrente), Milton Barbosa, Ricardo Fiúza, Glycon Terra
Pinto e João Paulo. Como convidados registraram presença os Senhores Luís Carlos Cabral, José Lima de
Andrade, Irani Carlos Varela, Antônio Luiz Menezes, José Coutinho Barbosa, Jorge Camargo, Rui
Bertord Dias, Ronnie Vaz Moreira, Albano de Souza Gonçalves e Dulcídio Amaral Gomes, da Diretoria
da Petrobras; Gustavo Raul, do Estado de São Paulo; Ilídia Martins Juras, Consultora Legislativa da
Câmara dos Deputados; Jorge Antônio Siqueira Mota, Assessor da Câmara Federal; Argemiro Pertence,
Diretor da AEPET; Janaína Hiteaga, da Assessora Parlamentar da Petrobras; Lázaro Pinto Brandão, da
Liderança do PMDB; Poliam Castello Branco, da Rádio Câmara; Mauren Magi, do Jornal da Câmara;
Cláudia Brasil, da TV Câmara; Heloísa Torres, da Gedso News; DaIma Maria Caixeta, Analista Pericial
da Procuradoria Geral da República; Carlos Flory, Presidente da Petros; Paulo Vilarinho e Uyara Mundim
Praça, do Ministério de Minas e Energia; Henyo Trindade Barreto, do Sindicato dos Petroleiros do Norte
Fluminense; Ruy Rodrigues, da Petrobras; Sinval Simões, da Assessoria Parlamentar da Presidência da
República; Rizomar Oliveira, da Assessoria Parlamentar do PFL: Delman Ferreira, da Liderança do PT:
i\euton Carvalho, Oficial do Exército; Nelson Motta, da Radiobras; e Daniel Sicsin, da SUFRAMA.
Dando inicio aos trabalhos, a maioria dos parlamentares manifestou repúdio ao descaso com que °Senhor
David Zylbersztajn, Presidente da ANP - Agência Nacional do Petróleo, vem tratando esta Casa
Legislativa, não correspondendo a vários convites formulados. A seguir, a Presidente, Deputada Ana
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Catarina, procedeu à leitura do oficio subscrito pelo Presidente da ANP justificando os motivos de sua
ausência e designando o Doutor Elói Fernández y Fernández, Diretor da ANP, para representá-lo neste
evento. Não conformados com os motivos elencados no ofício, os parlamentares sinalizaram não acatar a
indicação do Senhor Elói Fernández y Fernández e propuseram convidar o Senhor David Zylbersztajn
para, em outra reunião de audiência pública, prestar os devidos esclarecimentos às Comissões, se
possível, para a próxima quarta-feira, dia 4. Neste momento, o Líder do Governo no Congresso Nacional,
Deputado Arthur Virgílio Neto, comprometeu-se envidar esforços para viabilizar a presença do Presidente
da ANP na data sugerida. A Presidente consultou o plenário sobre a proposta apresentada de se realizar
outra reunião de audiência pública, na próxima quarta-feira, dia 4 de abril. A proposta recebeu apoio
unânime. Desta forma, a Presidente solicitou à Assessoria da Comissão redigir o requerimento e colher as
assinaturas e informou que submeteria à votação na reunião ordinária deliberativa agendada para amanhã,
dia 28/03/2001. Neste ínterim, o Doutor Elói Fernández y Fernández, percebendo ser desnecessária a sua
participação, retirou-se da mesa dos trabalhos sem aguardar nenhuma manifestação da Presidente da
Comissão. Em seguida, a Presidente passou a palavra aos expositores. Findas as exposições, indagaram os
expositores os Deputados Salatiel Carvalho, Luiz Sérgio, Luíz Eduardo Greenhalgh, Fernando Ferro,
Luciano Zica, Manoel Vitório, Haroldo Lima, Paulo Feijó, Carlos Santana, Alexandre Santos, Miriam
Reid, Arthur Virgílio, Ivan Valente, Wagner Salustiano, Antônio Feijão, José Genoíno, Fernando
Gabeira, Luiz Alberto, Jorge Bittar, Jandira Feghali, Doutor Heleno, Vivaldo Barbosa, Salvador
Zimbaldi, Virgílio Guimarães e Celso Russomanno. Fizeram uso da palavra, ainda, para responderem às
indagações dos parlamentares, os Senhores Rui Berford Dias, Diretor-Gerente Jurídico da Petrobras, e
Antônio Luiz da Silva de Menezes, Diretor da Petrobras. Terminados os debates e não havendo mais
quem desejasse fazer uso da palavra, a Presidente agradeceu a participação de todos e declarou encerrada
a reunião às yinte e,~ horas e vinte e quatro minutos. E para constar, eu, Aurenilton Araruna de
Almeida" :. :.............'r', ~ L-_ -t /;, ~...--.~ , Secretário, lavrei a presente ATA que, depois de lida e
aprovada,-'1erá assinada pela Presidente e encaminhada à publicação, juntamente com as notas

taquigrãficas, no Diãrio daCã~ ',/1.-.r6-b;Z:::::?

Deputada ANA CATARINA (PM
Presidente
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) realização da presente reunião e os Parlamentares
- Sras. e Srs. Deputados, havendo número regimen- previamente inscritos, sempre facultadas, em qual-
tal, declaro aberta a presente reunião de audiência quer caso, a réplica e a tréplica.
pública, requerida pelos Deputados Salatiel Carvalho, Com todo o respeito à assessoria, desejo fazer
Flávio Derzi e José Borba, na Comissão de Defesa do um pedido. Chegou-me a informação de que alguns
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, e pelo Depu- Parlamentares estão sem assento na Comissão. Por-
tado Luiz Sérgio, na Comissão de Minas e Energia, tanto, solicito com o maior respeito que os assessores
com o objetivo de debater o acidente ocorrido com a cedam seus lugares para os nossos companheiros
Plataforma P-36, da PETROBRAS, na Bacia de Cam- que estão sem condições de participar dos trabalhos.
pos, no Estado do Rio de Janeiro. O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Sra. Pre-

Compõem a Mesa os Deputados Antonio Cam- sidenta, peço a palavra pela ordem.
braia, Presidente da Comissão de Minas e Energia, e A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
Luiz Antonio Fleury, Coordenador da Comissão - Tem VExa a palavra.
Externa de Fiscalização e Investigação da Segurança O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Sra. Pre-
das Plataformas da PETROBRAS e Acidente da sidenta, pelo texto que foi distribuído e pela convoca-
P-36. ção feita, estariam presentes a esta reunião não só o

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Sra. Pre- Presidente da PETROBRAS, que está aí, mas tam-
sidenta, peço a palavra pela ordem. bém o Sr. Fernando Siqueira, que também está, e o

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) Sr. David ZyJbersztajn, Diretor-Geral da ANP. No en-
- Tem VExa a palavra. tanto, eu não estou vendo essa ilustre pessoa.

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Solicito Como não é a segunda nem a terceira vez que
de V. Exa uma informação sobre a lista de inscrição. Já ele é convocado a vir a esta Casa e aqui não aparece,
circularam algumas listas, eu me inscrevi numa delas eu gostaria de saber se ele deu alguma explicação
e já estou sabendo que há outras, que não estão acerca da ausência.
abertas ainda. V Exa tem alguma informação a prestar sobre o

Gostaria de uma informação a respeito do as- assunto?
sunto. A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) - Eu vou repetir que está representando o Sr. David o
- A lista está iniciando agora. Se há mais de uma lista, Sr. Elói Fernández y Fernández, na qualidade de Di-
vale a que está iniciando agora. retor da Agência Nacional do Petróleo.

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Ficou OSR.DEPUTADOHAROLDOLlMA-Peloque
meio confuso o quadro. Seria bom definir onde está estou sabendo, esta é a quarta vez, Sra. Presidenta,
esta lista. que o Sr. David Zylbersztajn é convocado para vir à

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) Câmara dos Deputados e não aparece aqui.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) (Não identificado) - Ele não responde pela

- A que é válida, porque as outras foram feitas sem o agência certamente.
conhecimento da Mesa. O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Sim,

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) mas não responde principalmente perante esta Casa,
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) o que a mim me parece uma descortesia grande. Hoje

- Convido para tomar assento à mesa, na qualidade ele esteve por toda a manhã no Senado Federal. Não
de expositores, os Srs. Henri Philippe Reichstul, Pre- poderia nem mesmo dizer que está cansado, porque
sidente da PETROBRAS; Fernando Leite Siqueira, o Sr. Henri também está cansado, pois participou da
Presidente da Associação dos Engenheiros da mesma sabatina e comparece a esta reunião.
PETROBRAS; Fernando Carvalho, Coordenador do Portanto, acho que o fato merece uma manifes-
Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense; Elói tação nossa de que consideramos um desrespeito à
Fernández y Fernández, Diretor da Agência Nacional Casa, principalmente porque esta já é a quarta vez
do Petróleo, representando o Diretor-Geral da ANp, que ele aqui não aparece.
Dr. David Zylbersztajn. Muito obrigado.

Esclareço que concederei, inicialmente, a pala- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
vra aos expositores por dez minutos. Em seguida, fa- - Eu concordo inteiramente com o Deputado. Consi-
rão uso da palavra os autores dos requerimentos de dero um desrespeito a atitude do Presidente da ANP
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e acho oportuno nós procurarmos saber a razão des- ração, Desenvolvimento e Produção de Pe-
se comportamento. tróleo e Gás Natural, a se realizar na cidade

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Sra. Pre- do Rio de Janeiro, nos dias 27 e 28 do cor-
sidenta, peço a palavra pela ordem. rente mês, não será possível meu compare-

V. Exas. e os Presidentes das Comissões rece- cimento nessa reunião.
beram alguma comunicação oficial do Diretor-Geral Entretanto, indicamos o Diretor Elói
da Agência Nacional do Petróleo justificando a ausên- Fernández y Fernández para representar
cia e enviando o repr~sentante ou não? esta agência na referida reunião, que certa-

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) mente poderá contribuir de forma bastante
- Só o representante. efetiva, com o seu depoimento.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Sobre a Atenciosamente.
ausência do Diretor-Geral da Agência Nacional do
Petróleo não foi feito nenhum comunicado a V.Exa? Esse documento foi redigido no Rio de Janeiro,

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) em 23 de março.
_ Houve o comunicado, mas não justificando de forma Ele, antecipadamente, sabia que poderia com-
que nos satisfizesse. Ele apenas mandou um repre- parecer ao Senado Federal, e não à Câmara dos De-
sentante, e nós o aceitamos. putados.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Sra. Pre(Não identificado) - Sra. Presidenta, peço a
palavra pela ordem. sidenta, eu tenho o maior respeito pelo Presidente da

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO _ Sra. Pre- PETROBRAS e pelas demais pessoas que estão
aqui.

sidenta, considerando que o Diretor-Geral da Agência
Nacional do Petróleo esteve no Senado Federal na Fiz críticas públicas ao desempenho da Agência
parte da manhã e não veio à audiência pública na Câ- Nacional do Petróleo. Inclusive recebi, por parte do
mara dos Deputados, tendo apenas mandado o re- seu Diretor-Geral, o Sr. David Zylbersztajn, referênci-
presentante _ com todo respeito ao representante, as, nos jornais, de que gostaria de estar aqui para dia-
que está aqui -, eu entendo que é inaceitável a Câ- lagar comigo e com a Deputada Jandira Feghali.
mara dos Deputados realizar esta audiência com a V.Exas. sabem que eu não sou membro desta
ausência do Diretor-Geral da Agência Nacional do Comissão. Aceitei vir aqui para dialogar, principal-
Petróleo e com a presença do representante. mente, com o Diretor-Geral da Agência Nacional do

(Não identificado) - Sra. Presidenta, peço a ::i~~~o~a~u:~~~:ç~~~~~~r~ ~r:f~~~~:;~~~~' d~ep:~~
palavra pela ordem. taforma e continua omisso e desrespeitando a Câma-

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) ra dos Deputados, porque mais importante do que o
- Um minuto, Deputado. seminário era prestar contas aqui sobre a tragédia

Eu lerei para os senhores a correspondência do que terminou com 1bilhão no fundo do oceano e onze
Diretor-Geral da ANP, Sr. David Zylbersztajn: mortos.

Reporto-me ao Ofício Convite n° É um desrespeito à Câmara dos Deputados.
00512001 dessa Comissão de Defesa do Nada justificaria essa ausência.
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Registro aqui a minha indignação. Se não se tra-
Câmara dos Deputados, datado de 21 de tasse de assunto tão grave, eu proporia, na forma de
março de 2001, recebido somente nesta requerimento, para deliberação em Plenário, a sus-
data, na qual V. Exa encaminha convite para pensão desta audiência pública. Não o farei por causa
participar da realização da reunião de au- da presença do Presidente da PETROBRAS e da im-
diência pública a fim de debater o acidente portância de ouvirmos o seu depoimento.
ocorrido com a Plataforma P-36 da É um desrespeito o Diretor-Geral da Agência
PETROBRAS na Bacia de Campos, no Nacional do Petróleo não estaraqui. Ele teria que sus-
Estado do Rio de Janeiro. pender todos os seus compromissos para estar aqui

Dessa forma, informamos que, infeliz- prestando esclarecimentos sobre fato gravíssimo
mente, devido à extrema necessidade de para a economia brasileira e para a relação do público
minha presença no Seminário Jurídico e com este Congresso Nacional.
Fiscal e no Workshop Técnico da Terceira Mas as agências não devem explicação ao Con-
Rodada de Licitações de Blocos para Explo- gresso, são autônomas, não estão nem aí edesconsi-
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deram os Deputados. Isso é um recado da maneira A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
como os Deputados são considerados pelo Dire- - Tem V.Exa a palavra.
tor-Geral da Agência Nacional do Petróleo. O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA -

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) Sra. Presidenta, considero que esse é um caso margi-
- Com a palavra o Deputado Arthur Virgílio. nal à nossa discussão, mas vejo o Líder do Governo

O SR. DEPUTADO ARTHUR VIRGíLIO - Sra. atribuir ao Diretor da Agência Nacional do Petróleo
Presidenta, desejo fazer um reparo. É comum que eu um desejo de diálogo não revelado ao longo do tem-
discorde de exposições subjetivas do nobre Deputa- po. Todas as vezes em que o convidamos para vir à
do José Genoíno, que tem todo direito de ter sua opi- Com~ssão ?e Meio Ambie~te,_dificilm~nte veio. Q~an-
nião. Mas vou ater-me ao que me parece ser a verda- do fOI convlda.do pela Comlssao de MInas e_EnergIa -
de dos fatos: uma comunicação prévia e, mais ainda, temos o Presidente como testemunha -, n~o comp~-
a convicção do Diretor-Geral David Zylbersztajn de re~eu. Cheg~mos ao acordo de que

A

S.~a. nao deveria
que haveria sessão conjunta das duas Casas, Câma- edItar portana, q~e era de c~mpet~ncla do Congres-
ra e Senado, portanto, uma sessão congressual. Em so. Mas S.Sa. ~dit~u a portana, e tivemos que formu-
se podendo dar a explicação, feita exaustivamente ao lar decreto legislativo anulando-a.
Senado, de que, partindo em seguida para se cumprir Na verdade, essa constante omissão e a tentati-
algo essencial à obtenção da meta de auto-suficiên- va de substituir o Congresso na definição de alguns
cia de petróleo em 2005, S.Exa entendeu que: primei- aspectos da política nacional do petróleo revelam que
ro, a PETROBRAS estaria muito bem representada esse desejo do diálogo, que o Deputado Arthur Virgí-
pelo seu substituto e pelo Presidente Henri Philippe Iio atribui a S.Sa., não existe realmente. S.Sa. ignora a
Reichstul; segundo, que viria e virá se o convite lhe for Câmara dos Deputados. Não sei por que caminhos
feito agora por esta Casa, para debater não apenas chegou à Diretoria-Geral da Agência Nacional do Pe-
com a Deputada Jandira Feghali, mas também com o tróleo. Mas, repito, S.Sa. ignora a Câmara dos Depu-
Deputado José Genoíno e a Casa como um todo. Pois tados, não se relaciona bem com a instituição, e seria
S.Exa entende que, quanto mais esse assunto espe- interessante que o Presidente desta Casa buscasse
cífico for explicado, melhor. E, mais ainda, quanto contatá-lo e tentasse trazê-lo a certa convivência de-
mais se pergunte sobre a agência, até para que dúvi- mocrática, que é o que desejamos.
das não existam, como essa que hoje paira na cabeça O SR. DEPUTADO ARTHUR VIRGíLIO - Sra.
do Deputado José Genoíno - brilhante cabeça, mas Presidenta, peço a palavra pela ordem.
dúvidas ~u~, a m~u ver, precisam ser esclarecidas, A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
porque sao insubsistentes... _ Só um minuto, Deputado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - O direito O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Sra. Presi-
~?dúvida faz parte do esclarecimento da verdade, não denta, peço a palavra pela ordem.

e. A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
O SR. DEPUTADO ARTHUR VIRGíLIO - Tal _ Com a palavra o Deputado Luiz Sérgio.

como o da discordância.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Sra. Presi-

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO -Isso. denta, creio que existe uma marca, que fica registra-
O SR. DEPUTADO ARTHUR VIRGíLIO - Se da hoje, do Diretor-Geral da Agência Nacional do Pe-

nós ficássemos V.Exa em dúvida e eu sem discordân- tróleo, que é o menosprezo por esta Casa. O Deputa-
cia, seria um deserto, seria um túmulo intelectual. E do Antonio Fleury presidiu a Comissão de Minas e
isso V.Exa não quer, nem eu. Portanto, estou apenas Energia, foram marcadas duas audiências. Após seis
explicando, sem subjetivismos, mas objetivamente, a meses, S.Ex" não é mais o Presidente e não conse-
razão do Dr. David Zylbersztajn. E diz mais - pare- guiu realizar a audiência pública para debater a adul-
ce-me que isso responde às indagações e até à justa teração de combustíveis.
indignação que se faria justa mesmo se houvesse Diante desse novo incidente gravíssimo, seria
dolo de sua parte: S.Exa vem ao Congresso tão assim obrigação de S.Sa. apresentar-se voluntariamente
seja convidado, para falar desse assunto e de outros para dar explicação a esta Casa. No entanto, arranjou
ligados à sua função. desculpas inaceitáveis para não vir debater conosco

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA - o sério acidente. Isso nos alerta para as duas marcas
Sra. Presidenta, peço a palavra pela ordem. registradas do Diretor-Geral: primeiro, a omissão; se-
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gundo, a forma com que menospreza a Câmara dos (Não identificado) - Sra. Presidenta, peço a
Deputados. palavra pela ordem.

.Isso leva todos os Depu~ados a outra discuss~o. A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
~reClsamos apressa.r a ~o!açao da eme~da constlt~- - Com a palavra o Deputado Haroldo Lima.
clonal que torne: o~ngaton~ a ~onvocaç~o dos presl- O SR. DEPUTADO HAROLDO L1MA- E t-
dentes das agencias naCionaiS para virem a esta f t D t d u es a
Casa prestar esclarecimentos. Há muitas agências va na ren e, epu a o.
que hoje têm mais peso do que os próprios Ministros. Sra. Presidenta, quero apenas agregar ao que
Estes, no entanto, são convocados, e aqueles são foi levantado, a partir de minha intervenção inicial,
apenas convidados e, como tal, podem fazer o que fi- que era de bom grado que nós, Deputados, não ape-
zeram hoje, ou seja, simplesmente não comparecer à nas apresentássemos nossas observações críticas,
Comissão, até porque constitucionalmente podem ou como estamos fazendo, mas também fizéssemos
não atender ao convite. Isso é inaceitável. uma autocrítica. Muito do que está passando decorre

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Sra. Pre- tanto do bom humor do Sr. David Zylbersztajn, que
sidenta, peço a palavra pela ordem. não existe, conforme disse o Deputado Gabeira,

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) quanto da nossa omissão.
- Com a palavra o Deputado Luciano Zica. Votamos na Câmara a idéia de que, de agora

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA- Sra. Pre- em diante, presidente de agência não pode ser con-
sidenta, Sras. e Srs. Deputados, aproveito este deba- vocado pela Câmara dos Deputados. Abrimos mão
te para trazer ao conhecimento de V.Exas. e dos de- disso! Somos o único Poder no mundo que abre mão
mais membros desta Comissão a preocupação com o de pré-requisitos! Começamos a formular entre nós,
papel fiscalizador do Congresso Nacional, no sentido Sra. Presidenta, a idéia de que não se pode convocar
de que, a partir do momento em que são criadas as Ministro.
Agências Nacionais, que cuidam da gerência e do Sou Deputado há algumas gestões e, na época
controle da nossa infra-estrutura, o Congresso per- da ditadura militar, estávamos acostumados a ver o
deu seu papel fiscalizador e não tem mais autoridade. Plenário da Câmara convocando o ex-todo-poderoso
Pode apenas convidar, e não convocar as pessoas Ministro da Economia Sr. Deputado Delfim Neto, que
para virem depor. ia ao plenário prestar esclarecimento e passava qua-

Nesse sentido, há emenda com parecer favorá- tro horas respondendo às nossas perguntas. O então
vel na Comissão de Constituição e Justiça, resultado todo-poderoso Ministro das Comunicações Antonio
de extraordinário trabalho do Relator, que conseguiu Carlos Magalhães também prestava esclarecimentos
captar o pensamento de três emendas constituciona- no plenário! De repente, voltou-se ao ponto de vista
is ali presentes, sendo uma de minha autoria, que é a de que não se pode mais convocar, mas, sim, convi-
que prevalece hoje e estabelece a possibilidade de dar Ministros, e não para o plenário, mas para as Co-
convocação dos dirigentes das agências, bem como missões. Daí por que nós nos esvaziamos.
dos dir~tore~d~ empresas estatais e concessionárias É bom termos consciência de que estamos sen-
de s.ervlço ~ublJc?, para prestar conta~ a? .Congre~so do desrespeitados pelo Sr. David Zylbersztajn, por-
NacIonal e a ~~cledade, s?b pena de incidir em cnme que faltamos ao respeito a nós mesmos, porque, se o
de re~p~nsa?llJdade. Havia uma emenda d? Deput~- tivéssemos convocado, como devia ser feito, e S.Exa
do Sergl? Miranda., outra do Deputad? LUIz Antonio não comparecesse, entraríamos com ação de crime
Fleury Filho e a minha, que er~ anterior e, .po.rt~~to, de responsabilidade por ser convocado e não respei-
prevaleceu. Com parecer favoravel de admlsslblh~a- tar o Poder da República. Mas não podemos fazê-lo
de da CCJ, encontra-se na Mesa, com o compromls- . . _. '
so do Presidente, Deputado Aécio Neves, de colo- porque sl.mplesment~ abnmos mao disso.
cá-Ia em votação o mais rapidamente possível. Que Seria bom, entao, levarmos em conta as obser-
seja um esforço de todos nós, inclusive dos governis- vações do Deputado Luciano Zica de que proxima-
tas, até porque a condição de governista não é eterna mente voltemos a ter postura de poder altaneiro, que
- espero que não o seja -, para que tenhamos a pos- não quer ir à vindita com o que quer que seja, mas
sibilidade de convocar os responsáveis por esses quer que tudo seja esclarecido de forma serena, po-
segmentos a vir prestar esclarecimentos à sociedade, rém, profunda.
através do Congresso Nacional. O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sra. Pre-

Obrigado. sidenta, peço a palavra para uma questão de ordem.
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) dos os passos e desdobramentos da investigação so-
- Com a palavra o Deputado Arthur Virgílio e, em se- bre esse acidente.
guida, o Deputado Salatiel Carvalho. Quero aqui dizer que está presente não só o

O SR. DEPUTADO ARTHUR VIRGíLIO - Sra. Presidente da Petrobras, mas toda a Diretoria, numa
Presidenta, ouvi com muita atenção todos os meus demonstração de consideração, respeito e atenção.
colegas e começo pelo último, o ilustre Deputado Ha- Quero esclarecer, como autor do requerimento,
roldo Lima, que chegou comigo a esta Casa, e enfren- ao nobre Líder do Governo que a pessoa a quem ele
tamos juntos a ditadura mil~ar. Naquela época, a dita- se referiu, o Sr. Maurício, não está na relação dos con-
dura preferia que os seus Ministros fossem ao plená- vocados, mas sim o Sr. Fernando Carvalho, Coorde-
rio, porque, no plenário, eles falavam quase que sozi- nador do Sindicato dos Petroleiros do Norte Flumi-
nhos. E foi o que aconteceu conosco quando interpe- nense.
lávamos o Ministro Delfim Netto. Eles não optavam Quero fazer um apelo aos colegas, porque esta-
por vir às Comissões, pois aqui se podem esmiuçar mos com a hora bem adiantada, para que deixásse-
mais os assuntos, mas, àquela época, havia um Regi- mos registrado aqui nosso protesto de é inaceitável a
mento, e hoje há outro. atitude do Diretor da Agência Nacional do Petróleo e

De qualquer maneira, eu digo ao Deputado Lu- passássemos às exposições e aos questionamentos
ciano Zica, com enorme agrado, que a democracia posteriores.
pela qual, imagino, ele e eu lutamos para valer duran- O SR. DEPUTADO ARTHUR VIRGíLIO - Sra.
te todo o tempo de duração da ditadura, ela é assim, Presidente, é tão grave essa situação que, para mim,
prevê governistas, que viram oposicionistas amanhã, é detalhe que tenha havido ou não convocação ou
e isso é legítimo, é do processo democrático. conv~e. Faleceram onze pessoas, houve um acidente

Edigo, finalmente, para me ater aos fatos, que o gravíssimo para a economia nacional, então, o Sr.
Dr. Zylbersztajn disse que, se o convidarmos, ele virá. Maurício também não tem nada mais importante a fa-
Então, aceitem e marquem para os próximos dias ou zer lá, o importante é aqui.
para a semana que vem. Foi o que me passou ele (Intetvenções simultâneas ininteligíveis.)
com muita clareza. E eu queria ~izer, para que não fi- O SR. DEPUTADO ARTHUR VIRGíLIO - Edigo
quemos com enorme preconceito contra S.Sa., que mais: atenho-me aos fatos: o Dr. ZyJbersztajn disse
eu noto a falta d,e uma figura brilhante, o Sr. Maurício, que vem se chamarmos.
da Federação. U~ica d~s Petroleiros, que estava. no A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
s:n~do e. a~ul nao esta. Mandou alguma comun~ca- _ Todos os convidados, com exceção do Sr. David
çao. AquI ha um ~epresentante dele, e quero OUVI-lo, Zylbersztajn, que mandou um representante, estão
com todo o respeito. . presentes.

A SRA. PRE.SIDENTA (Deputada Ana Catarina) (Intetvenções simultâneas ininteligíveis.)
- Deputado Salatlel Carvalho. (Não identificado) _ Chegou o Maurício.

O ~R. DEPUTADO .SALATIEL CARV~LHO --: (Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
Sra. Presldent.e, eu gostaria de f.az~r um reg~stro, at~ O SR DEPUTADO ARTHUR VIRGíLIO _ M
como ex-Presidente desta Comlssao de Meio Ambl- . . . . "Aas
ente, Minorias e Defesa do Consumidor, que, à épo- la e. colegiado e na outra tambem. E um prazer te-lo
ca, fez excelente parceria com o então Presidente da aqUi.
Comissão de Minas e Energia, Luiz Antonio Fleury. . O SR. DEPUTADO MILTON T~MER - Sra.. :re-
Meu caro Líder do Governo, com todo respeito a slde~ta, eu estava como uma questao de ordem Ja re-
V.Exa , registro a atitude sempre de desprezo do Dire- quenda.
tor do Agência Nacional do Petróleo para com estas A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
Comissões. E, mais uma vez, fica patente isso. Acho - Com a palavra o Deputado Milton Temer, depois va-
que nenhuma atividade, por mais importante que seja mos passar aos depoimentos.
a atividade de Diretor-Geral da Agência Nacional do O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sra. Pre-
Petróleo, nenhuma agenda é mais importante do que sidenta, se for isso, eu até retiro meu pedido, pois es-
esclarecer a sociedade brasileira acerca de fato tão tou de acordo com o Deputado Salatiel Carvalho. É
grave. E o Presidente desta Casa tomou a imediata muito mais importante e quero principalmente que a
atitude de nomear uma Comissão Externa da Câmara gente dê espaço ao engenheiro Fernando Siqueira e
dos Deputados, da qual faço parte, coordenada pelo ao Fernando Carvalho, Coordenador do Sindicato
Deputado Luiz Antonio Fleury, para acompanhar to- dos Petroleiros, porque eles são os que têm menos



Os Srs. Deputados que concordarem permane-
çam como estão. (Pausa.)

Aprovado.

Na quarta-feira, às 14h30min.

Dando prosseguimento aos trabalhos, concedo
a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Henri Philippe Re
ichstul, Presidente da Petrobras.

O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Boa tar
de a todos. Quero agradecer o gentil convite à Depu
tada Ana Catarina, Presidente da Comissão de Defe
sa do Consumidor e Meio Ambiente, e ao Deputado
Antonio Cambraia, Presidente da Comissão de Minas
e Energia da Câmara dos Deputados, para que a Pe
trobras pudesse vir até aqui esclarecer e prestar infor
mações à Câmara Federal, às duas Comissões e, de
certa forma, à sociedade brasileira sobre a questão
do acidente da P-36.

Como já foi dito aqui, está presente toda a Dire
toria da Petrobras, e também estão presentes os Su
perintendentes da Área Ambiental, de Recursos Hu
manos e da Área Jurídica da companhia.

Na medida que, em torno do acidente da P-36,
saíram muitas ilações quanto ao modelo de gestão e
organização da companhia, atribuindo as razões do
acidente ao processo de terceirização ou ao processo
de modernização, queria fazer uma apresentação
breve do que tem sido o processo de transformação
da Petrobras e, a partir daí, falar um pouco sobre o
acidente da P-36.

V.Exas. sabem que, com o fim da monopólio da
Petrobras no Brasil e o processo de consolidação das
grandes empresas de petróleo no mundo, que hoje
estão transformando-se em empresas gigantescas, a
Petrobras passou a ter que enfrentar a seguinte situa
ção: ou continuar como estava, com uma estrutura de
empresa estatal, organizada para o monopólio, com
uma cultura e uma concepção de monopólio, que fun
cionava perfeitamente naquela condição de mercado,
ou passar a ter que enfrentar a concorrência, tanto no
Brasil, quanto no exterior, de empresas que estão
acostumadas a trabalhar em mercados competitivos.

Diante dessa situação, a empresa tinha dois ca
minhos. O primeiro era continuar com a estrutura es
tatal, perdendo com o tempo o rigor e a capacidade
de reação num mercado extremamente competitivo,
ou transformar-se numa grande corporação, à seme
lhança das corporações com quem ela tem que con
correr, com agilidade, com os instrumentos e capaci-
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espaço na mídia para divulgar aquilo que é funda- É um requerimento e, então, submeto-o à vota-
mental no debate. Até em respeito ao Dr. Reichstul, ção.
vamos poder analisar a questão concreta do aciden
te.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Dando prosseguimento aos trabalhos...

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURV 
Sra. Presidenta, peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Pois não, Deputado Luiz Antonio Fleury.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURV 
Só uma questão: já que o Sr. Líder do Governo nos faz
uma proposta, gostaria, em primeiro lugar, de ressal
tar que aqui está presente o Presidente da Petrobras,
e estão presentes todos os Diretores da Petrobras. É
uma demonstração de respeito à Câmara dos Depu
tados e a estas Comissões. Realmente, essa deve ser
a terceira ou quarta vez que, convocado, o Sr. Dire
tor-Gerai da ANP não comparece.

Como S.Exa, o Deputado Arthur Virgílio, disse
que ele está à disposição a qualquer momento, eu
faço um requerimento, para que seja submetido ao
Plenário, no sentido de que não seja ouvido o Diretor
da ANP e que o Dr. David Zylbersztajn seja imediata
mente convocado, para que esteja presente na prime
ira oportunidade, na data em que V.Exa entender por
bem marcar, amanhã ou, se for o caso, na terça ou
quarta-feira da semana que vem, mas que esteja aqui
o Diretor da ANP.

O SR. DEPUTADO ARTHUR VIRGíLIO - Perfe
itamente. Faço um adendo: V. Exa perde um técnico
competente, mas acrescento que V.Exa tem razão no
substantivo. Ele vem, e poder-se-ia ouvir esse técnico
competente, até porque quanto mais se falar sobre o
assunto, melhor, tão momentoso e relevante que é.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Concordo com o Deputado Luiz Antonio Fleury, e
gostaríamos de marcar para a próxima quarta-feira
impreterivelmente, porque estamos marcando com
bastante antecedência, mais de uma semana, para
que o Dr. David tenha condições de desmarcar qual
quer outro compromisso que, dependendo da opinião
dele, que certamente não será a nossa, seja mais im
portante do que essa convocação.

Então, espero a presença dele na quarta-feira,
os procedimentos legais serão tomados para que
contemos com a presença, finalmente, do Dr. David e
que possamos finalmente ouvir as suas explicações,
as quais esperamos sejam muito úteis para o Con
gresso Nacional.
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tações que essas empresas têm, mantendo o contro- bém, que havia uma estrutura, em que a Petrobras e
le do setor público sobre a empresa. uma série de outras empresas subsidiárias tinham

Fui convidado pelo Presidente da República, projeto próprio e condução própria dos seus negóci-
condicionado à não-privatização da empresa, que os, contrariando, portanto, a robustez que uma em-
também foi uma posição muita clara do Presidente presa integrada deveria ter.
nessa questão, e havia necessidade de transformar a Passamos, a partir daí, a fazer a reorganização
empresa numa grande corporação, com controle pú- da companhia, demorando quase oito meses nessa
blico, que pudesse enfrentar a concorrência. discussão interna, que incluiu todos os níveis da com-

A primeira parte do trabalho foi reposicionar a panhia. Começamos a implantar esse modelo em no-
empresa na área. vembro, trazendo as subsidiárias todas que podía-

Queria desculpar-me um pouco pelo cansaço, mos trazer legalmente para dentro da companhia, au-
porque passamos dez dias terríveis, e, depois, na mentando a robustez, portanto, da companhia. Redu-
parte da manhã, estive sendo argüido no Senado Fe- zimos o nível hierárquico, aumentamos o poder de
dera!. Então, não vou conseguir ter nem a garra nem o decisão na base, através das unidades de negócio,
brilhantismo de V.Exas. hoje à tarde. Normalmente, são quarenta unidades de negócio, montamos vinte
tenho garra lá na Petrobras para enfrentar os proble- unidades de serviços e vamos montar um sistema de
mas lá, mas estou um pouquinho cansado e não es- responsabilização, com premiação, em que fatores fi-
tou conseguido mostrar essa garra agora, neste mo- nanceiros e físicos passam a ter tanta importância,
mento. quanto fatores como pontuação de meio ambiente,

O que eu queria dizer é o seguinte: reposiciona- taxa de acidente pela unidade etc.
mos a empresa do ponto de vista dos negócios da Simultaneamente a isso, no planejamento de
empresa, definimos a Petrobras como uma empresa satélite, ficou claro que deveríamos ter uma nova polí-
de energia, líder de energia na América do Sul, uma tica de saúde, meio ambiente e segurança. O aciden-
empresa integrada - as empresas integradas de te na Baía de Guanabara em janeiro de 2000 transfor-
energia são muito mais robustas do que empresas mou a questão de SMS numa questão mais aguda
que não são integradas -, com capacidade de atua- ainda. Ficou claro, dentro da nossa avaliação estraté-
ção igual à dos concorrentes. Definimos que um cami- gica, que se a Petrobras queria ser vencedora no
nho importante para a empresa seria a internacionali- mercado brasileiro, que está abrindo-se para as maio-
zação; que tínhamos que acelerar os investimentos res empresas do mundo e que têm padrões - apesar
da empresa, e para isso montou-se um programa de de serem empresas privadas - de excelência ambien-
investimento, da ordem de 30 bilhões de dólares até tal e segurança de trabalho, se a Petrobras queria ser
2005 - só neste ano, nós pretendemos investir 6,3 bi- vencedora no mercado brasileiro, com todas essas
Ihões de dólares, representando acho que 5% da for- empresas chegando, se a Petrobras queria acelerar a
mação bruta de capital fixo do País. sua internacionalização e apresentar-se em outros

Uma vez redefinida a direção dos negócios da países, el~ ~recisava, c~mo condição de negócio,
companhia, questionamo-nos sobre se tínhamos or- co~o condlçao,e~presa~lal para ter s~ce~so empre-
ganização e gestão adequadas para esse planeja- sanal, ter exc~lencla ambientai e excelencla em segu-
mento e essas metas. Chegamos à conclusão de que rança operacional.
não, de que tínhamos uma estrutura clássica de uma Na verdade, quando se fala para uma empresa
empresa estatal de monopólio, em que a responsabi- de petróleo e gás, uma empresa de energia em ter ex-
Iização era difícil, havia excesso no número das hie- celência ambiental, é muito mais, 80% disso, cuidar
rarquias. Em algumas empresas concorrentes, há, da segurança operacional do que reparar e desenvol-
entre o Presidente e o último operador, sete níveis hi- ver tecnologias de recuperação de mangue invadido
erárquicos. Estávamos com nove e reduzimos um ní- por petróleo, ou de áreas naturais, atacadas por al-
vel hierárquico nesse processo. Tínhamos uma estru- gum tipo de vazamento. Isso precisa ser feito, essa
tura extremamente verticalizada, com diretores, dire- tecnologia precisa ser desenvolvida.
tores-adjuntos, superintendentes, superintenden- Agora, o mais importante de tudo, na medida
tes-adjuntos, gabinetes, assessores, e havia uma li- que o acidente ambiental é um acidente de trabalho,
nha de comando que fazia com que as pessoas na e, portanto, está ligado ao processo de trabalho, é
ponta não tinham poder de decisão, o que atrapalha- que a segurança operacional fosse revista. Para isso,
ria uma reação da empresa diante de ataques de con- encomendamos ao CENPS, nosso centro de pesqui-
correntes em vários mercados. E percebemos, tam- sa, que tem mais de 200 PHD, doutores e mestres,
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que desenvolveram toda a tecnologia brasileira para a o nosso programa ambiental como gestores. O resto
Petrobras, que montassem um plano, que trouxes- das auditorias físicas, se a REDUC se adaptou ou
sem a Petrobras para o estado da arte em excelência não, estão todas acontecendo, já aconteceram em
ambiental e segurança operacional. todo o Rio de Janeiro. Há um levantamento completo

Um grupo de oitenta técnicos reuniu-se durante de todas as instalações da companhias. Agora, além
mais de dois meses e montou programa com orça- dessas auditorias físicas, contratamos a Price para
mento de 1 bilhão e 800 milhões de reais, que levaria que nos audite como gestores da questão ambiental,
a Petrobras até 2003 ao estado da arte da excelência para que, perante o Congresso Nacional e a Comis-
ambiental e segurança operacional. Aprovamos esse são, que se interessa tanto pela questão ambiental,
plano na Diretoria, no Conselho de Administração e tem acompanhado bem de perto todo o nosso traba-
pelo Governo - nosso acionista -, sem cortar um cen- lho na questão ambiental e tem sido testemunha do
tavo do programa. . que temos feito, a auditoria pudesse ajudar a empre-

Avoquei pessoalmente para a Presidência a sa a comunicar e tranqüilizar a sociedade brasileira
área ambiental da companhia e convidei, convoquei, de que a .Petro~ras aprende com <:s problemas que
mais do que convidei, o Diretor do CENPS e o grupo tem e esta reagln_do, com uma gestao adequ~da, aos
de técnicos que tinha trabalhado nesse plano, para problemas que sao levantados no caso ambientaI.
montarem e serem responsáveis pela área ambiental O último ponto que gostaria de mencionar, an-
da companhia. Chamamos todas as entidades tes de tecer comentários sobre a P-36, é em relação a
não-governamentais e governamentais depois do aci- recursos humanos, que passou também a ser priori-
dente na Baía de Guanabara e perguntamos o que dade da companhia - também avoquei a área de re-
gostariam de ver na Petrobras em termos de excelên- cursos humanos para a Presidência -, a renovação
cia ambiental e segurança operacional. Listaram uma dos recursos humanos e a manutenção dos quadros
série de coisas. Assinamos como compromisso nos- e da qualidade de tecnologia e de conhecimento acu-
so, e eu disse: "Vamos fazer três vezes mais do que mulado da companhia para enfrentar a nova concor-
vocês estão nos propondo". Esse plano está em cur- rência com a vinda de novas empresas e a possibili-
so. Foi iniciado em maio do ano passado. dade de a Petrobras perderquadros. O fato de a com-

No segundo acidente, do Paraná, percebemos panhia não ter contra!ad.o f~~cion~r~os durante doze
que tínhamos a necessidade de, entre esse período e anos fez com que a dlstnbUlçao etana, que, em qual-
a excelência ambiental de 2003 o estado da arte quer grande companhia ou instituição representa
montar uma rede de proteção. A' partir daí, surgiu ~ uma pirâmi~e, n~ caso. da Petrobras repr~sente um
conceito dos Centros de Defesa Ambiental. Entre losango - nao eXistem Jovens na companhia.
agosto, que foi o momento da decisão de montagem Andando pelos corredores da companhia, não
desses centros, até o compromisso de eles funciona- se encontra um jovem, que tem outra forma, natural,
rem em 31 de dezembro de 2000, montaram-se nove de ver as coisas, que tem uma cabeça e uma cultura
Centros de Defesa Ambiental em todo o Brasil, com diferente em relação à questão ambiental. Enfim, con-
galpões de 2 a 3 mil metros quadrados cada um, com seguimos fazer um concurso e admitimos, há um mês
equipamento, barcos, barreiras, material absorvente, e meio, 500 funcionários novos. Vamos fazer um con-
veículos, gente, funcionando 24 horas por dia. Eu não curso este ano e, se Deus quiser e se depender de
consegui nem inaugurar todos. Acho que inaugurei mim, todos os anos vamos fazer concurso. Existem
quatro. Fattam quatro ou cinco a serem inaugurados, talentos que saem das escolas, das universidades,
mas estão absolutamente funcionais e foram muito . das escolas técnicas brasileiras todos os anos. Não
importantes na atuação agora em relação à questão adianta represar e esperar dez anos para que isso
ambiental da P-36. aconteça. Uma empresa que hoje possui mais de 34

Gostaria de deixar claro que a questão ambien- mil funcionários precisa estar renovando, anualmen-
tal e a de segurança operacional são fatores de abso- te, o seu quadro.
luta prioridade nessa companhia e dessa gestão. Te- Esse processo de transformação trouxe resulta-
mos tido, pelo fato de ter havido dois acidentes impor- dos financeiros importantes. Houve uma valorização
tantes, dificuldades em comunicar à sociedade o que muito grande da companhia, houve a percepção dos
estamos fazendo. Uma semana antes do acidente da analistas, especialistas e empresas de petróleo de
P-36, contratamos a Price Waterhouse para ser uma que havia robustez na direção, o que fez com que a
auditora da nossa gestão ambiental. Não que ela au- companhia, que valia, quando chegamos, 11 bilhões
ditasse se fomos fazer aquilo, mas que ela auditasse de dólares, chegasse a valer 33 bilhões de dólares.
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Houve também nesse período, paralelamente a todo
esse esforço, um aumento de produção de petróleo e
de gás, dos investimentos e da atividade multiplicado
ra da indústria de petróleo.

No entanto, o que eu queria dizer às duas Co
missões e à Câmara dos Deputados é que as mudan
ças nas questões ambiental, de segurança operacio
nal, de transparência e na da forma de comunicação
da maior empresa do Brasil com a sociedade brasilei
ra são mudanças que levam tempo. Não dependem
só de recursos. Os recursos estão aí, estão assegura
dos. A gestão está diretamente priorizando essas
questões, que mexem com a cabeça e a cultura das
pessoas, numa empresa que, como eu disse, há doze
anos, não renovava seus quadros. A ânsia de eu ter
resultado, que vem de mim e da direção da compa
nhia, que sinto também nesta Câmara, nas Comis
sões, de já estarmos na excelência ambiental, na ex
celência de segurança operacional vai levar certo
tempo.

Quanto ao acidente da P-36, plataforma que
teve uma vida comercial mais conturbada, ela teve
acompanhamento do pessoal da engenharia da Pe
trobras desde o começo. Foi a plataforma mais mo
derna que a Petrobras adquiriu para o Campo de
Roncador. Originalmente, era para o Campo de Mar
lin e foi reaplicada para o Campo de Roncador. Teria
uma capacidade no ano seguinte, a partir do ano que
vem, de 180 mil barris. Estava produzindo 84 mil bar
ris, e a produção ia aumentando à medida que os
postos estavam sendo completados e as adaptações
estavam sendo feitas na plataforma. Ela é uma plata
forma enorme, de 100 metros por 100 metros.

A P-36 era uma usina, uma planta industrial no
meio do mar, a 200 quilômetros, em alto-mar, de Ma
caé, não era uma plataforma que acumulava petróleo,
mas uma plataforma de processamento, uma usina
de processamento de óleo. O óleo sai dos postos do
fundo do mar e vão pelos raios até a plataforma, que
processa o óleo bruto, separa água, gás, óleo, limpa,
filtra, devolve a água e manda o gás para uma plata
forma que congrega o gás na Bacia de Campos e
manda o óleo para um navio específico, o FPSO, que
é um tanque que fica ancorado por vinte anos, sem
motores, nem nada e vai acumulando o óleo - é a
P-47 e ficava a doze quilômetros da P-36. Quanto ao
combustível, o petróleo que ela tinha era o óleo que
estava sendo processado instantaneamente naquele
momento, e ela tinha como alternativa de combustí
vel, além do gás natural, 1.200 metros cúbicos de
óleo diesel.

Essa plataforma, uma das mais completas da
Petrobras, tinha uma das melhores equipes de plata
forma da companhia - todo mundo queria trabalhar
na P36 - e sofreu uma explosão na madrugada de
quinta-feira, dia 15, se não me engano. Essa explosão
foi seguida de outra explosão, e os onze companhei
ros da Petrobras, das duas brigadas de incêndio, per
deram a vida justamente no combate ao incêndio
após a explosão que aconteceu na plataforma. A pla
taforma tinha 175 pessoas a bordo. Quando estivesse
completa, a partir dos 180 mil barris, quando estives
se tudo terminado, haveria cem pessoas a bordo.

As pessoas foram evacuadas conforme todos
os padrões e critérios de segurança. Não houve ne
nhum ferido no processo de evacuação. O pessoal
que perdeu a vida era da brigada de incêndio. Todo o
material importante que havia dentro da plataforma
foi recolhido durante o processo de evacuação: livro
de bordo, fitas de gravadores - existem várias grava
ções permanentes numa plataforma -, dados existen
tes. Tivemos tempo de retirar tudo.

A partir daí, fizemos um esforço quase insano e
inumano para tentar evitar que a plataforma afundas
se. A razão disso era principalmente recuperar os cor
pos dos companheiros que estavam desaparecidos e
também ter uma idéia de como uma plataforma tão
moderna como essa, que teve o acompanhamento da
engenharia da Petrobras, explode. Plataforma não é
feita para explodir. Algum problema havia, e precisá
vamos identificar se era um problema de projeto, de
construção, de acabamento ou de operação. Precisá
vamos também evitar um dano ambiental que seria o
derramamento de 1.200 metros cúbicos de diesel e
300 metros cúbicos de óleo que imaginávamos que
estariam na plataforma e, finalmente, quem sabe, re
cuperar a P-36.

Naquela madrugada, rapidamente informado do
acidente, fui correndo para Macaé, lá chegando às 5h
ou 6h, com o Diretor Coutinho. Às 4h, em função do
nosso triste aprendizado com a Baía de Guanabara,
começamos a nos comunicar com todas as Lideran
ças de Deputados e Senadores do Congresso Nacio
nal, os Ministros e a mídia, avisando da explosão na
plataforma e colocando os recursos da companhia à
disposição do Congresso Nacional e de quem quises
se se dirigir a Macaé para acompanhar os trabalhos,
entendendo que, numa situação dessas, dado o ta
manho da crise e o sentimento de que a Petrobras
pertence a nós todos, um acompanhamento o mais
transparente possível do que estava acontecendo se
ria a melhor forma de enfrentar o problema.



Simultaneamente, nomeamos, naquela sex
ta-feira, uma comissão de investigação, originalmente
composta por pessoas do E&P de Macaé, pessoal da
área ambiental e de engenharia da companhia. Pela
primeira vez também convidamos uma pessoa de
fora da companhia. Pedimos à COPPE que designas
se um professorpara fazer parte da comissão. Eo sin
dicato, ou a FUp, não me lembro, há mais de dez anos
mantém uma discussão com a companhia no sentido
de que, em caso de acidentes, membros do sindicato
possam fazer parte da comissão. A companhia tem
resistido a essa posição porque quer que haja neutra
lidade absoluta na avaliação dos acidentes.

Aceitei essa argumentação, não duvidando, de
maneira nenhuma, da boa intenção do sindicato e da
FUP de averiguar as causas do acidente. Eu achava
que toda a discussão do acidente versus a terceiriza
ção - onze companheiros da Petrobras morreram, e,
na plataforma, havia outros funcionários da empresa
e terceirizados também -, misturar a relação entre o
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Vários Deputados aproveitaram a oferta e foram acidente e a terceirização - discussão paralela que
acompanhar os trabalhos. Não vou citar nomes, por- temos hoje com a FUp, faz parte do nosso acordo de
que não consigo lembrar todos. Ficamos diariamente, trabalho assinado em setembro ou outubro e faz par-
em Macaé, até terça-feira, tentando salvar a platafor- te também de toda a nossa revisão de efetivo mínimo
ma. Chamamos duas equipes internacionais especia- e segurança operacional-, misturar as razões do aci-
listas em salvatagem. Num primeiro momento, ainda dente da P-36, ainda totalmente desconhecidas por
sem saber se íamos conseguir segurar a plataforma, nós, com a questão da terceirização levaria um pre-
fretamos um avião enorme e trouxemos setenta tone- conceito à comissão e tiraria a neutralidade dela
lad~s de material, juntamente.com uma equipe .inter- mesmo entendendo perfeitamente a boa vontade e a~
nacional de salvatagem, a Smlt. Outra companhia es- reais e legítimas intenções da FUP e do sindicato.
trangeira, não me lembro o nome agora, trouxe um N rt f . , d . A' d. . a qua a- eira, na vespera a cenmoma e

~~~~:~:~~~~t:~~I~~O~~~~~ ~~~~~r~~~:f~~~~~ quinta-feira, o .Presidente da ~UP - quero falar um
tários da Petrobras e de pessoas que prestam servi- pouco do boletim, porqu~ acho Importante esclarecer
ços para a Petrobras, principalmente os mergulhado- - procurou. nosso Supe~lnt~~dente de Recursos H.u-
res que tentaram entrar na plataforma e resgatar os manos e disse que haVia dificuldade em obter regls-
corpos. tros de um boletim que estaria no sistema de informá-

Esse trabalho foi acompanhado por todos os se- tica da compa~hia~ bole~im esse que te!ia, quem
nhores e pela imprensa. Não foi bem-sucedido, e nós :abe, ~ma e~PhcaçaomUito clar~ das ra~oes ~o es-
perdemos a plataforma e os corpos, tudo isso na ter- ~uro a pia afor~a. Na manha de qUinta-feira, o
ça-feira da semana passada. Lima, nosso S~penntend~nte de Recurs~s Humanos,

. . . . falou com o Diretor Coutinho, que avenguou com a
Para terrr~l~ar, gostana de mencionar o.que flze- Bacia de Campos, em Macaé, e, de fato, tomou co-

mos pelos faml~lares ~o~ n~ssos c~mpan~elros. !en- nhecimento de que todo o material relativo à P-36 que
tamos dar a maiorasslstencla posslvel. FOI uma sltua- t' h t d b d t f t d
~ . . , . . . In a es a o a or o es ava num co re e que o os os

~~~e~~I~~n~~~~ri~=~:re~u~:r~~~~I~a~i~:I~of~~ b~~ boletin~ da P-36, e n~o o~ boletins de !rês dias, ti-
gadistas. É uma situação muito difícil para as famílias, n.ham Sido, por determlnaç~odo responsavel. pela ~a-
e tentamos dar o maior apoio possível. Montamos cla de Campos, o e.ngenhelro BeU?t, que haVia pedido
uma cerimônia na quinta-feira, quando contamos com ao ~essoal que cnasse um arquIvo ~eparado e que
a participação dos familiares dos desaparecidos, e fi- envlass~ da Intr~net para esse arquIvo separado to-
zemos um enterro simbólico dos nossos companhei- das as Informaçoes a serem entregues, como foram
ros. entregues, à comissão de investigação.

Naquela manhã, estávamos recebendo a Co
missão Externa da Câmara dos Deputados - eram
mais de vinte Deputados, o Deputado Luiz Antonio
Fleury na Presidência, Deputado Luciano Pizzatto,
Deputa Jandira Feghali, vários Deputados aqui pre
sentes estavam ali naquele momento -, e tomei co
nhecimento, acho que meia hora ou uma hora antes,
dessa circunstância - de novo, dado a necessidade
absoluta, numa situação como essa, da total transpa
rência de informações relevantes, que é a única forma
de enfrentarmos uma crise desse tamanho -, anunci
ei, imediatamente, à Comissão a informação que ti
nha recebido e pedi ao pessoal de comunicação que,
rapidamente, fizesse um comunicado à imprensa,
narrando esse fato, qualquer que fosse a conseqüên
cia disso, qualquer que fosse a conseqüência disso. O
teor do boletim foi publicado e criei uma comissão na
Presidência, formada por três diretores da companhia
e um assessor da Presidência, para averiguar por
que, se esse boletim possuía tanta relevância na ex-
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plicação do acidente, como eles e eu dele não tínha- técnicas e certificações, para acompanhar e fazer
mos conhecimento. parte da comissão de investigação e emitir um relató-

Essa comissão trabalhou 24 horas sexta-feira à rio independente da comissão, a fim de dar mais visi-
noite, chegou a várias conclusões e e~tregou-me o bilidade e transparência, nacional e internacional, ao
relatório, que aceitei e estou encaminhando à comis- resultado da investigação.
são de investigação. Primeiro: três dias antes da ex- Hoje de manhã os diretores que chegaram do
plosão, registrou-se entre 10 a 12 itens de observa- Rio de Janeiro - estou aqui desde ontem à noite -
ções de um turno, sendo que um turno passa para ou- trouxeram-me o contrato que assinaremos. A empre-
tro, uma subida de pressão de um determinado siste- sa chama-se Det Norske Veritas, empresa, se não me
ma. Ao ser examinado o problema, identificou-se um engano, da Noruega, justamente o país que tem pa-
defeito em uma peça. Entendendo que uma platafor- drões de excelência e de segurança dos mais notáve-
ma é uma planta industrial, engenheiros foram cha- is do mundo.
mados e recomendaram que, quando a nova peça A comissão estará constituída adicionalmente
chegasse, a troca fosse feita numa parada da plata- ao pessoal da Petrobras, por u~ professor da
forma. COPPE, um membro do sindicato e uma empresa in-

A plataforma faz dois tipos de paradas: uma pa- ternacional. E têm como primeira data, se o tempo for
rada programada, quando se juntam trabalhos e ser- suficiente, dia 20 de abril, para identificarem as ra-
viços que só podem ser feitos nesse momento, inter- zões da explosão e da morte dos onze companheiros
rompendo a produção; uma plataforma pára quando o da Petrobras.
~omand~nte d~quele avião decide 9ue há qual~~er Peço desculpas à Sra. Presidenta da Comissão
tipo ~e nsc~ ~ Interrompe a produçao. Tenho vanos por ter-me alongado mas era importante dar esse de-
boletins aqUi dizendo que a P-36 parou no começodo. ' . , .

A 6 h t I t f " " pOlmento para, a partir dai, as perguntas serem maismes por oras e ou ras p a a ormas pararam por n , b' r
razões por decisões exclusivas dos seus gerentes, o Je Ivas: .
dos seus supervisores na plataforma. É assim que MUito obngado.
deve ser. Não é possível comandar a segurança de ASRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
uma plataforma de terra a 200 quilômetros de distân- - Concedo a palavra ao engenheiro Fernando Leite
cia. Assim, havia a recomendação de que, quando a Siqueira, Presidente da Associação dos Engenheiros
tal peça chegasse, a troca fosse feita com a platafor- da Petrobras.
ma parada, por causa da proximidade do sistema de O SR. FERNANDO LEITE SIQUEIRA - Sra.
dufler(?). Presidenta, senhores membros da Mesa, Sras. e Srs.

A rotina dessas observações é a seguinte. Toda Deputados, é uma satisfação estar aqui principalmen-
vez que há um defeito é preciso repetir o pedido de te após ter visto a pesquisa Datafolha em que foi di-
conserto diariamente, a cada passada de turno, re- vulgado o aumento cada vez maior de confiança da
vendo os pontos e só sair do sistema quando o traba- população brasileira no Legislativo, o que é muito
lho já estiver concluído. bom. O Legislativo é um dos baluartes da democra-

A informação que obtive dessa comissão, que cia, da soberania e da sobrevivência da nossa Nação.
me esclareceu, é de que aquele problema de subida Neste momento, é alvissareiro estarmos aqui, mas la-
de pressão foi resolvido, foi feita uma ordem de servi- mentamos profundamente o fato de não estarmos
ço para o conserto provisório, a pressão vo~ou à nor- aqui comemorando o segundo título de empresa que
malidade e o problema não voltou a se repetir nesses melhor desenvolve tecnologia em águas profundas,
três dias. Apenas a observação. Não sabemos se conquistado em 1992 e no ano de 2000; o título de oi-
essa foi a razão ou se há uma outra causa para as ex- tava empresa mais admirada do setor petróleo, con-
plosões. A comissão constituída analisará tudo. forme publicação da Fortune, que tenho aqui comigo,

Frente à polêmica que surgiu em relação ao bo- edição de 2 de outubro de 2000, quando concorre-
letim, decidimos: 1) não recorrer da liminar que o sin- mos, senhores, com as melhores empresas do mun-
dicato havia ganho sobre a inclusão de um membro do - e acima da Petrobras estão na verdade seis e
seu na comissão e sim chegar a um acordo, e parece não sete, porque duas já se fundiram, portanto, a Pe-
que o alcançamos, juntamente com o sindicato e a trobras seria a sétima empresa mais admirada do
FUP, e já está determinado quem é a pessoa que fará mundo no setor petróleo. Gostaria de estar aqui co-
parte da comissão; 2) contratar uma empresa interna- memorando e não discutindo o lamentável acidente
cional, independente, especializada em auditorias que ocasionou a perda de vidas humanas.
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Darei alguns subsídios para tentar responder à
grande pergunta que atormenta a mente dos brasilei
ros: por que a Petrobras, que ganhou esses títulos to
dos, está passando por situação tão difícil, tão compli
cada?

De maneira geral, Srs. Deputados, acidentes
não são fatos isolados, mas uma série de fatores que,
conjugados, chegam a uma condição lamentável.

Lamento o fato de o Sr. Davi não estar aqui. Ras
cunhei algumas considerações, mas o que falarei
aqui já foi dito no Senado. S.Sa. disse que a AEPET
está levando pontos dos quais não tem provas. Tenho
de mencionar pontos que me são passados pelos
nossos associados, nossos companheiros, pessoas
sérias, senão vamos cair na esparrela de dizer que o
acidente foi uma fatalidade. O nosso interesse é che
gar à verdade, ao ponto real da causa do acidente,
para que novas fatalidades não aconteçam e, princi
palmente, não aconteçam com perda de vidas huma
nas.

Fiz um trabalho sobre alguns pontos que vou
tratar, o qual deixarei na Comissão para ser passado
aos Srs. Deputados.

Mas em março de 1990, o Credite Suisse First
Boston apresentou ao Governo Collor uma estratégia
para privatização da Petrobras, pois considerava a
empresa muito emblemática e de muito difícil privati
zação. Portanto, bolou uma estratégia que poderia
tornar a privatização palatável para a sociedade bra
sileira. A estratégia dividia-se em dois pontos: primei
ro, privatizar as subsidiárias existentes - isso foi feito;
foram privatizadas a Petroquisa, a Petrofertil; segun
do, redividir o que sobrou da Petrobras em novas sub
sidiárias para privatizá-Ias. Inclusive, naquela época,
constituiu-se uma comissão da Assessoria de Moder
nização Empresarial para fazer a reestruturação em
unidades de negócio. Combatemos ferozmente essa
distribuição e ganhamos, na ocasião, em 1992, por
que a IBM e a British Pretroleum aplicaram essa es
trutura em suas empresas e tiveram o maior prejuízo
da sua história. A IBM perdeu 4 bilhões de dólares e a
British Petroleum 3 bilhões de dólares em um ano.
Imediatamente, em um ano, acabaram a estrutura.
Com a mesma banda de música que nomearam os
Presidentes os demitiram por causa daquela estrutu
ra, que teoricamente funcionam, mas na prática cria
competição predatória, sonegação de informações,
que causam caos total, como ocorreu no acidente em
Macaé.

O Sr. Novais, que era o Coordenador dessa re
estruturação, ao se aposentar, passou a trabalhar na
Arthur D. Little, a mesma empresa hoje contratada

para fazer o planejamento estratégico e reestrutura
ção da Petrobras.

Em 1997, o Congresso Nacional transformou
em lei o projeto do Governo para regulamentação do
setor petróleo. A Lei n° 9.478 contém vários artigos,
que, além de inconstitucionais, quebram de fato o mo
nopólio da União, porque o art. 26 diz textualmente
que a empresa concessionária que produzir petróleo
torna-se sua proprietária. E discuti esse assunto na
Petrobras com esta Comissão e o Deputado Fleury le
vantou a hipótese de discutirmos o assunto e chega
mos à conclusão que realmente quebra, porque o art.
177 manteve o monopólio e o art. 26 diz que a empre
sa que produzir se torna proprietária após extrair o
petróleo. Então, resta para a União o monopólio da ro
cha oca, vazia. Portanto, quebra o monopólio da esta
tal do petróleo.

O art. 64 da mesma lei permite a divisão da Pe
trobras em novas subsidiárias. É artigo inconstitucio
nal porque fere o art. 37, incisos XIX e XX.

Entramos com ação de inconstitucionalidade,
por intermédio do PCdoB, para derrubar o art. 64 e
perdemos a liminar. Mas, se não me engano, ela con
tinua para ser julgado o mérito. Não é, Deputado Ha
roldo Lima?

Pois bem, o Presidente da Petrobras, Henri Phi
Iippe Reichstul- contra o qual nada de pessoal tenho,
apesar de o Senador Pedro Simon entender isso, sou
contra a forma como está sendo administrada a Pe
trobras - dividiu a empresa em 40 subsidiárias, em 40
unidades de negócios e já as está transformando em
subsidiárias. A primeira foi a REFAP S.A. - Refinaria
Alberto Pasqualine S.A., do Rio Grande do Sul. Fui in
formado pelo Diretor Roni Vaz Moreira que a próxima
será a REDUC.

Para formar essas subsidiárias, a Petrobras en
trou com 30% da refinaria Alberto Pasqualine, que é a
mais estratégica hoje, por estar localizada no centro
do Mercosul, com um mercado fabuloso em volta;
mais 10% do Campo de Albacora Leste, que tem 1 bi
lhão de reservas e mais alguns postos da Petrobras.
Em troca, a Repsol entrou com uma refinaria velha,
que produz 30 mil barris, provavelmente já condena
da pelos órgãos ambientais. Portanto, tem de ser re
formula como está acontecendo com as refinarias ve
lhas e alguns postos de gasolina na Argentina, país
totalmente abalado economicamente.

Essa divisão em unidades de negócio mostrou
seu efeito devastador no acidente com a P-36. Ocorri
do o sinistro, levou-se 24 horas para decidir o que fa
zer e para organizar a tomada de providências: a pul
verização dos técnicos, a divisão de responsabilida-
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de, a dificuldade de encontrar a pessoa certa naquela Tendo descoberto o Campo de Roncador, o me-
hora, enfim, a torre de babei que se instalou em Ma- Ihor campo brasileiro, com a segunda maior reserva e
caé gerou o caos. o melhor óleo disparadamente, a Petrobras sentia

A plataforma era gerenciada pela Unidade de ameaça de perdê-lo. O Sr. David chegou, sim, a de-
Negócio-Rio, localizada no edifício-sede, cujos coor- clarar na imprensa que Roncador iria entrar nas Iicita-
denadores tiveram de pegar um jato e correr para Ma- ções. Temos recorte disso.
caé e pensar o que fazer. O Gerente da Unidade, en- Além disso, em plena Copa do Mundo, a Petro-
genheiro Bellot, competente e sério, ficou sem saber bras já tinha 10% das áreas garantidas e ele tomou
o que fazer, mas tomou iniciativas e, usando a velha e mais 30% desses 10%, ou seja, ela ficou com 7% do
arcaica estrutura, aí sim, conseguiu impor a autorida- total de áreas possíveis produtoras no País. Essa situ-
de de antigo Superintendente da RPCE. ação obrigou uma corrida em busca de uma platafor-

(Intervenção inaudível.) ma que permitisse a colocação do Campo de Ronca-
o SR. FERNANDO LEITE SIQUEIRA - Exato, dor em produção dentro do famoso prazo de 3 anos,

"arcaica", entre aspas, Deputado Haroldo Lima. absolutamente inadequado quando se trata de águas
Então, fazendo valer a velha estrutura, conse- profunda.

guiu organizar aquele caos e as providências foram Então, a P-36 acabou sendo uma adaptação da
coordenadas corretamente. plataforma Spirit of Columbus, transformada de perfu-

Como eu dizia, o art. 26 quebrou o monopólio ração para plataforma de produção, por meio de pro-
que dá o direito à concessionária de ser proprietária jetos de empresas inglesas construídas no Estaleiro
do óleo que produz e, desde que assumiu a ANP - Davies, no Canadá, que faliu antes de completar a re-
vale lembrarque a lei do petróleo só dá três anos para forma.
a Petrobras colocar em produção os campos que tem, O fato de o projeto e a construção serem execu-
mesmo em águas profundas -, o Sr. Zylbersztajn es- tadas no exterior dificulta a realização da pré-opera-
tava preocupado em licitar as áreas que a Petrobras ção ideal, aquela em que os técnicos da Petrobras,
havia descoberto. A AEPET solicitou algumas audiên- treinados para ser os futuros operadores, passam os
cia com S.Sa., que há quase três anos é diretor e até últimos 6 meses da construção fiscalizando o anda-
hoje não obtivemos respostas. Então, fizemos 48 per- mento e varrendo todos os possíveis defeitos de pro-
guntas em função das declarações que o Dr. Zylbers- jetos, apesar de serem desenvolvidos por firmas com-
ztajn dera aos jornais, inclusive que a gasolina da Pe- petentes e certificação por empresas competentes do
trobras era ruim, no exato momento em que Frank nível American Bureau of Shippping - ABS, ou Det
Willians fechava negócio com a empresa, dizendo Norske Veritas, que também é certificadora compe-
que a gasolina da Petrobras era uma das melhores, tente, e ainda do Bureau Veritas. O ideal é que 6 me-
até do que a fabricada na Europa. Tentávamos, então, ses antes do final da implementação do projeto, essa
dizer ao Sr. David que a quebra do monopólio seria equipe assuma a fiscalização, elabore manuais de
para vir investimentos para novas áreas e não para as operação, enfim, faça uma varredura completa nessa
que a Petrobras descobriu. plataforma.

O Sr. David começou a licitar áreas. Aliás, vou Outro ponto a levantar é que seria preciso pro-
deixar na Comissão, transparência que mostra o ta- duzir petróleo para contrabalançar o déficit da balan-
manho das áreas brasileiras representadas pela ban- ça comercial brasileira. Estando o Governo em baixa
deira brasileira, a inglesa e a americana, comparando de popularidade, a balança deficitária, corrupções
com as áreas oferecidas na Inglaterra e nos Estados sendo denunciadas e não investigadas, tudo isso são
Unidos. A bandeira brasileira que representa as áreas fatores que derrubam a popularidade do Governo e é
licitadas é 20 vezes maior do que a bandeira inglesa, preciso haver uma compensação com noticias boas.
que representa as áreas do Mar do Norte licitadas e Então, o Presidente cansou-se de anunciar para 1995
200 vezes maior do que as áreas licitadas nos Esta- a auto-suficiência em petróleo.
d?s Unidos. Daí, mostrando a pressa de entregar ra- Há uma tendência mundial, então, de se produ-
pldamente as nossas... zir mais para poderbaixar o custo. Os Estados Unidos

Eu falei que haviam sido vendidas as áreas por estão estrangulados com a questão petróleo. Tanto o
53 mil reais, mas na verdade eram 53 mil dólares. Foi é que no Fórum Social Mundial foi levada a informa-
um erro de datilografia. E a Agip chegou a pagar 137 ção de que os Estados Unidos estão liberando o Alas-
milhões por uma área, dando um ágio de 53.000%, ca para exploração de petróleo. O Alasca é um refúgio
como foi noticiado pela imprensa. natural de vida selvagem, que era reserva cultuada
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pelos americanos como santuário ecológico e foi Iibe- Questionamos esse desmonte e fomos informa-
rado para prospecção de petróleo. dos de que todo o trabalho de tecnologia seria trans-

E quando as empresas que adquiriram nossas ferido para coordenadores na região de produção.
áreas - e vão adquirir outras, áreas essas descober- Argumentamos que havíamos levado vinte anos para
tas pela Petrobras, na Bacia de Campos, onde não montar as equipes e para conseguir regularizar a fun-
quiseram investir durante os contratos de risco, por ção de engenharia na Petrobras e que estavam sendo
não haver tecnologia e o risco ser alto -, a Petrobras desmontadas por pessoas que sequer são da área.
investiu 50 bilhões e agora está vendo elas serem Isso é uma temeridade!
vendidas, com a ameaça de não participarem da pró- O que há em Macaé hoje é uma desestrutura-
xima licitação. Existem, sim - denunciaram a mim -, ção total da capacitação tecnológica. Técnicos estão
estudos para a Petrobras ser instada a não participar pulverizados por caixinhas, que ninguém sabe onde
da licitação, como ocorreu na compra da Comgas, estão, separadas por estrutura confusa e amorfa.
algo que o Presidente da BR não conseguiu me expli- O Diretor Coutinho, aqui presente, tentou extin-
car o porquê. guir o Serviço de Engenharia, que é uma excelência

Outro ponto que também nos preocupa é que a em fiscalização de obras edetalhamento de projetos.
Petrobras tornou-se uma empresa financeira em vez de Como houve protestos, ele agora declarou que patro-
empresa de petróleo. A alta gerência da Petrobras está cina a compra de pacotes no exterior no regime turn-
empenhada em transações financeiras o tempo inteiro. key. Aí, acabam-se o Serviço de Engenharia e o Cen-
Project finance, swap de ativos, internacionalização. O tro de Pesquisa de uma vez só. Vamos comprar cai-
Presidente Reichstul abordou isso aqui: uÉ a maneira de xas pretas com os nossos engenheiros, os melhores
a Petrobras ser competitiva". Discordo de S.Sa. As em- do mundo no ramo, regredindo para a condição de
presas estatais estrangeira e européias estão tão efici- simples leitores de manual de operação e manuten-
entes e tão competitivas que estão comprando as nos- ção produzido no exterior.
sas estatais e as de todo o Terceiro Mundo. As mais recentes declarações do Presidente da

Os Estados Unidos quando quis mandar al- Petrobras sobre a questão do boletim deixaram-me
guém à lua implementou uma estatal, a NASA. Então, estarrecido. Fui induzido na televisão pela pergunta
não é o fato de ser estatal que torna menos ou mais se não era para ter parado a produção. Respondi que
competitiva. O que faz uma empresa ser menos ou se o chefe da plataforma soubesse de iminência de
mais competitiva é a liberdade de administração sem risco teria parado, sim, a plataforma. E o Bellot, que é
interferências indevidas do Governo. Essa sempre foi um engenheiro competente, teria informado isso à di-
a nossa tônica: deixem a empresa trabalhar, não in- reção da companhia. Quando vi o boletim, verifiquei
terfiram, não cortem os investimentos todos os anos que dizia simplesmente que havia ocorrido uma so-
para atender ao FMI; não cortem drasticamente como brepressão no sistema de vent, supostamente cau-
o Presidente Fernando Henrique, então Ministro, o sado por uma válvula corta-fogo, que estava sendo
fez em 1993, inviabilizando a empresa. Aliás, só não especificada para compra e que quando fosse substi-
acabou com a empresa porque estourou o escândalo tuída deveria ser numa parada de produção como o
do Orçamento. Esses cortes paralisam a empresa Presidente disse aqui.
para reestudar as priorizações do projeto, prejudican- Senhores, é um absurdo que a Diretoria tenha
do muito a empresa. levado 24 horas para descobrir isso e ir para a impren-

A AEPET se reuniu com alguns gerentes para sa, depois de ter tentado passar a culpa do problema
discutir esses pontos, a maioria está falando a mes- para os escalq,es inferiores, ter de ir à noite, constran-
ma língua, defendendo a internacionalização, virou gidos, dizer que não era bem aquilo. Por quê? Porque
um jargão. A Petrobras agora é uma empresa de o pessoal está tão ligado na parte financeira, em ne-
energia e por isso precisa internacionalizar-se. Na gócios, negócios e negócios que esqueceu a parte
área de exploração e produção, por exemplo, traba- técnica.
Ihamos por 24 anos e montamos duas divisões técni- Estou há 5 anos aposentado, esfriei ao ler o bo-
cas de altíssima competência: divisão de engenharia letim e disse a mim próprio o seguinte: "Meu Deus,
e divisão de águas profundas. Essas divisões, aliadas isso é uma seqüência de erros". Não se procurou sa-
ao centro de pesquisa e ao serviço de engenharia, ber se o problema havia sido resolvido. A televisão co-
com mais o feedback operacional, criaram a tecnolo- meçou a anunciar que deveria ter havido parada de
gia que hoje são o orgulho e o respeito da Petrobras produção e os técnicos irresponsáveis não haviam
no mundo. Essas divisões desapareceram. parado a plataforma.
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Hoje, perguntaram-me por que a equipe não pa
rou a plataforma. Respondi que a equipe não sabia o
que estava acontecendo. Diziam que o que acontecia
era um problema mínimo que já havia sido resolvido.
Contudo, o problema crucial é que houve uma explo
são que ainda ninguém sabe por quê. Essa é a gran
de incógnita.

E aí, ainda sem saber do boletim, sugerimos
que o Presidente da Petrobras nomeasse uma comis
são independente, que não sofresse a menor pressão
da empresa. Que fosse composta de técnicos, como
pessoas do CREA, do Clube de Engenharia, do Sindi
cato dos Engenheiros, da COPPE e até - por que
não? - da DNV, uma firma de classificação, ou a pró
pria ABS, que participou da fiscalização, da certifica
ção da plataforma. Mas que tivesse pessoas indepen
dentes para que chegássemos à questão sem nenhu
ma pressão, sem nenhuma tendência, sem nenhuma
suspeita, para que não ocorram mais acidentes des
se tipo.

Os gerentes da empresa estão com a mente,
como falei, na questão financeira. Talvez não tives
sem tido condição de analisar os relatórios ou - o que
é pior - talvez tivessem detectado, mas ficaram com
medo de contradizer o Presidente. Esse seria o mais
grave perigo da submissão funcional absoluta. Por
que há uma cooptação dos gerentes.

Para não ter contestado esse esquema de des
monte da Petrobras, o Presidente deu 100% de au
mento para os gerentes e 5% para os trabalhadores.
Isso significa que, se um gerente contestar uma deci
são por achá-Ia errada, ele pode perder o cargo e dei
xar de ganhar 20 mil reais para ganhar menos de 5 mil
reais. Perder três quartos do salário faz uma diferen
ça!

E o Presidente contratou, sem concorrência, a
Consultora Arthur D. Uttle, dirigida por Paulo Absten,
para fazer o planejamento estratégico da empresa.
Neste planejamento, foi definida a troca de ativos
para o exterior, enxugamento e reestruturação da em
presa. No planejamento estratégico se prevê ainda
uma redução do quadro funcional. Vejam bem, há oito
anos a Petrobras tinha 60 mil funcionários, o que já foi
reduzido para 34 mil. As atividades quase triplicaram,
e se prevê chegar a 50% disso. Imaginem a tensão de
um pai de família trabalhando na Petrobras nessas
circunstâncias!

Além da anomalia salarial, a Petrobras criou al
guns outros meios de cooptação dos empregados: o
bônus por produtividade e o cargo de consultor técni
co. Subjetivos, por serem concedidos pelo chefe ime
diato, são mais uma forma de cooptação. Se o empre-

gado segue tudo o que o seu gerente quer, ganha o
bônus ou pode ser nomeado consultor técnico e ter o
salário elevado em 100%. Isso pode ser devastador
para uma empresa, porque ninguém discute ordem;
cumpre-as.

Ademais, a direção da Petrobras vem pratican
do uma política predatória de conceder abono nas
épocas do dissídio para que os percentuais de au
mento sejam menores e os trabalhadores os aceitem.
Isso resulta em achatamento salarial daqueles que
não são agraciados pelos bônus e pelos cargos de
consultor técnico. Administrativamente é a criação
das "vacas de presépio" ou, usando a linguagem mo
derna, os "yes men", em que proliferam os gerentes
defensores do chefe em lugar dos gerentes defenso
res da Petrobras. Isso cria um clima organizacional
ruim.

Além disso, visando inviabilizar os fundos de
pensão, o Governo ainda criou o Decreto n° 3.721,
uma excrescência jurídica, e a nossa Petros, a funda
ção, deu um prazo até junho para o pessoal se man
dar, ou se enquadrar no novo decreto, que prorroga o
tempo para a aposentadoria. Um engenheiro que te
ria nove anos para aposentar passa a precisar de vin
te e três.

Então, o nível de cooptação é tão dramático que
o fato de a AEPET ter discordado e apontado algu
mas atitudes do Presidente como erradas, levou a
que 21 gerentes pedissem desligamento da entidade.
Não foram todos os gerentes, porque nem todos são
sócios da AEPET. Alguns deles ainda, conhecendo a
seriedade com que a entidade procura tratar os as
suntos, nos ligaram para tentar justificar a saída, e
lhes dissemos que compreendíamos que perder três
quartos do salário era um preço muito alto. E um deles
brincou dizendo que não tínhamos mais gerente com
a coragem do Fernando Siqueira ou do Leonel para
contestar uma ordem superior errada. Retrucamos di
zendo: "lembrem aos companheiros que quem lhes
paga o salário é a Petrobras; quem dá o aumento é o
Reichstul, mas quem paga é a Petrobras. (Risos.)

Outro problema de insegurança é a mudança do
Conselho de Administração. Este conselho era inte
grado pelos antigos diretores. Não somos defensores
de que continuasse sendo. Somos defensores de que
lá fossem colocadas pessoas sérias, nacionalistas,
competentes. Mas colocaram privatistas no Conselho
da Petrobras, como Rodolfo Tourinho, José Pio Bor
ges, que foi substituído pelo Francisco Gros, Pedro
Parente, Maria Sílvia Bastos Marques, representando
o Sr. Benjamim Steinbruch, Jayme Rotstein, pretenso
defensor dos alcooleiros, que os tem jogado contra a
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Petrobras - em vez de defender o alcooleiros, ele os há várias revistas me entrevistando querendo me in-
joga contra a Petrobras-, e o Presidente Henri Philip- duzir a esse ponto.

pe Reichstul. Ontem ocorreu isso com um senhor chamado,
Nesse Conselho está prevista uma vaga para Mike, de uma revista americana, e eu disse a ele: "A

um empregado da empresa eleito pelos empregados. P-36 foi certificada pela americana ABS, portanto, o
Decorridos dois anos de sua criação, até hoje não foi senhor não vá por aí, não".
preenchida, nem cogitada. Coincidentemente, o Presidente Henri Reichstul

O enxugamento e a terceirização da empresa é destituiu das funções gerenciais quatro engenheiros
outro fator que contribui para o desmantelamento da de alto nível e reputação na empresa. E dois desses
empresa, a insegurança e o clima funcional ruim. engenheiros foram demitidos por justa causa, o enge-
Como eu falei, dos 60 mil empregados passamos nheiro Alceu Barroso Lima e Roberto Orzechowik. Eo
para 34 mil, com previsão, no planejamento estratégi- Alceu Barroso Lima, ainda na condição de demitido,
co, de reduzir o quadro em mais 50%. foi convidado pela Petrobras para defendê-Ia no pro-

Na Bacia de Campos, responsável por 80% da cesso que essas empresas movem nos Estados Uni-
produção nacional, segundo os dados divulgados, há dos para não pagar o seguro. Então, é estranho que
30 mil funcionários terceirizados para 7 mil da Petro- eu, como empresa, mande me defender no exterior
bras. E, segundo a imprensa, desses 30 mil funcioná- uma pessoa que eu demiti por justa causa. E demitir
rios terceirizados, 20 mil são estrangeiros, dos quais por justa causa significa diversas relação, inclusive
muitos não são registrados, pois para cada estrangei- de corrupção.
ro registrado devem ser geradas cinco vagas para O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sra. Pre-
empregados brasileiros. Então, não registrando cada sidenta só um minutinho.
estrangeiro, são cinco empregos de brasileiros que se '
perdem. Atividades como a instrumentação, inspeção . . O SR. F~R.NAND? LEITE SIQUEIRA - O que
e manutenção são terceirizadas e por pessoas que iria pen~ar um JUIZ americano sobre uma testemunha
são exploradas por seus agenciadores de desse n1vel?
mão-de-obra. E ainda há uma grande rotatividade de O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Per-
pessoal, porque cada vez que uma empresa perde doe-me, Dr. Fernando Siqueira, eu gostaria de levan-
uma concorrência, ela tende a levar os melhores tra- tar uma questão de ordem, como Deputado. Ainda 1e-
balhadores para outras atividades. mos mais uma pessoa a ser ouvida e ainda temos a

E aí eu queria relatar fatos estranhos, mas rele- fase dos debates. Eu pediria que tentássemos ajustar
vantes, referentes ao Sr. Henri Reichstul. Como ele tempos de exposição para que haja espaço para que
disse, chegou aqui quando havia três meses de em- os Srs. Parlamentares possam também se pronunci-
presa e foi instado a assumir a postura de cancelar os ar, sem prejuízo do conteúdo essencial, mas é que
contratos da Marítima. Intempestivamente, suspen- estou preocupado, porque já são 17h20min.
deu os contratos com um argumento tão inconsisten- O SR. FERNANDO LEITE SIQUEIRA - Estou
te que nos deixou em dúvida se ele estava do lado da concluindo, Deputado.
Marítima ou contra ela, porque deu uma munição O SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA _
enorme para a empresa processar a Petrobras. Desculpá-me também fazer uma intervenção, Depu-

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Mas ti- tado Bittar. Essas informações são muito importantes
nha que extinguir mesmo. Aqui lá tinha que ir para o e nunca são colocadas aqui na Câmara dos Deputa-
lixo, não? dos e nem temos oportunidade de vê-Ias veiculadas

O SR. FERNANDO LEITE SIQUEIRA - É pro- pela mídia. Pediria, então, que, realmente, o Dr. Fer-
vável que o acidente com a P-36 tenha tirado essa nando Siqueira não perdesse a oportunidade - com
munição. Mas o preço foi alto demais, pois foram vi- ou sem razão, enfim, só para o debate depois - e não
das humanas. saltasse os itens que ele tem a nos dizer para que re-

As seguradoras americanas que buscam pre- almente esta Comissão e a Câmara sejam municia-
texto para não honrar o seguro de performance das pela sua análise e pela sua visão, e não termos o
bond feito pela Marítima para garantir as obras da prejuízo de perder as observações que a Associação
plataforma por ela contratada tiveram uma ajuda con- dos Engenheiros possa nos trazer.
siderável. O argumento principal delas seria de que O SR. FERNANDO LEITE SIQUEIRA - Estou
os contratos das plataformas envolveram corrupção e terminando, Deputado. Muito obrigado.



08688 QUInta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Malço de 2001

É fato estranho relevante que o Sr. David
Zylbersztajn, ao assumir a direção da ANp, tenha
dado uma declaração inusitada, que saiu nas man
chetes dos jornais, numa platéia predominantemente
de representantes de empresas multinacionais: "O
petróleo agora é vosso".

Quando a Petrobras foi obrigada a construir o
Gasoduto Bolívia-Brasil, projeto antieconâmico que
visava viabilizar a reserva de gás da Shell no Peru, da
Amaco, na Bolívia, e da Total e British Gas, na Argen
tina, tendo a Petrobras assumido todos os riscos do
gasoduto de mercado, o Banco Mundial acertou com
o Ministro Raimundo Britto uma garantia: que a Petro
bras só seria obrigada a ceder os seus dutos depois
que estivesse trazendo 24 milhões de metros cúbicos
por dia.

Houve uma disc\Jssão, não sei se o Ministro Rai
mundo Britto caiu por causa disso, mas acabou cain
do, e o Sr. Zylbersztajn acaba de conceder às empre
sas Enron e British Gas o livre acesso ao gasoduto,
quando a Petrobras está trazendo apenas 7 milhões
de metros cúbicos por dia. E com um agravante sério:
a Petrobras paga a tarifa cheia, a tarifa integral até o
Rio Grande do Sul, enquanto as outras vão pagar
uma tarifa proporcional à distância arbitrada pela
ANP.

Gostaria que os Srs. Deputados procurassem
analisar a Portaria n° 169, que, inclusive, está sendo
reformada para esse fim, ou seja, permitir à British
Gas, que comprou a Comgas em São Paulo, concor
rer em condições muito melhores com a Petrobras.

A ANP já fez duas licitações de áreas descober
tas pela Petrobras, com um preço, como já falamos,
de 53 mil dólares. A AEPET entrou na Justiça mos
trando várias irregularidades, inclusive apontadas
pelo próprio TCU, perdemos uma liminar, mas está
ainda em andamento, falta julgar o mérito, e há de
núncias de que nas próximas licitações, de cinqüenta
e três áreas, a Petrobras será instada a não participar,
como já falei.

A ANP criou uma série de exigências para a cri
ação de distribuidoras nacionais, entre elas a exigên
cia de capital mínimo de 1,5 milhão. A Lei nO 9.478
concedeu às refinarias privadas Ipiranga, em Mangui
nhos, uma prorrogação por cinco anos e um subsídio
absurdo, criado antes e durante a gestão Fernando
Henrique. Pela lei, esse subsídio deveria cair se a pro
dução aumentasse. As empresas aumentaram a pro
dução em 30%, e a ANP emitiu uma-portaria aumen
tando esses subsídios.

A AEPET questionou por carta solicitando à
ANP quais eram as margens de refino, e ela só res-

pondeu a das empresas privadas: dezessete dólares
por barril, e não respondeu que a da Petrobras é três
dólares por barril. E essas margens são frutos da
mesma legislação, dos mesmos decretos.

A ANP ainda incluiu na portaria um artigo que
congela o subsídio, violando o art. 72 da referida lei. A
produção da refinaria, como eu disse, aumentou, e os
subsídios das empresas, ao invés de baixarem, au
mentaram.

Desculpe-me a extensão, Deputado.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Concedo a palavra a Fernando Carvalho, Coorde
nador do Sindicato dos Petroleiros do Norte Flumi
nense.

O SR. FERNANDO CARVALHO - Sra. Deputa
da Ana Catarina, Presidente da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, demais
componentes da Mesa, Sras. e Srs. Deputados, quero
agradecer primeiramente a oportunidade, em nome
do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, de
se fazer presente a esta Casa para que possamos
discutir um pouco mais acerca do acidente da P-36.

Não poderia deixar de mencionar aqui e de te
cer alguns comentários acerca das condições de tra
balho por que passam os petroleiros efetivos da Pe
trobras e os trabalhadores petroleiros terceirizados
em todas as unidades da empresa neste País.

Nos últimos três anos, estamos acumulando a
triste marca de 92 mortes em unidades da Petrobras
no Brasil inteiro. Dessas 92, 66 ocorreram com traba
lhadores terceirizados; e, dessas 92 mortes, a Bacia
de Campos registrou 45 nos últimos três anos. Tive
mos onze mortes relativas ao ano de 1998; doze mor
tes no ano de 1999; sete mortes em 2000; e quinze
mortes em apenas três meses deste ano.

Por mais que reconheçamos que o trabalho em
alto-mar e o trabalho em uma unidade da Petrobras é
perigoso, e reconhecemos isso, não podemos aceitar
números tão alarmantes como esses. Até o acidente
da P-36, já computávamos quatro mortes nas plata
formas somente neste ano, e todas elas com traba
lhadores terceirizados. Somadas as onze mortes dos
companheiros da P-36, totalizamos quinze mortes
nesses três primeiros meses do ano.

E do acidente da P-36 para cá, já ocorreram
mais dois acidentes, com traumatismo craniano nos
dois trabalhadores: no último dia 16, em Cherne-2,
uma outra plataforma, e anteontem, em 88-47, que é
um navio que também presta serviço para a Petro
bras.
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Faço questão de passar esse quadro porque as tido contato - em que há uma predominância muito
condições de trabalho em unidades da Petrobras já grande do enxofre, e esses trabalhadores terceiriza-
há muito vêm sendo denunciadas tanto por parte do dos não identificaram que era gás sulfídrico e continu-
Sindicato dos Petroleiros quanto por parte da Federa- aram ali exercendo o seu trabalho de manutenção até
ção Única dos Petroleiros. a morte. Os dois vieram a morrer: um foi socorrido,

Poderia atribuir aqui a uma conjunção de fatores veio morreu no hospital em Macaé, e o outro morreu
que, de certa forma, explicam a ocorrência desses na própria plataforma.
acidentes: a redução de efetivo e a multifunção, certa- Isso para nós configura, de fato, que o trabalho
mente. de qualificação, embora não possamos aqui generali-

Faço questão de exemplificar: nos boletins que zar essa situação, e é bom que se diga - mais à frente
foram divulgados para a imprensa, esse foi um dado vou tecer comentários acerca do acidente da P-36 -,
que a princípio não chamou muito a atenção, mas que não generalizamos, mas o acidente da P-36 nos
que, de certa forma, configura as nossas denúncias tem proporcionado, até porque a mídia voltou-se toda
da multifunção e da redução do efetivo nas unidades para esse acidente, uma vez que ocorreram onze
da Petrobras. mortes, uma vez que ocorreu na maior plataforma do

V.Exas. podem observar que desde o dia 5 de mundo, a oportunidade que o movimento sindical tem
março - está aqui em minhas mãos - o Coordenador efetivamente de estar abordando esses temas, dife-
e o Supervisor da Plataforma eram as mesmas pes- rentemente do período anterior a esse.
soas. Está aqui: Galvão, quando, supostamente, o Então, essa é uma questão que temos, além da
Comandante da Plataforma deveria estar supervisio- manutenção não só na Bacia de Campos - é bom que
nando o trabalho do Supervisor da Plataforma. E por se grife isso -, mas de forma geral nas unidades da
sete dias permaneceu essa condição. Então, aqui, de Petrobras, nas refinarias e nos terminais não é dife-
forma muito clara, é a comprovação de fato da multi- rente. Hoje, temos um terço dos enfermeiros que em-
função e da redução do efetivo da Petrobras. barcam, nos serviços médicos, na Bacia de Campos,

Conforme já divulgado aqui por quem me ante- terceirizados. A Petrobras contratou uma firma para
cedeu, essa empresa, no início da década passada, testar esse tipo de serviço em plataforma. E sabemos
registrava em seus quadros algo próximo de 60 mil que, muitas vezes, um técnico de enfermagem tercei-
funcionários, e hoje somos perto de 33 mil funcionári- rizado, por exemplo, não tem segurança, não tem au-
os. Uma redução brutal nos quadros da companhia. tonomia de autorizar um desembarque de um traba-

Paralelamente a isso, podemos observar que o Ihadoracidentado, porque ele sabe que vai estar colo-
número de terceirizados aumentou assustadoramen- cando o seu trabalho, o seu emprego, sob risco, por-
te. Na indústria do petróleo, hoje, podemos afirmar que certamente, depois, a Petrobras vai questioná-lo
que existem 100 mil terceirizados, o que dá uma pro- em relação a isso.
porção de um para três em relação ao Brasil inteiro. Temos "n" empresas operando na questão dos

Em Macaé, segundo dados oficiais da compa- tubos compressores na Bacia de Campos. Então, por
nhia, até porque a comitiva de Parlamentares que lá "n" vezes, também, ouvimos um outro gerente da Pe-
esteve, no dia 15 ainda, o Gerente-Geral Bellot, res- trobras citar como exemplo padeiros, outras funções
pondendo a essa indagação, registrou que em Macaé que temos a clareza, porque uma vez regulamenta-
existem algo próximo de 7 mil trabalhadores efetivos das, poderiam até servir a terceirizados, mas sabe-
da Petrobras para 30 mil terceirizados, o que chega a mos que na indústria do petróleo não é essa a realida-
uma proporção de quase um para cinco. Para nós, de que temos hoje. Temos uma série de atividades,
essa é uma questão de muita relevância, porque a que não somente a atividade fim, é bom que também
terceirização, não tenhamos dúvida, é a principal res- falemos aqui, que já temos plataforma - posso citar
ponsável pelos acidentes de forma geral na compa- para os senhores, como a SS-11 ,que é uma platafor-
nhia. Hoje, temos os serviços de manutenção na Pe- ma em que a operação dela, a atividade fim da com-
trobras altamente terceirizado. Vou falar e citar aqui panhia, que é a operação e a prospecção de petróleo,
para V. Exas., elencando inclusive exemplos: no dia 24 tem o seu serviço totalmente terceirizados. Existe na-
de janeiro, tivemos o acidente na P-37, onde morre- quela plataforma apenas um técnico da Petrobras,
ram dois trabalhadores terceirizados. Dois trabalha- que é o gerente da plataforma - empregado da Petro-
dores que realizavam serviços de manutenção num bras -, e o restante todo terceirizado. Então, essa é
tanque de drenagem, ocorreu vazamento de gás sul- uma questão por demais relevante que não podería-
fídrico, que é um gás - conforme alguns já tenham mos deixar de citar para os senhores.
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Para nós, o caso da P-37, de fato, cristaliza, por- do isso, isso e aquilo, estamos aguardando a chega-
que muitos trabalhadores que atuam na Bacia de da da nova peça para efetivamente promover a troca.
Campos e nas unidades da Petrobras não detêm hoje Causa-me estranheza, também, que na se-
a qualificação necessária para exercerem aquele tipo qüência - e quem teve oportunidade de ler o boletim o
de trabalho. viu - o boletim diz, a partir do dia 12, o seguinte: esta-

A Petrobras, é verdade, proporciona, sempre mos tendo pressurização no sistema de vent da pla-
proporcionou, e agora nem tanto, os treinamentos de taforma; provável causa é o entupimento do abafador
salvatagem e combates de incêndio. Porque reconhe- de chama. O abafador de chama é um corta-chama
cemos se faz necessário que sejam feitos, mas enten- que fica no final para evitar o retorno das chamas. Diz:
demos que não apenas esses são cursos que deveri- provável causa. Não afirma que é isso. E no momento
am ter um tempo de abrangência maior, os trabalha- seguinte diz: estamos especificando-o para compra.
dores deveriam estar condicionados a esse tipo de Pergunto aos Srs. Deputados: como é que se vai, de
treinamento, numa constância maior, para que efeti- f~to, especifica~ uma peça se não se tem cert~za :fe-
vamente pudessem desempenhar suas funções com t1va~e que ela e ~ caus,adora daquela pressunzaçao?
mais segurança. Entao, pode ter Sido ate um termo de palavras - o em-

. . , . prego do português -, mas é algo que me chama a
Aproveito a oportunidade tambem para afirmar t n a- em I - a·1 so

. , t b Ih d B· d C a e ç o re açao s .que temos mumeros ra a a ores na aCla e am- . . ,. .
pos, hoje, que embarcam para as plataformas _ inclu- .Am.da so~r~ o boletim, faz-se n~cessano dizer o
sive há nomes de alguns deles aqui _ sem carteiras segUinte. ~ ~Ind~cato s~m~re questionou da Petro-
de trabalho assinadas. Isso já foi debate em outras bras. a ~artlclpaça~ do Smdlcato ~m toda ~ qualquer

rt 'd dO" d t' d t b comlssao a ser cnada para avenguar aCidentes na
opo Uni a es. mmlmo e garan la que ca a ra a- B' d C N- I - d, ,. aCla e ampos. ao apenas em re açao a esse a
Ihador deve ter neste Pais e a sua carteira de trabalho P 36 E t"t . I S' d' t -. ... - . por um mo IVO mUI o slmp es: o In Ica o nao
~s~lnada. E ISSO hOJe ocorre na maior empresa deste se põe contra a empresa. Entrei para a Petrobras com

ais. 19 anos e sou um dos principais defensores dessa
Atribuiria a ampla maioria dos acidentes que empresa, sinto orgulho em trabalhar na companhia

ocorrem na indústria do petróleo, sobretudo nesses até hoje. Sei dos serviços que a empresa tem presta-
três últimos anos, à política de terceirização. Mas se- do à sociedade como um todo. Então, não estamos
ria imprudente, leviano da nossa parte estarmos aqui, aqui para ficar desgastando a imagem da companhia,
ao menos neste momento, afirmando que o acidente mas efetivamente precisamos, até como satisfação
da P-36 seja oriundo da terceirização. Isso não pode- para a população, como um todo, apurar as causas
mos fazer ainda. E em momento algum nós o fizemos, desse acidente.
em nome do Sindicato d~s Petroleiros do Norte Flumi- E o Sindicato, como representante dos trabalha-
nense e da F~eraç~o Unica dos Petroleiros, até que dores, sente-se no direito de participar de toda a co-
as causas sejam efetivamente apuradas. Em momen- missão a ser criada em relação a algum acidente.
to algum atribuímos a isso. Como também não afirma- Desde o primeiro momento cobramos isso da direção
mos, em momento algum, que os boletins divulgados da Petrobras e sempre tivemos esse pleito negado.
apontavam para a caus.a específica do acidente. ~m Na sexta-feira, dia 16, ou seja, um dia após o
todos os momentos delxa~os claro qu~ os boletms acidente, solicitamos de forma verbal à gerência geral
a~ontava~ uma ~normalldade operacional, e que da Bacia de Campos, a cópia dos dez últimos boletins
na~ pode.namos afirmar, naquel~ momento, que essa diários de produção, e solicitamos, também, da Petro-
sena efetivamente a causa do aCidente. Mas quero re- bras, o relatório dos últimos trabalhos realizados na-
gistrar aqui que foi uma anormalidade operacional. quela plataforma e a planta de processo daquela uni-

O Presidente da Petrobras disse há pouco que, dade. A Petrobras em momento algum nos respondeu
segundo informações que lhe foram passadas, algo sobre isso. Repito: em momento algum nos respon-
foi feito, do ponto de vista paliativo, até que se che- deu sobre isso. Na segunda-feira seguinte, no dia 19,
gasse uma nova peça que pudesse efetivamente ser como a Petrobras não nos respondeu, formalizei um
trocada, mas fico a pensar que se de fato isso é ver- documento escrito, a empresa o recebeu - há o ca-
dade, essa "troca paliativa", entre aspas, até então rimbo da Petrobras, do dia 19 -, e também continuou
deveria estar registrada no boletim operacional, por- não respondendo ao Sindicato.
que sempre foi feita assim. Não custaria nada chegar Não tenho dúvida - e tivemos oportunidade de
aqui e registrar de fato: momentaneamente foi realiza- comentar sobre isso com alguns gerentes - de que
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esse documento chegaria às nossas mãos, porque, não seja acusado de estar levantando suspeita. O bo-
durante esse período, recebemos diversos telefone- letim não nos dá margem a pensar que lá havia um
mas anônimos de trabalhadores que estavam na pla- tanque de drenagem. A plataforma afundou, por isso
taforma e de outros trabalhadores, que diziam que talvez não venhamos a saber.
muito prov~velmente conseguiriam os boletins. Não Esses relatos chegam ao Sindicato por pessoas
~osso prec.lsar em qu~ momento de fato e~ses ~ole- que trabalham na plataforma e que nos informaram
tlns !oram tirados do sistema Intranet, qu~ ~.um slste- que lá existia um tanque de drenagem de onde se ori-
ma Interno da Pet~obras, mas que POSsibilita a todo ginou esse vente. Solicitamos a planta, mas ainda
trabalhador petr?lelro, uma ve~.que tenha sua_senha, não a temos. Mas isso também não representa muita
e~trar .nesse sistema e venflcar a, produçao ~ o coisa, porque podemos ter algo no físico que na exis-
d~a-a-dla de ca~a pl~taforma. Para no~ -_as e:<pllca- ta planta. Quero dizer que para nós caso isso se con-
çoes dadas, ate entao, por essa Comlssao nao nos· ,.' '- .

t
· f t ' , . P 'd t d firme de fato, ha um equIvoco de concepçao do proJe-

sa IS azem, a e porque o propno resl en e a ..,. ,
PETROBRAS d

· ,. b d' to. Num ambiente confinado e Imperdoavel que se te-
Isse que so veio a sa er ISSO na . ".

quinta-feira pela manhã, e eu particularmente acredi- nha algum equipamento ~ontendo gas, ate ~ara eVlt~r
to nisso _ seria o momento de termos uma transpa- q~.e em caso de um po~slvel, vazame~to haja a POS,SI-
rência grande nisso. O Sindicato só consegue se fazer bllldade de um.a explosao. Ha outra cOisa ~ue ta.mbem
presente nessa Comissão após conseguir na Justiça deve ~er questionada:. naquela coluna h~~I~ s~rmkler,
uma liminar que garanta a participação de um mem- ou s:Ja, aq.uel~s equlpam~ntos para ~IIUVlo. Porque
bro indicado por aquela entidade. Somente após isso se nao havia, flc~ caractenzado ~ue ~ao era ~ara ha-
é que a PETROBRAS efetivamente se mostrou pro- v:r nenhum e~Ulpamento de gas ali. ,E as I~for.m~-
pensa a negociar isso. E é bom que se diga: ess,e não çoes - volto a dizer- que nos chega.m ?que ali.exlstl~
é um desejo apenas da direção do Sindicato, mas dos um tanque de drenagem que re~ebla oleo e gas resl-
petroleiros. Eu diria que é um desejo sobretudo das dual da.platafo!ma e que ess~ sl~tema estava se,n?o
famílias dos trabalhadores vitimados naquele aciden- pressu~lza~o. E bom que se diga ISSO porque a mldla,
te. As próprias esposas dos trabalhadores nos diziam nu~ pnm~lro mo~ento, coI030~ que a plat?forma ?e-
isso. Seria muito importante o Sindicato fazer parte ven~ ter s.ld~ ~arallsada, e nao e o que esta garantido
dessa Comissão. E, lamentavelmente, tivemos que aquI. AqUI dlZI~ que, qua~do chegasse a p~ça, a pla-
recorrer à Justiça para nos fazermos presente nesta taforma devena ser paralisada para postenor troca.
Comissão. Tenho ouvido também, Deputados, que - nós,

Ainda sobre o acidente da P-36, para nós é no que trabalhamos em plataforma durante muito tempo,
mínimo estranho que uma plataforma com sete anos trabalhei embarcado durante onze anos, consegui-
de confecção - vamos dizer assim; que nasceu em mos ver isso de uma forma muito clara. Agora que não
1994, portanto, é muito nova; que não tinha ainda estou mais trabalhando embarcado também não é di-
doze meses de operação na Bacia de Campos, tives- ferente - o supervisor, que o coordenador da platafor-
se 175 pessoas a bordo. Há algo que acho que deve ma tem autonomia para parar a produção de 80 mil
ser perguntado, mas talvez até nem encontremos a barris, que representam 6% da produção em âmbito
resposta exata para isso, uma vez que a plataforma nacional, do melhor óleo em termos de qualidade
afundou: foi realizado algum trabalho naquela coluna deste País. Mas eu diria que talvez nem o Geren-
de sustentação da plataforma, por exemplo? Porque te-Geral, o Bellot, lá em Macaé, teria autonomia para
existe algo que precisamos aqui debater. Uma coluna fazer isso. Sabemos dos outros interesses que há na
tem um papel muito específico na plataforma de sus- produção de petróleo neste País e, certamente, os
tentação da unidade. Numa coluna de sustentação senhores sabem melhor do que eu a respeito disso.
não poderia estar passando nenhum equipamento a Então, não é tão simples dizer que o coordenador da
gás. Cito um exemplo banal, que todos temos nas plataforma tem autonomia para parar a produção, em
nossas casas. Por que se recomenda que se coloque qualquer plataforma que seja, porque na prática sa-
o botijão de gás do lado de fora da cozinha e não den- bemos que não é assim. Eu mesmo já presenciei situ-
tro dela? Para evitar que, em caso de um possível va- ações em que um técnico de segurança dizia: "Não há
zamento, haja um acúmulo de gás naquele recinto. O condições de dar operação a um tubo compressor", e
mesmo se dá com aquela coluna, onde não poderia um engenheiro chegar e falar assim: "Está precisando
haver nenhum tanque de drenagem. E faço questão de gás, e vamos partir assim mesmo", com dois de-
de dizer isso para que amanhã o movimento sindical dos de óleo lubrificante no fundo de uma turbina. Eu já
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presenciei isso, repito. Sabemos que o dia-a-dia mente, o mesmo não ocorre com os trabalhadores
numa plataforma não é muito diferente. terceirizados, que hoje trabalham muitas vezes em

Há hoje na PETROBRAS, até por conta de tudo condições subumanas, num regime de 14 horas por
o que o Sr. Fernando Siqueira abordou, um clima de 14. Sobretudo na hora de dormir, de se "divertir", in-
competição muito grande entre os próprios funcioná- clusive, entre aspas, numa plataforma, se é que é
rios da empresa. Há competição por promoção, por p~ssível, têm suas condiç~es precarizadas em rela-
bônus, como já foi abordado aqui, quase sempre em çao aos trabalhadores efetivos da PETROBRAS.
detrimento da solidariedade, tão necessária para Essa é uma questão que também vem à tona
quem trabalha numa plataforma - e o acidente da neste momento, ou seja, fazermos com que haja na
P-36 não me deixa mentir em relação a isso, as pes- Bacia de Campos uma jornada igual para todos os
soas foram altamente solidárias umas com as outras. trabalhadores, terceirizados ou não. E certamente de-
Há a política de que, em detrimento da solidariedade, fendemos que a jornada seja de dez dias embarcados
deve ser priorizado o tempo todo o individual. Na mai- por vinte dias de folga. Por que falo em dez por vinte?
oria das vezes, vemos isso. As pessoas normalmente É interessante que abordemos isso também. Estudos
não querem se expor, falar, porque sabem que ama- do Sindicato comprovam que a maior incidência dos
nhã ou depois podem ser prejudicadas em termos de acidentes numa plataforma se dá após o décimo dia
promoção, aumento, ou outra coisa parecida. de embarcado. Normalmente os trabalhadores pas-

Acho, volto a dizer, prematuro afirmar que o aci- sam a pensar mais em sua casa, nos pro.~lemas, n~
dente da P-36 foi fruto da terceirização, embora não vo~tade ~e. dese~barcar. E podemos ven!lcar ~ue e
possamos descartar essa possibilidade, ao menos apos ? declmo dia que acontece uma maior numero
até que o resultado da Comissão possa ser efetiva- de aCidentes.
mente conhecido. Volto a dizer que em momento al- Para concluir, quero dizer, até porque este as-
gum isso foi afirmado pelos Sindicatos dos Petroleiros sunto já foi abordado, não lembro exatamente por
do Norte Fluminense e também pela Federação, mas quem, que é fundamental que esta Comissão atente
o acidente da P-36 tem nos possibilitado abordar uma também para os sete anos em que o Rennó foi presi-
série de outros temas sobre a indústria do petróleo. É dente da PETROBRAS. Estranhamente a Marítima
fundamental que algo seja feito nesse sentido. O Pre- conseguia realizar 80% das obras encomendadas
sidente da PETROBRAS tem dito reiteradas vezes pela PETROBRAS na construção das plataformas -
que o trabalho numa plataforma é penoso, perigoso - até então ela era uma empreiteira que prestava servi-
e concordamos com isso -, mas se faz necessário ços à empresa e era bem pequenininha. Não tenho
também lembrar a aposentadoria especial, porque dúvida de que muito do que acontece hoje na
quando um trabalhador de plataforma dá entrada em PETROBRAS é fruto daquela gestão. Não quero fazer
sua aposentadoria e solicita a especial, porque está a defesa do presidente da PETROBRAS ou de sua di-
num local perigoso, insalubre, a PETROBRAS só retoria, mas é fundamental que tenhamos isso bem
avalia o nível de ruído que há naquela unidade. Se claro, porque este é o momento que efetivamente te-
não houver um nível de ruído acima do que prevê a le- mos para aprofundar as discussões acerca das con-
gislação, esse trabalhador não terá direito a uma apo- dições dos trabalhadores, não somente dos embarca-
sentadoria especial. Isso para nós é algo gritante e dos, mas também daqueles que trabalham na indús-
tem causado, sobretudo no trabalho offshore, um tria do petróleo.
desconforto e uma insatisfação gritante. As pessoas, Muito obrigado.
emb~ra n.ão vivam a persp~c~~va imediata d~ aposen- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
tadona, vls~umbram ,a posslblhd~de de um dia se ap.o- - Muito obrigada, Sr. Fernando Carvalho. O Sr. Elói
sentar. Entao, e~sa e uma questao que deve ser mUito Fernández y Fernández, Diretor da Agência Nacional
abord~da tambem. de Petróleo, já se retirou e, como ficou acordado por

E fundamental o Congresso Nacional aprofun- meio de votação que será referendada amanhã no
dar as discussões a esse respeito e há um projeto de plenário desta Comissão, contaremos com a presen-
lei, de autoria do Deputado Inácio Arruda, sobre a jor- ça, na quarta-feira próxima, às 14h30min, do Dr. Da-
nada de trabalho em plataformas. Temos hoje na Ba- vid Zylbersztajn. Esperamos que s.sa. esteja presen-
cia de Campos trabalhadores efetivos da te, porque sua exposição será de muita valia depois
PETROBRAS que trabalham 14 dias embarcados e dos depoimentos desta tarde. Coloco à disposição o
têm 21 de folga, por força da Lei n° 5.811 e da Consti- requerimento a ser aprovado amanhã, para que os
tuição Federal de 1988, que estabelecem isso. Infeliz- componentes da Comissão de Defesa do Consumi~
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dor, Meio Ambiente e Minorias o assinem, já que to- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
dos concordam com a presença do Dr. David nesta - Correto.
Comissão na próxima quarta-feira. O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA - E

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA - que não houvesse réplica nem tréplica, a não ser em
Sra. Presidenta, o Presidente da ANP não costuma casos em que houvesse uma divergência muito gran-
vir, mas podemos convidá-lo novamente. Agora há o de. Faríamos perguntas em blocos de três, com res-
compromisso do Líder do Governo - S.Exa. vai nos postas também as mais rápidas eobjetivas possíveis.
ajudar nisso - de o Dr. David virá à Câmara dos Depu- (Intervenções inaudíveis.)

tados. . (Não identificado) - Quero encaminhar contra,
A SRA. PRESI~ENTA (Depu!ada Ana Catanna) S~. Presidenta. Entendo a preocupação do Deputado

- Com certeza, ha o compromisso do Deputado Fernando Gabeira, mas tenho uma posição de princí-
Arthur Virgílio. pio nesta Casa. Toda vez que se propõe isso me levan-

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Vamos to contra. É claro que estamos numa posição distinta.
testar a influência do líder do Governo sobre a Agên- Temos a sorte de ter uma Mesa em que, por conta até
cia Nacional do Petróleo. da dignidade do Presidente da PETROBRAS, houve o

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) contraditório, já na introdução, mas normalmente isso
- E eu acredito nessa influência. é algo que vai contra o Poder Legislativo. Tenho de atu-

(Intervenções inaudíveis.) rar festival de Malan, de Presidente de Banco Central.
O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - A Câma- ~Ies falam ~uarenta minU!0s, transformam a ~asa nu~

ra dos Deputados não tem essa influência, mas quem CI~CO favoravel ~ ele~ e nos, Parla~ent~res, ficamos 11-
sabe o Líder tem. mltados aos tre~ minutos, que nao sao levados em

. conta, porque sao colocados num pacote. O que for
A SRA. PR~SIDENTA (Deputada Ana ~atanna) decidido está decidido, mas faço questão de marcar

- Eu tanto acredito que espero, na quarta-feira, estar- uma posição de princípio Em uma Comissão como
mos aqui para finalmente ouvirmos o Dr. David. esta tem que de haver ~spaço para todos falarem.

(Não identificado) - Sra. Presidenta, essa con- Cada um tem que falar eter, inclusive, o direito de répli-
vocação será feita pelas duas Comissões? ca, como está no Regimento Interno. Nós, Parlamenta-

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) res, não podemos abrir mão disso.
- Pelas duas Comissões. Comissão de Minas e Ener- O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA _
gia e Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Quero esclarecer.

Ambien~e ~ Min~r~as. " (Não identificado) - Entendo a preocupação
(Nao Id~ntlflca~o) - Se ~e permite, S~. Presl- de V. Exa., Deputado Fernando Gabeira. V. Exa. está

d~nt~, gostana tambem de pedir aos me~bros da Co- querendo dizer que é uma questão de princípio e até
mlssao Externa que façamos uma reunJao com o Dr. me submeto a sua decisão.
David.

(N- 'd t'f' d) S - b . d O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA-
ao I en I Ica o - erao em-vln os. G' di' h ~ P' ._. . . . ostana e esc arecer a mln a sugestao. nmelro,

(Nao Identificado) - Pela ordem, Sra. Preslden- todos vão falar. Minha proposta é a de que todos fa-

ta. O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA _ lem por três minutos e de que também haja réplica
quando necessário, mas pode haver casos em que

Sra. Presidenta, quando a lista passou por aqui, já ha- ela não seja necessária. É só uma proposta no senti-
via dez assinaturas, possivelmente, nesta altura, deve
haver em torno de vinte, vinte e duas. do de a reunião fluir de um modo melhor, mas tam-

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) bém não fecho questão.
- Dezenove. A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA - -Inclusive, gostaria neste momento, antes de passar
Dezenove. Então, proponho que determinemos anteci- a palavra...
padamente um método, a fim de garantirmos que to- O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - S~. Pre-
dos façam suas perguntas. O Presidente da sidenta, peço a palavra pela ordem. Rapidamente, so-
PETROBRASjá vem de uma longa jornada e os outros licito a V.Exa. um espaço um pouco maior do que este
também já estão no Senado Federal desde cedo. Pro- para realizarmos a reunião da próxima quarta-feira,
ponho que façamos as perguntas em blocos de três. porque seguramente, com o anúncio da vinda do Dr.



Era só isso que gostaria de dizer, salientando
mais uma vez que, independentemente das conclu
sões a que possamos chegar, acho que a presença
do Presidente da Petrobras, com toda sua diretoria,
seus superintendentes nessa audiência pública será
uma demonstração de respeito a esta Casa, ao con
trário de outros, aos quais eu acho que não preciso
me referir.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Passo a palavra a um dos autores do requerimento,
Deputado Salatiel Carvalho.

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO 
Sra. Presidenta, serei muito rápido e objetivo e peço a
atenção do Coordenador do Sindicato dos Petrolei
ros, Fernando Carvalho. Reporto-me a uma das suas
últimas observações, em que S.Sa. falou que esta
Casa deveria se voltar um pouco para gestões anteri
ores.

Estamos focalizando esse acidente ocorrido na
P-36 da Petrobras e, de certa forma, também alguns
outros acontecimentos de vulto que chamaram a
atenção do País na atual gestão da Petrobras e, evi
dentemente, com a responsabilidade de estabelecer
mudanças de procedimentos de gestão, já que esta
Casa, de maneira responsável e também consentâ
nea com os tempos em que estamos vivendo, decidiu
abrir o mercado de petróleo neste País.

É evidente que a Petrobras tem que mudar tam
bém, em função do próprio ambiente que se criou a
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David Zylbersztajn a esta Casa, muitas pessoas esta- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
rão presentes aqui. Há dois plenários ao lado deste - Com a palavra o Deputado Luiz Antonio Fleury.
que são bem maiores. Gostaria que esse pedido foi O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY -
feito desde já. Agradeço. SF. Presidenta, Sr. Presidente da Comissão de Minas

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) e Energia, senh?res exposi~ore~, gostaria de dizer
- Correto, nobre Deputado. Será um momento raro. apen.as_duas cOisas. Em pnmelro }u~ar, convoco ~

Vamos fazer o possível e, com certeza, conseguire- ~o.mlssao E~er~a para ~ue amanha,. as 15h, no audl-
mos um espaço maior. tono da Comlssao de Mmas e Energia, possamos fa-

P · I P·d t d C zer uma reunião administrativa, a fim de ordenar me-assarei agora a pa avra ao resl en e e 0- Ih t b Ih
. - d M· E . D t d A t . C or nossos ra a os.mlssao e mas nergla, epu a o n OnlO am- .

braia. Mas antes, como há a preocupação da Mesa no . Em segundo lu~ar,. quero.lemb.r~r ~ue na ~uln-
sentido de que os Deputados inscritos para falar te- ta-fel~a daremos contmuldade a audle~cla no RIO de
nham a oportunidade de fazê-lo, ou em bloco ou indi- Janeiro, na sede da PETROBRAS. Entao, sem querer
vidualmente, de acordo com a vontade da maioria, de forma n~nhuma cercear a palavra de qualque~dos
gostaria de solicitar a todos que sejam breves em co~panhelros, aqueles que event~almen.te queiram
seus pronunciamentos. Logo em seguida, darei a pa- del~ar suas perguntas para qumta.-felra,podem
lavra ao Deputado Luiz Antonio Fleury, Coordenador faze-lo. Desse m<:do, daremos oportunld~d~aqueles
d C . - Ext d t C Deputados que nao fazem parte da Comlssao Exter-a omlssao ema es a asa. ..

na de fazerem os seus questionamentos no dia de
O SR. DEPUTAD~ A~TONIO CAMBRAIA ~ hoje, já que, na quinta-feira, toda a diretoria da

Sra•. e Srs. Deputados, pnmelramente, quero cumpn- PETROBRAS novamente estará à nossa disposição,
mentar os expositores que atenderam ao convite das além de representantes dos sindicatos, a partir das
duas Comissões e estão aqui para prestar esclareci- 14h.
mentos imprescindíveis às Comissões Temáticas
desta Casa sobre o que ocorreu com a Plataforma
P-36.

O Líder do Governo já nos garantiu que na pró
xima semana contaremos com a presença nesta
Casa do Presidente da ANp, absolutamente necessá
ria, de acordo com os depoimentos que ouvimos aqui
no início desta reunião. Há uma exigência até das
duas Comissões no sentido de que o Sr. David
Zylbersztajn esteja aqui conosco para também deba
ter com os Deputados e prestar os esclarecimentos
necessários. Acredito que este debate só virá enri
quecer tanto o Legislativo, como o Executivo, porque
por meio dele chegaremos à apuração do ocorrido, a
fim de evitar que no futuro aconteçam acidentes des
sa magnitude.

Esclarecendo à Comissão de Minas e Energia,
também aprovamos um requerimento ao Sr. Presi
dente da PETROBRAS para comparecer à Comis
são, com a mesma finalidade. Havia um requerimento
para a realização de uma audiência pública conjunta,
mas foi decidido que ela seria realizada hoje, por uma
questão de racionalidade do tempo da agenda do Sr.
Presidente da PETROBRAS, contudo S.sa. garan
tiu-nos que, em outra oportunidade, estará à disposi
ção da Comissão. Se convidado, comparecerá aqui
para debater conosco.

Essas as minhas palavras e retorno a palavra a
Presidente desta reunião, Deputada Ana Catarina.



o SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA
Para a senhora saber, Presidenta, o melhor é colocar
em votação.

ASRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Vamos colocar em votação.

Em votação.
Os Deputados que concordam que os questio

namentos sejam feitos em bloco permaneçam como
estão. (Pausa.) Aprovado. Os questionamentos serão
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partir das legislações que foram aprovadas por maio- vidades da indústria do petróleo. Não é um privilégio
ria nesta Casa. que acidentes estejam ocorrendo na gestão do Presi-

Mas, Sra. Presidenta, não podemos fugir da his- dente ~enri Philippe .Reichstul, mas talvez, como fa-
tória da Petrobras, marcada por glórias que causa or- lou aquI o ~o~panhelro Ferna~do Carvalho~ Co~rde-
gulho a todos nós, brasileiros, desde que foi criada, nador do Smdlcato dos Petrol~lro_s, ele esteja ate tal-
por Getúlio Vargas, e que chega hoje a produzir mais vez ~agando por gra~es o~ntssoes que de~em ter
de um 1 milhão de barris de petróleo por dia, cami- ocornd,o no pas~ado, ~ncluslv~. em outros aCidentes
nhando para a auto-suficiência. A Petrobras é, sem com numero mUito maior de Vitimas.
dúvida alguma, uma empresa da qual temos orgulho. Neste momento, Sra. Presidenta, instalou-se
Lamentavelmente, Sra. Presidenta, senhores mem- uma Comissão de investigação, agora com a partici-
bros da Mesa, a história da Petrobras é também mar- pação inclusive de representantes do Sindicato, o que
cada por tragédias. dará maior transparência às investigações, além do

Só para exemplificar, dois anos depois de criada acompanhamento das mesmas. por out.r~s ~r~ão~ i~-
por Getúlio Vargas, em 1955, três pessoas ficaram fe- dependentes, co.mo a Promotona e o Mlnlsteno ~u~lJ-

ridas em um incêndio, antes mesmo da inauguração co. E esta Casa. mstalou prontamente uma Comlss~o

da Refinaria Presidente Bernardes - foi o primeiro Ext~rna ~ue vai acompanhar todo o processo de In-

acidente ocorrido na Petrobras. Em março de 1975, o vestlgaçao.
cargueiro fretado pela Petrobras derrama 6 mil tone- No momento não teríamos muito o que pergun-
ladas de óleo na Baía de Guanabara. Julho de 1980: tar ou especular sobre as causas, mas existem duas
explosão fere 23 em navio-sonda da Bacia de Cam- questões fundamentais que quero apresentar ao Pre-
poso Março de 1981: incêndio com tambor de 7 mil Ii- sidente da Petrobras. Em primeiro lugar, o afunda-
tros de álcool em Barueri. Dezembro de 1983: 3 mi- mento da P-36 representa a perda de 80 mil barris
Ihões de litros de óleo vazam no oleoduto de Bertioga. diários de petróleo, o que significa 6% da produção, e
Fevereiro de 1984: 93 mortes e 2.500 desabrigados 1,3 milhão de metros cúbicos de gás por dia. Portanto,
na explosão de um duto sob a Favela de Socó, em segundo analistas, uma perda diária de 2,8 milhões
Cubatão. Agosto de 1984: gás vaza no poço submari- por dia, e uma perda anual de 748 milhões.
no de Enchova: 37 mortos e 19 feridos. Maio de 1986: O que mais preocupa à sociedade neste mo-
duas explosões na Plataforma de Zápata(?) ferem 12 mento, Sr. Presidente Philippe, é saber se a perda da
operários. Outubro de 1987: incêndio na Plataforma P-36, a perda da produção dos 80 mil barris, de algu-
de Pampo, na Bacia de Campos, provoca queimadu- ma forma, poderia afetar o consumidor no que diz res-
ras em seis operários. Abril de 1988: incêndio na Pla- peito ao preço de combustível, ao perfil de aumento
taforma de Enchova. Outubro de 1991: dois operários ou à redução de preços futuros no combustível. Além
saem gravemente feridos na explosão de mais uma disso, quais as medidas emergenciais, em termos de
Plataforma de Pargo I, na Bacia de Campos. Junho de engenharia de produção, que a Petrobras está to-
1992: vazamento de 10 mil litros de óleo em área de mando para reduzir e minimizar as causas dessa per-
manancial do Rio Cubatão. Maio de 1994: 2,7 milhões da de 80 mil barris diários e 1,3 milhão de metros cú-
de litros de óleo poluem 18 praias do litoral norte pau- bicos de gás. Importa também saber qual a extensão
lista. Outubro de 1998: 1 milhão de litros de óleo va- dos danos ambientais provocados por esse acidente.
zam de duto e_m São José dos Campos. Novembro de ASRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
1999: explo~ao fere duas ~essoas na ~Iata~orma _ Nobres Deputados, gostaria de saber como vamos
P-31 , na Bacia de Campos. Finalmente, em Janeiro de proceder às perguntas se serão feitas em bloco ou
2000, 1,3 milhão de óleo de litros vazam na Baía de não. '
Guanabara, depois o acidente no Paraná e agora o
acidente na Bacia de Campos, lamentavelmente com
a perda de vidas. Inclusive, acho que deve ficar regis
trado nesta reunião o nosso sentimento de profundo
pesar às famílias enlutadas desses onze petroleiros
heróis que, lamentavelmente, perderam a vida nesse
acidente.

Sra. Presidenta, com essas palavras, diante
deste relato histórico, quero dizer que realmente te
mos de reconhecer o elevado risco que envolve as ati-



A situação em que nos encontramos atualmen
te, em virtude de, pela primeira vez, ter havido o afun
damento de uma plataforma - e não estamos falando
de qualquer plataforma, e sim da maior do mundo -,
leva-nos a um debate. Muito mais do que uma per
gunta, quero fazer uma reflexão: em primeiro lugar,
uma atividade de alto risco, de muita tensão, transfor
ma-se em uma atividade de altíssimo risco. Então, te
remos uma situação de altíssimo risco na plataforma,
caso não se resolva essa relação conflituosa de ter
ceirização. Quando nos chegou, pelo Presidente do
Sindicato, a informação de que uma plataforma chega
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feitos em bloco. Terão a palavra, em primeiro lugar, os a trabalhar com um único funcionário da Petrobras,
Deputados inscritos. sendo todos os demais terceirizados, o que vejo é

O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Por uma que se chegou a um nível de terceirização pouco re-
questão de ordem, Sra. Presidenta. Gostaria de lem- comendável para uma atividade como essa. Épreciso
brar que esta é reunião conjunta, entre a Comissão que se resolva essa situação de tensão, a fim de que
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias diminuam os riscos.
e a Comissão de Minas e Energia. Na Comissão de Um outro ponto é que não aceito a versão da fa-
Minas e Energia, o requerimento é de minha autoria. talidade. A Petrobras sofreu um acidente - e tem havi-
Assim sendo, de acordo com o Regimento, gostaria do uma seqüência de acidentes - que, no meu enten-
que V.Exa me concedesse a palavra. der, é fruto de uma política que vitima a Petrobras. A

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) minha pergunta é a seguinte: será que a Petrobras,
- O Deputado Flávio Derzi não se encontra. Tem a pa- como empresa, e nós, como Parlamentares, estamos
lavra o Deputado Luiz Sérgio, da Comissão de Minas preparados para, diante dessa situação, fazermos
e Energia. uma autocrítica com relação à política que impomos à

O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Sra. Presi- Petrobras? Por exemplo, se queremos a Petrobras
denta, sem querer menosprezar qualquer um dos ou- com~etit!va int~rna e extern~mente, como é .q~e p_ode
tros expositores aqui presentes, quero parabenizar o ~ Age~cla Nacional do Petr?l.eo fazer uma IIcltaçao e
Presidente do Sindicato dos Petroleiros do Norte Flu- Impedir a Petrobras de partIcIpar? E este Parlamento
minense, que fez uma exposição muito clara. Num vai permitir que isso aconteça?
momento em que era muito difícil ser sindicalista, fui Pergunto também se a Petrobras tomou alguma
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Angra medida com relação à administração do ex-Presiden-
dos Reis e já trabalhei na fabricação de plataformas. te Joel Rennó. Se a nova direção cancelar, de imedia-
Por sinal, se essa P-36 tivesse sido construída num to, vários contratos, ficará evidenciado que houve pro-
estaleiro em Angra dos Reis, os últimos 1.400 meta- blemas com relação a esses processos de licitação. E
lúrgicos daquele estaleiro não teriam sido demitidos, qual é a responsabilidade do Sr. Joel Rennó nisso
como eu fui, pois era funcionário daquele estaleiro. tudo? Ele está sendo processado? Aí entra também a
Pela forma esclarecedora como fez sua exposição, questão da própria Marítima. Como é que está a rela-
pela sinceridade e pelo amor à empresa, o Presidente ção da Petrobras com a Marítima no que diz respeito
do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense aos processos que foram cancelados? Além de tudo,
aqui presente merece elogios de nossa parte. a Marítima ainda quer receber 28 milhões de dólares

Quero também chamar atenção para um fato: o dessa plataforma que foi para o fundo do oceano.
Presidente da Petrobras afirma que "estamos imple- Como está essa questão jurídica da empresa com re-
mentando uma política para tornar a empresa compe- lação ao seu ex-Presidente e com relação à empresa
titiva interna e externamente". Tal afirmação pode Marítima?
passar a imagem de que a Petrobras não é uma em- Não sei se todos os Deputados estão informa-
presa competitiva. Isso não é verdade. Nos anos 70, a dos sobre isso, mas a Marítima, que deteve 80% de
Braspetro e a Interbras participaram da busca de pe- toda a licitação, ganhou inclusive áreas que foram lei-
tróleo no exterior e foram competitivas e vitoriosas, loadas pela ANP para a extração de petróleo. Ou seja,
mesmo tendo competido com as grandes do merca- a empresa que constrói uma plataforma que vai ao
do. fundo tem o direito de participar, e a PETROBRAS

não? Que concorrência é essa?
Há ainda um outro ponto: estamos dispostos a

darcondições iguais à PETROBRAS? Não é possível
que uma empresa que vem para o Brasil e descobre
petróleo tenha um prazo de oito anos para colocar um
poço para produzir, enquanto à PETROBRAS impo
mos um prazo de apenas três anos para que o seu
poço comece a produzir, sob o risco de ser leiloado.
Ou seja, minha reflexão é sobre qual a contribuição
que a empresa pode dar a este Parlamento no senti
do de se criar uma condição que seja ao menos justa
para a preservação da PETROBRAS.
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Quero reforçar que a competitividade sempre ção das mais de trinta empresas que estarão produ-
existiu na empresa, expressa inclusive na garantia da zindo algum petróleo em 2005.
tecnologia para a prospecção de petróleo em águas Também é importante dizer que não vamos ter
profundas. este ano uma produção inferior à do ano passado. A

Finalmente, qual é a posição da empresa, para produção vai crescer, no entanto, menos do que es-
que nós possamos pegar uma atividade de altíssimo perávamos. Tínhamos uma meta de produção. No
risco, diante dos conflitos trabalhistas existentes, e ano passado produzimos 1 milhão, 271 mil barris.
trazer para o índice do risco normal da atividade de Pretendíamos produzir este ano 1 milhão, 420 mil. Va-
produção de petróleo? mos produzir mais do que 1 milhão, 270 mil, mas nós

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) não sabemos aind~ <: número: Em duas ou trê~ sema-
_ Gostaria de chamar os primeiros três inscritos. nas, teremos condlçoes de dizer quanto que ISSO re

presenta.
O. SR. DEPUT~DO FERNANDO GABEIRA - Nós não estaremos onerando a balança comer-

Eu s~glr~ que o Pr~sldente da PETRo.BRAS respon- cial em relação ao ano anterior. Estaremos ajudando
d~ pnmelro aos d~ls autores do requen~ent~ - foram a balança comercial, no entanto, menos do que imagi-
feitas quatro ou CinCO perguntas. DepoIs, nos come- návamos ajudar antes do afundamento.
çamos a fazer as perguntas em bloco. Os danos ambientais são mínimos. Hoje, havia

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) um grupo de nove barcos cercando a plataforma ex-
- Correto. c1usivamente para a questão ambiental, fora as outras

Com a palavra o Presidente da PETROBRAS. embarcações que estavam trabalhando na recupera-
O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Eu en- ção e na flotação da própria plataforma.

tendi que as perguntas eram dirigidas a mim e agora Havia um total de 1.500 metros cúbicos em ris-
vou respondê-Ias. co, 1.200 de diesel e 300 de óleo. Vazaram 1.200 me-

Perguntas do Deputado Salatiel Carvalho. A pri- tros cúbicos. A pressão dos ~anques fez ?om que isso
" I -, d d d - d I t f tudo aflorasse, e toda a equipe conseguIu trabalhar e

melra e em re açao a per a .e pro uça~ a p~ a or- não há mais o risco de um dano ambiental severo.
ma P-36. A platafor~a P-36 tinha todo o Investlmen~~ Uma boa parte do óleo também já aflorou e já foi trata-
no s~bsea, co~o nos ~hamamos, no fundo do mar, Ja do recolhido. Esta não é mais uma preocupação nos-
parcialmente feito. E ha um grupo trabalhando desde ' d IBAMA

d d· . 'd t . - sa, mas o .
o segun o ~~ apos o aCI en _e para ver quais sao as O SR DEPUTADO SALATIEL CARVALHO _
formas de mitigar essa questao. . ..

Presidente, ha algum estudo sobre reflexo no preço a
Eu tentei arrancar desse grupo qual é o número, varejo?

q~anto que ~amos_conseguir mitiga~, mas o. grupo do O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Ah,
Dlre~or Coutlnh? nao me ~e.u esse numero aln.da. Eles sim, com relação ao consumidor. Como a
pr~clsam ana~l~r as vanas propostas eXistentes. PETROBRAS está recebendo preços internacionais
EXiste a POSsibilidade ~e alocarmos um~ parte de pelo petróleo que vende, o petróleo que ela deixa de
~ma plataforn:a que esta num campo ?ec!lnante, que produzir ela compra e vende pelo mesmo preço que
e a P-24, s~ nao ~e engano, que ~reclsana ser ~dap- ela venderia o petróleo de Roncador. Na verdade,
ta?a, mas al~d,a nao s~bemos o numero de barns que isso não vai afetar o preço ao consumidor. E, agora na
nos consegUlnamos tirar dela. dia trinta, chega ao fim o primeiro trimestre da nova

Existe um grupo analisando todas as platafor- fórmula de cálculo do preço da gasolina ex-refinaria e
mas existentes no mundo que poderiam ser trazidas também ao consumidor. E temos esperanças. Só fal-
para Roncador. A P-40 vai para Marlin. O que se pode tam agora mais três dias de câmbio e de preços de
fazer é acelerar Marlin, usando os recursos que iam petróleo, mas tudo indica que haverá uma redução de
para Roncador, equipamento e instrumentação. preço de gasolina na refinaria e também nas bombas.
Enfim, nós estaríamos completando mais rapidamen- A primeira vez foi há muito tempo. Portanto, acho que
te os poços de Marlin. o consumidor vai ter uma boa notícia, a partir da se-

Temos a idéia de que vamos mitigar essa perda, mana que vem, com relação ao preço da gasolina.
mas não sabemos quantificar isso ainda. É importan- Em relação à pergunta do Deputado (falha na
te dizer que as metas de 2004 e2005 não foram afeta- gravação). Esse pronunciamento do Presidente do
das pelo acidente. Em 2005, esperamos chegar à Sindicato do Norte Fluminense traz-me várias preo-
auto-suficiência com a nossa produção mais a produ- cupações, principalmente no sentido de o Sindicato
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precisar usar um momento dramático da companhia baixos entre as empresas concorrentes. E temos n
para levantar problemas de terceirização e outros, o avanços necessários na questão de acidentes fatais.
que indica que aparentemente os fóruns de discus- A terceirização que ocorre no mundo todo, na indús-
são da companhia não estão azeitados o suficiente, e tria de petróleo como um todo, no Brasil, nas outras
eu acho que nós precisamos melhorar isso. Quer di- indústrias e no caso específico da PETROBRAS é um
zer, no momento em que estamos discutindo as con- movimento global. O importante é que tenhamos na
dições gravíssimas de um acidente muito sério - e terceirização os mesmos padrões técnicos de exce-
dou como certas as declarações de respeito e admi- lência e de cuidado de segurança operacional e ambi-
ração por esta companhia que eu com certeza tenho ental utilizados pela própria PETROBRAS.
-, ficar levantando uma discussão não qualificada so- (IntelVenção inaudível.)
bre terceirizados não sindicalizados no Sindicato dos
Petroleiros, para condenar claramente a política de O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUl - Não,
terceirização da companhia, parece-me algo muito di- não há. Temos de avançar muito nessa questão. Não
fícil neste fórum, sem qualificar corretamente qual é a estou querendo fugir dessa discussão de forma algu-
política de terceirização da companhia. E podemos ma, Deputado. Ela inclusive faz parte do nosso acor-
até discutir a esse respeito, pois a companhia não se do, assinado em setembro e outubro, e estamos re-
envergonha dessa política. Ela está disposta a discu- discutindo o quadro efetivo mínimo da PETROBRAS.
tir com a maior tranqüilidade e com a maiorfranqueza Não queremos o capitalismo selvagem na empresa,
sobre que tipo de trabalhos são terceirizados. Isso diz longe disso. O próprio regime de trabalho nas plata-
respeito à tensão dessa relação que parece muito formas - de 14 por 21 horas - não existe em outro lu-
conflituosa. No momento, quem gosta, quem aprecia gar, exceto na Noruega. Todo setor de petróleo traba-
e quem respeita os valores dessa companhia deveria lha em regime de 14 por 14 ou 28 por 28 horas. Por-
estar juntando forças para defendê-Ia. tanto, não se pode dizer que o regime de trabalho ins-

Eu já fiz essa mesma observação no acidente tituído nas plataformas é o pior. Pelo contrário, é muito
da Baía de Guanabara e no acidente do Paraná. Quer melhor do que o do resto de toda a indústria. Essas
dizer, quando a companhia mais precisa de união e questões precisam ser qualificadas.
de entendimento, parece que, apesar dessas declara- Existe uma série de questões que gostaria de
ções de união e entendimento, tais oportunidades abordar. Primeiramente, quero dizer que não tenho a
são utilizadas para levantar uma série de outras ques- menor idéia da origem do que se fala, no sentido de
tões que eu acho que necessitariam de fóruns qualifi- que a ANP estaria proibindo a PETROBRAS de entrar
cados. na terceira rodada de licitação. A empresa tem afirma-

Só para dar uma idéia, por exemplo, existe uma do permanentemente que uma companhia de petró-
plataforma da PETROBRAS que étotalmente terceiri- leo a ela integrada tem uma área de exploração que
zada, a SS-11. Ela é igual ao FPSO da Espadarte, é deve estar constantemente analisando novos blocos;
totalmente terceirizada. Ou seja, a PETROBRAS con- faz parte do nosso processo industrial. Participamos
tratou o aluguel da plataforma e o serviço. Ela recebe da primeira e da segunda rodadas, participaremos da
em óleo. A SS-11 é totalmente terceirizada e os seus terceira e de todas as outras que forem apresentadas,
índices de acidentes são baixíssimos. Os terceiriza- pois faz parte do nosso negócio e da nossa operação
dos são empregados. Não são tantos, vinte mil es- analisar permanentemente novas áreas de explora-
trangeiros. Não conheço a origem desse dado aqui. ção. Portanto, não sei a origem dessa informação e
Eu vi vinte mil. Desculpem-me se eu estiver errado. posso lhe garantir que não seria esse o caso.

(IntelVenção inaudível.) Quanto à questão de medidas contra a gestão
O SR. HENRI PHllIPPE REICHSTUL - São anterior, estive nesta Casa ano passado, três meses

brasileiros, registrados, funcionários de outras em- depois de ter assumido o cargo, numa reunião que
presas. Podem não ser petroleiros sindicalizados pelo durou quatro horas e da qual saí com a camisa molha-
mesmo sindicato, mas eles têm o seu sindicato. Pode da. Na ocasião, tive de explicar por que estava cance-
ser, não é? E não há nada de errado em eles, sendo lando contratos com a Marítima e por que estava viti-
corretamente treinados, prestarem serviços à mando uma empresa brasileira com cinqüenta funcio-
PETROBRAS. nários brasileiros. Isso está registrado nos Anais da

É por isso que eu digo que a discussão dessa Casa e há fitas de vídeo a respeito. A alegação da
questão exige uma qualificação muito grande. O índi- AEPET de que o procedimento da PETROBRAS em
ce de terceirização da PETROBRAS é um dos mais relação à Marítima teria sido uma forma de ajudar a



Farei perguntas objetivas: primeiramente, repe
tirei a V.Sa. que medidas foram tomadas para apurar
os motivos que levaram a diretoria da PETROBRAS a

;
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empresa na sua relação com a PETROBRAS me dei- reção nessa extensão e soubemos hoje mesmo que o
xa, no mínimo, muito mal. órgão reviu sua posição e aceitou a extensão das áre-

(Intervenção inaudível.) as que nos interessavam para, respectivamente, cin-
O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Não. co e nove anos. São áreas de exploração e produção

Sempre pergunto o que a AEPET havia feito nesses muito mais difíceis e, portanto, exigiam prazo mais
seis anos, quando as plataformas estavam sendo en- longo.
comendadas e mais de 85% do coração da empresa A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
sendo... - Os Deputados Luiz Eduardo Greenhalgh, Fernando

(Intervenção inaudível.) Ferro e Luciano Zica, do PT, formularão perguntas ao
O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL _ Denun- Pres~den~e da PETROBRAS, ao engenheiro Fernan-

ciou, não é? Pois é. Não funcionou, pelo visto. Mas, do Siqueira ou ao Sr. Fernando Carvalho.
enfim, há tanta coisa no discurso da AEPET. Quanto O SR. DEPUTADO LUIZ EDUARDO
ao Sindicato, tenho muita clareza sobre os objetivos, G~EENHALGH - Muito obrigado, Deputada Ana Ca-
os interesses, etc., mas, no caso da AEPET, há mui- tanna.
tas questões que gostaria de abordar no discurso. A Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o
ABP hoje tem mais de 140 unidades de negócios, ela Sr. Fernando Carvalho, do Sindicato dos Petroleiros,
não acabou com esse sistema de unidade de negó- pela sua exposição.
cio. E o fato de gerar unidade de negócio, uma privati- Dirijo-me com tranqüilidade ao Presidente da
zação na companhia, quando estamos trazendo as PETROBRAS, Sr. Henri Philippe Reichstul. As per-
subsidiárias, quando estamos anunciando, desde o guntas que farei a V.Sa. não são de quem objetiva pôr
início, que não há projeto oculto algum, escondido, in- a pique sua diretoria, que está presente.
terno, externo, explícito ou implícito, de privatização Em princípio, tenho o costume de dividir o perfil
dessa companhia. Ao contrário, todo trabalho tem ob- das pessoas pelo que elas fizeram em determinado
jetivo de reforçá-Ia - o tempo é curto - e transformá-Ia momento, político ou histórico, do qual participei nes-
numa vencedora no mercado aberto. O custo do não te País, de que lado estavam, qual sua contribuição,
fazer não pode ser hoje cobrado, mas será dez anos que riscos assumiram. Pela sua biografia e em respei-
depois: não fez isso, não fez aquilo, não preparou a to à memória de Paulínia, dou-lhe a minha palavra de
companhia para a competição. Quem vai cobrar, e de honra no sentido de que as perguntas que farei não
quem, o não fazer, o deixar como está, o deixar essa serão dirigidas negativamente a V.Sa. Mas quero sa-
companhia com uma estrutura com muito mais dificul- ber, porque existem instituições que representam a
dades em enfrentar uma concorrência acirradíssima? nacionalidade e a auto-estima de um povo. A
São coisas que estão na minha cabeça. PETROBRAS é a segunda bandeira do País, é des-

Portanto, em relação às medidas contra a ges- sas empresas, como o Banco do Brasil, que de certa
tão anterior, não descobrimos nenhuma irregularida- forma representam o orgulho nacional.
de formal em relação aos contratos da PETROBRAS Portanto, ser Presidente da PETROBRAS é ter
com a Marítima. Pegamos os contratos, um a um, que ciência e consciência do seu papel perante o povo. É
estavam vencidos, cancelamos seis e entramos de- por isso que considero absurdo, sinceramente, levan-
pois em disputa comercial e judicial em relação ao tarmos de manhã, ligarmos a televisão e vermos a
atraso e às condições de preço - aumento de custo campanha milionária da PETROBRAS de mudança
das plataformas. Todos os contratos foram feitos em de nome para PETROBRAX, algo que não foi discuti-
conformidade com a base legal da Lei n° 866 e não do por ninguém, na mais profunda clandestinidade.
havia irregularidade formal nesses contatos. Tive de Foi uma campanha de mídia sem eira nem beira, pas-
sair daqui com a camisa suada para justificar as atitu- sando por cima do nome, da tradição, da história, sem
des que a nova gestão da PETROBRAS tinha de to- discuti-Ia com ninguém. Sou contra isso, Presidente.
mar em relação à Marítima, com enorme oposição de Sou contra o fato de que numa empresa como a
vários Deputados aqui presentes. É só verificar na PETROBRAS, o Sindicato dos Trabalhadores tenha
fita. de ir à Justiça e ganhar liminar para participar de uma

Finalmente, em relação às condições iguais da comissão de sindicância. Data vênia, isso é um absur-
PETROBRAS nos oito anos, conseguimos negociar do.
com a ANp, nos blocos que nos interessavam, uma
extensão de prazo em vários blocos. O Tribunal de
Contas da União entendeu que haveria alguma incor-
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estabelecer os distratos com a Companhia Marítima. A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
V.Sa. disse hoje, no Senado da República, que a rela- - Deputado Fernando Ferro.
ção da PETROBRAS com a Marítima é conturbada. O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - S~.

Penso que V.Sa
. se equivocou na profundidade do ad- Presidenta, Srs. Parlamentares, senhores debatedo-

jetivo. A imprensa está relatando uma relação que, res, nossa discussão, por certo, não se encerrará
mais do que conturbada, é promíscua, entre a nesta audiência. Está claro que é importante haver
PETROBRAS e essa empresa Marítima. Então, te- desdobramentos e também investigar a gravidade
mos de investigar. Foi aberto o inquérito civil público? dos fatos que estamos tratando neste momento. Mas
Foi aberto o inquérito policial? Foi aberta uma comis- quero reconhecer que esse acidente, o afundamento
são de sindicância dentro da PETROBRAS para ana- da P-36, tem a ver com o afundamento de outras
Iisar esse assunto? Por que V.Sa

., ao assumir a dire- questões neste País.
ção da PETROBRAS, estabeleceu os distratos com É só fazer um paralelo rápido com o que está
essa empresa? Algum motivo tinha. Queremos saber acontecendo com o setor elétrico. O Governo brasilei-
quais eram. Queremos destapar essa situação. ro escondeu que estamos diante de um grave risco de

A segunda questão não diz respeito aos episó- colapso do setor elétrico e de fornecimento de ener-
dios recentes. Presidente, em Araucária, quando hou- gia para este País por falta de investimento e de pla-
ve o vazamento e aquele acidente, em junho do ano nejamento político na área energética. Há possibilida-
passado, a imprensa de Londrina publicou que uma de de racionamento.
hipótese de investigação daquele episódio era a de Houve o afundamento da P-36, a mais moderna
ter havido ali sabotagem, e que teria,origem no Parti- plataforma da PETROBRAS. Inclusive, já adianto a
do dos Trabalhadores e na ,central Unica dos Traba- primeira pergunta: se é a mais moderna plataforma
Ihadores. Ora, a Central Unica dos Trabalhadores do mundo, o afundamento é natural? Se afundou, que
está processando o jornal local, mas não vi sua dire- falha ocorreu? É normal isso acontecer com o aparato
toria, nem V.Sa., nem os que aqui estão levanta- mais moderno do mundo?
rem-se a favor da CUT ou do PT contra essa ignomí- A outra preocupação é que existiu, em algum
nia, contra esse absurdo de que há possibilidade de momento, o inquérito da Polícia Federal envolvendo
ter havido sabotagem por parte da Esquerda, da CUT Marítima, procedimentos da Marítima, licitações, fun-
e do PI. cionários da PETROBRAS. Inclusive, houve duas de-

O SA. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - É a pri- missões de funcionários da PETROBRAS, de dois
meira vez que ouço essa... engenheiros. Deve ter havido alguma razão, por parte

O SR. DEPUTADO LUIZ EDUARDO da em~resa, para que oc?rressem :ssas demissões.
GREENHALGH - Pois saiba que há um processo na G~stana de saber sobr~ ISSO. ~e .nao me engano, os
Justiça, protocolizado pela Central Única dos Traba- dOIS ganhara~ na Justiça o. direito, ~e voltar para ~

Ihadores, contra a Gazeta do Povo, de Londrina. E empresa. ~enam esses d?IS os UnlCOS culpad~s:
vou lhe dizer mais: há pouco tempo - um mês e meio Numa ca?~la de responsablll~ades,que!em o Jnquen-
ou dois meses - o Jornal do Brasil, na coluna "Infor- to da Pohcl,a Federal e outras Investlgaçoes, qu~ro s~-

d JB" d' d' t r da PETROBRAS ber o segUinte: a PETROBRAS tem acesso ao Jnque-mes o Isse que um Ire o " . - d'
estava indo para Araucária reavivar a hipótese da sa- nto.~at P?oISlclafFederabl

l
? ondedestao os autos fesse Jn-

b t E t h . I quen o. e oram oquea os, por que o oram e
o agem. u e~ o esse Jorna . .. onde se encontram? Até porque dei entrada em um

you terminar, Deputada Ana Catanna, fique requerimento pedindo esse inquérito da Polícia Fede-
tranqUlla. ral para saber o motivo da sua ocorrência, da sua

Pergunto a v.sa.: o que aconteceu em Araucá- existência, se resultou em algo, se foi arquivado e por
ria? A PETROBRAS tem algo a ver com a versão que motivos. Há um fato sob investigação policial.
dada por esse jornal? Houve, de fato, a viagem de um Então deve haver alguma gravidade.
diretor seu para lá, a fim de levantar a hipótese da sa- Dr. Reichstul, V.Sa., em uma audiência, afirmou
botagem? Esta é uma boa oportunidade para v.sa

. - temos aqui o relatório - que não haveria nenhum
esclarecer isso. Agora, temos a obrigação de pesqui- problema nas licitações com a Marítima. Seriam obe-
sar a fundo as questões do contrato da Marítima, por- decidos os preceitos da Lei n° 8.666, e portanto não
que aí talvez esteja o maior segredo que a haveria nenhum problema. No entanto, parece que a
PETROBRAS encobre neste instante. Marítima, hoje, não está fazendo parte do rol de em-

Muito obrigado. presas que prestaram melhores serviços à



Essas eram as nossas preocupações e o que
gostaria de saber.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Deputado Luciano Zica.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Sra. Pre
sidenta, senhores componentes da Mesa, em primei
ro lugar quero cumprimentar o meu líder, Fernando
Carvalho, pela brilhante e respeitosa intervenção. Ela
tem conteúdo e mostra o sentimento de quem vive de
fato a experiência de trabalhar na indústria do petró
leo. Cumprimento também o companheiro Fernando
Siqueira e o Presidente da PETROBRAS, pela dispo
sição de discutir o assunto, embora veja as coisas de
forma diferente da minha - considero rara essa quali
dade dentro da equipe do atual Governo - , e de bus
car resolver os problemas.
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PETROBRAS. Já foi perguntado, mas é importante Quero abordar algumas questões bastante ob-
repetir: o que aconteceu de fato com essa empresa? jetivas, diante das exposições que tivemos. Primeira-

Estamos diante de uma situação em que não há mente, dirijo ao meu companheiro Fernando Carva-
nenhum culpado e um grave problema. Ninguém tem lho, sindicalista, petroleiro, uma reflexão sobre a ter-
nada a ver com isso, e aí é que está a necessidade da ceirização. Embora o Presidente Philippe discuta o
investigação. Dirigentes dessa empresa, da gestão assunto, tem uma posição bastante radical e uma vi-
anterior - e talvez até da atual, porque em tudo há Ii- são muito unilateral em relação a essa questão.
nha de continuidade - devem ter algum grau de envol- De forma geral, a terceirização dos serviços não
vimento com esse problema. Precisamos saber quais ligados à competência da empresa é tida como natu-
são os graus de responsabilidade, nessa cadeia, dos ral em diversos segmentos. Mas a terceirização de
acidentes acontecidos. atividades continuadas, ligadas à manutenção e à

Gostaria de concluir. Há informações de que os operação de ~tividades do setor petró!~o, é uma.ar:ne-
boletins diários dos dias 12 13 e 14 recomendavam a aça real. A nao ser em casos de notorla especlallza-
parada da PETROBRAS e ~ão foram observados. Por ção de serviços não continuados, ela tem como único
quê? objetivo a redução de custos. E na medida em que re-

. . ..... duz custos pressupõe menor qualificação, menor
Constato como positiva a InlCI~tIV~ mais recente grau de continuidade e de sensibilidade do trabalha-

da P~TROBRASde reconhecer o Sindicato como um dor, até pela menor formação e menor exposição dos
dos Interlocuto.res para aco.mpanhar esse processo. problemas ali encontrados.
Espero que seja um procedimento a ser adotado da- O' d . . -
qui para a frente: o reconhecimento do papel dos sin- m~lo~ grau e tercelrlzaçao em outra.:' empre-
dicatos, no dia-a-dia, no que se refere à prestação de sas do Primeiro Mundo t~lvez tenha sua razao de ser
serviços com esse grau de periculosidade e risco. pe~a natureza.da !orm~çao dos trabalhadores d,ess~s
Isso revela a maturidade necessária para se trabalhar falses,~ partir,do ensln? ~nd;m~ntal, o q~~ n~s ~ao
com serviços que possuem essa característica. Espe- emc:s.? o~o e que.o Sln IC~ o ve a ques ao a 01'-
r PETROBRAS t

· I' - d' - maçao. Nos temos Informaçao, por exemplo, de queo que a Ire uma Iça0 ISSO e naoper-. . ...
rt 'd d d t d . d' t o treinamento na Bacia de Campos tem Sido terceJrl-

ca a opo Uni a e e en en erque o sln Ica o, nesse d C b' r ?
caso específico da segurança, é um aliado decisivo za o. om ~ue o Je IVO. . _
para acompanhar esses procedimentos. O silêncio e , I.ncluslv~, quero render hom~nage,m a? cldadao
a cortina de fumaça que se coloca em determinadas VenlCIO P~relra dos Santos, .falecldo ha dOIS meses,
situações depõem contra a empresa e geram descon- q~~ me treinou quando ~~tr~1 na PE!ROBRAS, trans-
fiança por parte de quem quer investigar. Então tenho mltlnd?-me ~ ~~a exp~rlencla .de decadas.no que,se
de reconhecer essa atitude como positiva. Creio que re!ere a senslbllldad~, a~~pacldade de ?uvlr um r~ldo
é uma das lições que tiramos desse lastimável aci- e Interpretar o seu ~lgnlfICado,. de s:ntlr um cheiro e
dente que envolveu, com mortes, funcionários da compreender a gravidade da sltuaçao.
PETROBRAS. Mas a PETROBRAS não contrata trabalhado-

res - entrando na política de recursos humanos e diri
gindo-me também ao Fernando - há doze anos. E
nesse período, muitos daqueles que acumularam ex
periência e vivência no setor aposentaram-se, ou fo
ram demitidos, ou pediram demissão para poder in
gressar num mercado de trabalho competitivo, com
salários maiores. Nós perdemos aí a possibilidade de
ter a transferência do conhecimento e a experiência
acumulada desses trabalhadores. Não há jovens na
empresa e não há investimento no aproveitamento e
na transmissão do conhecimento. Como superar essa
questão?

Para provar que a terceirização não é tão dra
mática, o Presidente usou na sua fala o seguinte ar
gumento: os onze mortos na P-36 eram trabalhadores
da PETROBRAS que faziam parte da brigada de in
cêndio. Se havia trabalhadores terceirizados em tão



Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam
braia) - Concluído o bloco, passo a palavra aos expo
sitores, iniciando pelo Presidente da PETROBRAS, a
quem foi feito o maior número de perguntas.

Com a palavra o Dr..Henri Philippe.

O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Em re
lação às questões apresentadas pelo Deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh, quero dizer que também sinto o
mesmo orgulho que a sociedade brasileira sente pela
PETROBRAS.

Quanto à PETROBRAX, esse assunto dificil
mente seria corretamente discutido no âmbito da
P-36. Na qualidade de convidado e sem nenhum
mandato, prefiro discuti-lo em outra ocasião.

Em relação à comissão de sindicância e ao sin
dicato, há dez anos se discute se num acidente o sin
dicato pode colocar alguém ou não na comissão. Ape
sar das declarações do Presidente do sindicato, Fer
nando Carvalho, de que a terceirização não foi relaci
onada a esse acidente, alguns atos falhos - até a ex
posição "ainda não foi" -levaram-me, como Presiden
te da companhia, a aceitar a posição dos gestores da
empresa. Eu queria ter uma comissão que fosse a
mais neutra possível, para apurarmos efetivamente
as razões do acidente.
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grande quantidade num espaço onde deveria haver que fosse oferecida a esta Comissão a análise de ris-
um processo de confiança, se a brigada de incêndio é co da P-36, antes da sua instalação, para que possa-
composta por trabalhadores em quem a empresa de- mos compreender melhor a questão e inclusive para
posita total confiança devido a sua competência e tre- futuras experiências e medidas necessárias.
inamento, por que não havia nenhum terceirizado na Por último, proponho que nos desarmemos de
brigada? Justamente porque a empresa não confia preconceitos e busquemos tirar desse triste episódio,
na qualidade, no sentimento e na sensibilidade. Não que levou ao fundo do mar nove corpos de compa-
por culpa dos trabalhadores, mas da estrutura. Essa é nheiros petroleiros e tirou a vida de mais outros dois,
a questão que apresento ao companheiro Fernando. uma lição que nos prepare para regulamentar a ativi-

Dirijo-me agora ao Fernando Siqueira, referin- dade, até pensando nas empresas estrangeiras que
do-me ao atropelo na colocação em funcionamento virão, contratando trabalhadores muitas vezes des-
da Plataforma P-36. V.Sa. disse que a pré-operação qualificados - e aí o projeto do Deputado Inácio Arru-
normal para um equipamento como aquele deveria da ganha relevância -, e estabelecer normas claras
ser de nove meses ali no local, e ela foi colocada em que respeitem as condições brasileiras de funciona-
apenas cinco meses. Qual é a possibilidade de isso mento da indústria de exploração do petróleo, para
ter inviabilizado a detecção de eventuais falhas na que possamos fazer uma legislação que assegure
montagem, na preparação e adaptação da platafor- que não teremos de, daqui a alguns anos, estar recor-
ma? dando esse acidente para fundamentar a argumenta-

Dirijo-me agora ao Presidente da ção de um outro.
PETROBRAS. Vou fazer perguntas bastante objeti- Quanto à ausência do Presidente da ANP -Iem-
vas, Presidente, tendo em vista até o respeito que te- bro-me daquela propaganda: "Não se esqueça da mi-
nho por V.Sa

., pela forma transparente como vem tra- nha Caloi" -, o art. 50 da Constituição nos dá o poder
tando a questão. de convocar e não de convidar esses entes para pres-

Nós tivemos informação de que foram tiradas fo- tarem contas dos seus atos aqui no Congresso Nacio-
tografias da coluna da plataforma que explodiu, antes na!.
de ela afundar. Gostaríamos de saber por que não se
deu publicidade a essas fotos, para que a sociedade
tivesse noção do estrago feito e das razões que leva
ram a plataforma a afundar. Mesmo tendo uma incli
nação de 180 graus, em tese ela deveria ter flutuado 
havia bóias de flutuação - e jamais ter ido a pique.
Como se explica isso? Por que não foi levada a cabo a
busca da possibilidade de reboque da plataforma
para as proximidades do continente, a fim de que ela
pudesse ser estudada, analisada e se tirassem dali
contribuições importantes para evitar futuros proble
mas?

Nós tivemos um incidente suspeito, que foi a di
vulgação dos boletins. Quero requerer a esta Comis
são e ao Presidente cópias dos boletins de todas as
quarenta plataformas ali existentes, na medida do
possível, para esclarecimento dos fatos. Nós temos
informações de que na P-25, por exemplo, há traba
lhadores sendo alojados em contêineres durante o
período de permanência na plataforma. Em outras
plataformas também a manutenção é questionada. A
apresentação desses boletins poderia auxiliar-nos na
prevenção de futuros acidentes.

Há outra questão que eu gostaria de apresentar
ao Presidente da PETROBRAS. Quando se vai em
preender um investimento como esse, são feitos estu
dos de impacto ambiental e análise de risco. Gostaria



As notícias que estão sendo trazidas pela repor
tagem da revista Época não têm nenhuma relação
com o episódio da P-36. É uma outra história. Há uma
confusão deliberada. Há uma montagem mesmo em
algumas partes dessa reportagem, porque cita tre
chos intercalados da decisão de um juiz, como se es
tivesse dando opinião, quando se trata de mero rela
tório. Então há certa confusão, apenas isso. A história
contada ali diz respeito às Plataformas P-19 e P-31. É
uma outra série e não tem nada a ver com a P-36, não
tem nenhuma relação com o acidente aqui apreciado.

O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Quero
dizer também que os dois funcionários que foram de
por em juízo, nos Estados Unidos, não foram manda
dos pela PETROBRAS. Foram chamados pelo juiz.
Só para esclarecer.

Com relação ao acidente de Araucária, é a pri
meira vez que ouço que há acusação de um órgão de
imprensa de que teria havido sabotagem por parte do
PT e da CUT. A hipótese de sabotagem foi apresenta
da tanto no acidente da Baía de Guanabara como no
de Araucária, conforme está sendo mencionado aqui.
Não temos nenhum indício, até hoje, nos acidentes
ambientais - a Comissão deve averiguar a questão-,
de que tenha havido qualquer tipo de sabotagem.

Temos várias vezes repudiado publicamente
essa hipótese, porque ela é extremamente atraente,
do ponto de vista dos órgãos de comunicação e da
sociedade em geral, mas não trata das questões con
cretas, como é o caso da revolução ambiental que a
PETROBRAS tinha de fazer, e está fazendo. Então é
uma forma muito fácil de achar um bode expiatório e
isentar a PETROBRAS das ações que está efetiva
mente tomando em relação a esses dois acidentes.

Gostaria de pedir ao superintendente do jurídico
que esclarecesse mais alguma coisa sobre nossa re
lação com a Marítima.

O SR. RUI BERFORD DIAS - Sr. Presidente,
ilustres Deputados, parece que há uma pequena con
fusão, porque os assuntos são trazidos num grande
bolo. Todos os contratos da Marítima são feitos juntos,
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Dada a circunstância do boletim e a gravidade ao mesmo tempo, e são publicados com boas ou más
do acidente, entendi que recorrer da decisão judicial intenções, como se fosse uma seqüência de contra-
não seria correto. Em nenhum momento eu duvidei da tos, envolvendo também a P-36, quando assim não
boa intenção do sindicato, no sentido de apurar os fa- acontece.
tos. Queria, na verdade, conhecer mais a questão. Fi- Os contratos que foram - entre aspas - "rescin-
quei me perguntando se num acidente aéreo o sindi- didos" pelo Presidente foram os da série ametista. É
cato dos aeroviários faz parte da comissão que inves- uma série muito posterior a essas plataformas. Todos
tiga o acidente. eles foram feitos com base na Lei n° 8.666. A Marítima

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - O sindi- ganhou, vindo e apresentando na licitação uma das
cato dos aeronautas reivindica o direito de' participar maiores empresas operadoras de plataforma. Então
(ininteligíve~ e não deixam. Há uma caixa-preta dos tinha habilitação para se apresentar, e por isso foi
acidentes ali. qualificada. A construção não foi feita por ela e sim

O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Pois é. por outras empresas contratadas pela Marítima. Daí a
Então, gostaria de ter mais informação para discutir o razão também de todos esses equipamentos terem
assunto. Obviamente, a grande preocupação é não recebido suas certificações, acompanhados devida-
politizar a averiguação do acidente. mente por corpo gerencial da PETROBRAS, por gru-

Quanto ao destrato ou à relação conturbada, pos de fiscalização que atestaram a sua boa qualida-
quem sabe tenha sido uma forma irônica de eu dizer de.
no Senado? Acontece que foram publicadas em vári
os jornais a briga que tivemos com a Marítima e todas
as relações. Houve aqui uma sessão que durou qua
tro horas em que esses assuntos foram abordados. O
Deputado Fernando Ferro tem um relatório da minha
apresentação.

Foi-me perguntado: "Mas existe uma irregulari
dade formal entre a PETROBRAS e a Marítima?". Eu
respondi: "Não. É tudo resultado da Lei n° 866." É isso:
As auditorias foram feitas, os contratos foram cance
lados de forma comercial e não intempestiva, como
diz a AEPET. Não sei de onde ela tirou essa intempes
tividade. Isso até me preocupa. Caracterizar como in
tempestivo é o argumento da Marítima. Aí, de fato, po
deria até ser alvo de uma discussão, de um questio
namento.

Cancelamos os contratos das ametistas, porque
estavam fora do prazo. Nas outras, intervimos em to
dos os contratos, porque estavam fora de prazo e de
custo. A única irregularidade que todas as auditorias,
dentro da companhia, levantaram foi quanto à ques
tão da ancoragem e do gerador numa plataforma. A
auditoria foi feita, encontramos procedimentos irregu
lares no comportamento dos engenheiros, a comis
são os identificou, eles foram demitidos por justa cau
sa e todo o processo foi enviado ao Ministério Público.



O SR. ANTÔNIO LUIZ DA SILVA DE MENEZES
- Não. Ela não deveria ter afundado, não; ela afundou,
é um fato. O navio também é feito para não afundar, e
afunda.

(IntelVenção inaudível.)

O SR. ANTÔNIO LUIZ DA SILVA DE MENEZES
- Não, eu só quero dizer o seguinte: quando fazemos
um projeto, nós o cercamos de seguranças e riscos,
de estabilidade, enfim, de condições particulares.
Nesse acidente, queremos apurar quais foram as
condições que nos levaram a essa situação, que não
deveria ocorrer, obviamente. Ninguém faz um projeto
desse tipo e uma adaptação para ficar vinte anos, e
que ela permaneça e sofra essas conseqüências 
uma plataforma nova.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - A
minha preocupação é saber se ela não deveria ter
afundado; adernado sem afundar. Estou fazendo uma
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Na medida em que não havia nenhuma prova, Apesar de o projeto ter sido desenvolvido por duas
nenhuma evidência de sabotagem, sempre repudia- empresas inglesas, houve total participação dos en-
mos essa teoria e estamos fazendo o máximo para genheiros da PETROBRAS, tanto do Centro de Pes-
aprender com os acidentes que tivemos. É o mínimo quisa, quanto do Serviço de Engenharia, e também
que devemos fazer, e também preparar a companhia dos engenheiros ligados à operação, que dão as con-
para uma excelência que ela vai atingir, com certeza, dições operacionais necessárias campo a campo. Ti-
rapidamente. vemos inclusive 44 engenheiros e técnicos da

Afirmo de público que considero um absurdo PETROBRAS envolvidos nesse projeto na Inglaterra,
essa acusação contra o PT e a CUT. Não acho que as no Canadá e no Brasil.
divergências políticas em relação ao projeto da Respondendo objetivamente à sua pergunta -
PETROBRAS passem por esse tipo de instrumento se essa plataforma poderia ou não afundar, de acordo
do PT ou da CUT. Solidarizo-me ~om o PT e a CUT - com o projeto -, as condições em que ela afundou e o
nessa questão apenas. (Risos.) E assim que começa. porquê fazem parte desta Comissão. No projeto bási-
Primeiro numa questão; depois, vamos subindo. Em co e nas normas internacionais... E ela foi projetada
relação às perguntas do Deputado Fernando Ferro, para as duas condições, tanto de perfuração, quanto
acho que a questão do afundamento da plataforma de produção. Ela não é uma plataforma transformada.
aparece também. Trata-se de uma plataforma que teve sua produção e

Talvez o engenheiro Menezes possa dizer algu- sua condição de ancoragem modificadas. Então, ela
ma coisa sobre o assunto. Ele tem o serviço de enge- já atende às duas normas, tanto para ser uma plata-
nharia da PETROBRAS sob sua direção. Engenharia forrna de perfuração, quanto para ser de produção. De
essa que respeitamos e varnos rnanter, bem como maneira que ela sofreu até menos do que todas as
toda a qualidade e a reprodução do conhecimento quarenta que temos, do ponto de vista de modificação
que a empresa desenvolveu, ao contrário do que foi da engenharia, da sua concepção.
mencionado pela AEPET, no sentido de existir um A plataforma afundou por uma causa que esta-
movimento para acabar com a tecnologia da mos apurando. Foi uma seqüência de causas. Exis-
PETROBRAS. tem normas de abalroamento da coluna, existem con-

Essa empresa que desenvolveu essa tecnolo- dições todas especiais nas normas mais rigorosas, e
gia, que tem essa vantagem comparativa, que passou elas foram respeitadas. Foi usado um conjunto de
da 148 para a 88 empresa mais admirada do mundo, normas aplicadas no Mar do Norte e em toda a indús-
no ano de 2000, que ganhou o Prêmio Nobel de tec- tria de offshore do mundo.
nologia em offshore, no ano de 2000, pela OTC, é a O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO _
mesma que está sendo descrita como formada por Estou entendendo que ela não deveria ter afundado
um bando de vacas de presépio, de engenheiros "yes então. '
men", de cumpridores de ordens, que não as discu
tem. Essa mesma empresa, que a apreciação da
Associação dos Engenheiros... São engenheiros da
PETROBRAS. Onde estão eles? Estão na
PETROBRAS trabalhando, produzindo, gerindo a
empresa. Não sou engenheiro, mas tenho a maior ad
miração pelos engenheiros da PETROBRAS, ao con
trário, parece-me, da estima que a AEPET tem pelos
próprios companheiros - exceto a auto-estima que o
Presidente da AEPET tem por si próprio, conforme
declarou publicamente. (Risos.)

Peço ao engenheiro Antônio Luiz da Silva de
Menezes que se manifeste a respeito das questões
relativas ao projeto: por que a plataforma afundou, se
ela deveria afundar mesmo depois de uma explosão.

O SR. ANTÔNIO LUIZ DA SILVA DE MENEZES
- Primeiramente, gostaria de ratificar a posição do Sr.
Henri Philippe Reichstul relativa à participação dos
engenheiros da PETROBRAS nesse projeto da P-36.



Aproveito para responder, na parte que me
cabe, às perguntas do Deputado Luciano Zica. Assim,
já fecho minha rodada, passando a palavra ao Fer
nando. Permite-me, Fernando?

Em relação às fotografias, há filme. O filme será
revelado e está disponível, sim. Não é muito nítido,
mas está à disposição, não há problema nenhum.

Quanto ao reboque da plataforma, talvez o Dire
tor José Coutinho Barbosa possa pronunciar-se em
relação à proposta do reboque.

O SR. JOSÉ COUTINHO BARBOSA - Esse as
sunto foi cogitado desde o primeiro dia. Havíamos tra
zido uma grande empresa internacional, a maior do
ramo, para salvatagem de plataforma, e junto com os
nossos engenheiros discutir essa alternativa. Mas,
unanimemente, os engenheiros e os técnicos acha
ram que não era recomendável essa opção. Então,
ela foi abandonada, porque houve unanimidade dos
técnicos externos e internos.

O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Havía
mos identificado um banco de areia que ficava a 62
quilômetros, em direção à terra. O presidente do sin-'
dicato dos marítimos propôs usarmos alguns navios
que estavam ancorados na Baía de Guanabara. Tudo
isso foi analisado, estudado, mas infelizmente não
deu. Havia uns seis grupos diferentes, analisando,
cada um, uma solução diferente, para não confundir.

Ao contrário do que foi dito pelo Presidente da
AEPET, José Coutinho Barbosa e eu estávamos lá às
6h, no dia do acidente, e não 24 horas depois. Imedia
tamente, o Bellot foi designado para assumir a coor
denação. Não houve confusão nenhuma, além da
confusão normal de uma tragédia terrível. Não sei de
onde o Presidente da AEPET tirou essa informação.
Ela é extremamente depreciativa em relação ao cor
po de engenheiros da PETROBRAS, ao pessoal de
Macaé, que correu risco de vida nesse processo. Não
entendo qual é a intenção do Presidente da Associa
ção dos Engenheiros da PETROBRAS fazer comen
tários de tão baixa estima, num momento tão grave
para a companhia. Às 5h, 6h eu já estava lá. Em vinte
minutos viaja-se do Rio para Macaé. Havia uma ponte
aérea. Quatro aviões da Líder estavam disponíveis.

Apesar de não ser engenheiro e da minha pas
sagem pela PETROBRAS ser de apenas dois anos, 
não ficarei minha vida inteira na empresa -, em nome
dos engenheiros que conheço, considero esse co
mentário absolutamente indevido.

O José Coutinho Barbosa poderia dizer como foi
a situação emergencial, o que foi feito. Às 4h, todo
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observação. Há uma afirmativa de que teria sido inde- parada, acho que já foi esclarecido pelo sindicato, por
vidamente instalada uma coluna de gás numa das tor- nós.
res. Essa observação procede ou não tem sentido?

O SR. ANTÔNIO LUIZ DA SILVA DE MENEZES
- Não é que ela não proceda. Acontece que estão fa
lando de forma muito superficial sobre esse assunto.
É preciso fazer um exame técnico para ver o ocorreu.
Essa plataforma, no projeto original - certificado por
todos -, fazia parte da engenharia. Isso não é um erro
de projeto. Existem tanques que armazenam óleo di
esel, por exemplo, naqueles submarinos da platafor
ma, naqueles equipamentos de flutuação. Na perna,
há alguns tanques e um sistema de purga desse
eventual vapor de gás, de baixa pressão, que opera
emergencialmente. Estamos exatamente apurando o
que aconteceu. Essa pode ser uma causa, e podem
existir outras. Não existe uma linha de gás passando
pela perna da plataforma.

(Não identificado) - Gostaria de esclarecer,
porque há tantas teorias.

O SR. ANTÔNIO LUIZ DA SILVA DE MENEZES
- Eu gostaria de esclarecer também que não existe,
nesse caso da Plataforma P-36, nenhum fato em que
a PETROBRAS tenha responsabilidade técnica dife
rente das outras plataformas. Quer dizer, a nossa par
ticipação e as especificações são exatamente as da
PETROBRAS.

O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Para
continuar, sobre o inquérito da Polícia Federal, V.Exa

terá de se dirigir à Polícia Federal, porque até hoje
não sei como está, se ele foi arquivado ou não.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - A
empresa foi investigada. Nesse processo houve diri
gentes da empresa que devem ter sido consultados.
Então, a empresa deve ter conhecimento. O departa
mento jurídico da PETROBRAS não tem nenhuma in
formação sobre isso?

O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Não
sei. O Rui Belford Dias tem alguma informação?

O SR. RUI BELFORD DIAS - Na Polícia Fede
ral, Presidente, há só um inquérito, que foi deslocado
para a Polícia Civil. Foi declarada a incompetência da
Polícia Federal para conduzir o inquérito, ele foi enca
minhado para a Polícia Civil e está em pleno anda
mento.

(Não identificado) - Na Policia Civil?

O SR. RUI BELFORD DIAS - Na Polícia Civil.
Um ano, mais ou menos.

O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Quanto
à questão dos boletins (falha na gravação) proposto a



Até há bem pouco tempo, antes da abertura do
setor petróleo, a PETROBRAS se encarregava da re
alização de todos os cursos de salvatagem e de com
bate a incêndios. Da abertura do setor para cá, a em
presa não tem mais feito isso. Ela se responsabiliza
somente pelos trabalhadores efetivos da
PETROBRAS, ficando a realização desses cursos
atribuída a algumas firmas e também às empresas
prestadoras de serviço. Inclusive, há algumas denún-
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mundo estava ligando para os Srs. Deputados, que fo- O SR. ANTÔNIO LUIZ DA SILVA DE MENEZES
ram acordados. Deputado Fernando Gabeira, a que - Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso.
horas V.Exa foi acordado? (Pausa.) Às quatro e meia A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
da manhã. Os Deputados Fleury e Luciano Pizzatto, - Com a palavra o Sr. Fernando Carvalho.
às 411. Havia um avião disponível. Que desorganiza- O SR. FERNANDO CARVALHO - Vou respon-
ção nas primeiras 24 horas? Como falar isso para o der à indagação do Deputado Luciano Zica. Nessa
Congresso Nacional, para a sociedade brasileira? questão do concurso público, na minha opinião há

O SR. JOSÉ COUTINHO BARBOSA - Sr. Pre- uma convergência de pensamento em relação ao que
sidente, tenho 35 anos de PETROBRAS. Já andei em defende o sindicato e ao que a empresa sinaliza que
vários locais da empresa - creio que sim -, e nesse irá fazer. No entanto, há uma diferença: defendemos
dia nós amanhecemos em Macaé, estávamos lá às que seja realizado amplo concurso público na compa-
3h. O engenheiro Tadeu, nosso Superintendente de nhia. Os concursos até então realizados restringi-
Produção, ficou no Rio coordenando a regimentação. ram-se ao nível superior. Entendemos que haja ca-
Na manhã da quinta-feira, já tínhamos grupos de en- rência também aí, mas ela é muito grande sobretudo
genheiros projetistas, engenheiros de simulação, em relação ao nível médio.
mães de família, engenheiras que deixaram os filhos. Vou citar dois exemplos que, de certa forma,
Foi um dos movimentos mais comoventes de mobili- cristalizam esse raciocínio.
zação. Ao mesmo tempo, no Rio, no domingo, uni- Quando ocorreu o acidente no Paraná, o setor
ram-se mais de cem engenheiros e técnicos de várias responsável pelo bombeio de óleo, até um passado
especialidades, procurando, paralela_mente, no caso recente, era composto por cinco operadores. No dia
de perda da plataforma, uma soluça0 para repor a do acidente, apenas um operador monitorava esse
produção. Portanto, foi un: movimento muito c?mo- sistema, certamente desempenhando mais de uma
vente do nosso pesso,al. Nao houve nenhuma dlflcu~- função. Esse é um exemplo que, de certa forma, de-
dade de mobilização. As 3h o pessoal estava todo aVI- monstra essa redução de efetivo.

sado. Outro exemplo diz respeito ao acidente do P-37,
O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Encer- conforme mencionei anteriormente. Em decorrência

rei aqui. desse acidente, em que dois trabalhadores morre-
O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Se V.Sa

. ram, o técnico de segurança foi punido, com 29 dias
queria concluir a resposta às minhas indagações, há de suspensão.
duas que não foram respondidas, sobre os boletins Cabe dizer que naquele dia existiam mais de
das demais plataformas e a análise de risco do em- quarenta PTs na plataforma - PT significa Permissão
preendimento, que deveria ser feita pela Fundação de Trabalho - e mais de cem trabalhadores, o que
Estadual do Meio Ambiente ou por algum órgão ambi- certamente está registrado. Foi atribuída a esse técni-
ental, juntamente com a PETROBRAS. co de segurança a responsabilidade pelo acidente,

O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Quanto porque certamente não acompanhou o serviço, que
à cópia do boletim, preciso ver se isso é possível. causou essas mortes. Para nós, isso configura uma
Quem sabe, é um requisito legal, e os senhores po- injustiça, na medida em que se pune esse técnico de
dem pedir legalmente ou solicitar à comissão que segurança com 29 dias de suspensão, além de colo-
está investigando o acidente, que está com os bole- car sobre seus ombros a responsabilidade pela morte
tins. É importante formalizar isso, para não termos in- de dois companheiros de trabalho. Faço questão de
vestigações paralelas. Há uma comissão que tem citar também esse exemplo. São dois exemplos distin-
essa informação. Em relação ao ElA/RIMA, talvez o tos que de certa forma configuram a redução de efeti-
engenheiro Menezes possa esclarecer. vo.

O SR. ANTÔNIO LUIZ DA SILVA DE MENEZES
- No caso do ElA-RIMA, ele vai na análise de risco
para o órgão ambiental e para a ANP São dois docu
mentos que fazem parte do dossiê de liberação e de
licenças. Precisamos deles para a instalação e para a
operação. De maneira que, também, fazendo parte de
um pedido, penso que a ANP ..

(Não identificado) - Informal. Uma requisição
aqui. Nós temos obrigação de encaminhar.



O SR. FERNANDO LEITE SIQUEIRA - Sr. Pre
sidente, estamos no Congresso, passando informa
ções para os Congressistas. Eu lhe peço que me dei
xe falar, porque senão o senhor me atrapalha.

Eu não depreciei os engenheiros da
PETROBRAS. Jamais faria isso. Estou há dezesset~

anos na AEPET, defendendo o monopólio do petró
leo, a PETROBRAS, o corpo técnico e o patrimônio
nacional. O que eu falei aqui foi que os gerentes estão
desencorajados por pressão e por um salário quatro
vezes maior do que o salário que teriam se fossem
destituídos da função.

Quanto à questão da terceirização, ela já existe
até na pesquisa do CENPES - até no CENPES há
terceirizados pesquisando. Então, o nosso patrimônio
vai embora.
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cias que chegam ao sindicato - não tenho como com- devoção à empresa. Ele não faria isso por irresponsa-
prová-Ias, não tenho a fonte de fato - de que esses bilidade, nem agiria sob pressão.
cursos estariam sendo ministrados por essas firmas, O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Onde
q~e ?obr~m ~ete~e~tos reais indivi~ualmente. Par~ está o engenheiro Carneiro hoje?
nos, ISSO InfluI declsl~a~ente na qualidade dos ~ervl- O SR. FERNANDO LEITE SIQUEIRA _ Presi-
ços prestados, e a medlo e a longo prazo podera cau- d t' , t bl O C .
sar problemas. en e, ISSO e ou ro pro ema. arnelro...

O Deputado Zica fez menção ainda à brigada de . O SR. H~NRI P,~ILlPPE REICH~TUL - Supe-
incêndio, pelo fato de todos os trabalhadores serem nntendente de Informatlca da companhia.
empregados efetivos da PETROBRAS. Em todas as O ~R. FERN~NDO LEITE SIQUEIRA - Mas foi
plataformas, há a equipe da brigada de incêndio, que desautorizado publicamente neste Congresso.
é treinada quinzenalmente - cada vez que se embar- O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - E o se-
ca, há de um a dois treinamentos por quinzena - e nhor acha que não deveríamos ter cancelado os con-
também as turmas responsáveis pela operação das tratos da Marítima? Essa foi sua posição, há um ano
baleeiras. atrás.

Os senhores devem ter observado que morre- O SR. FERNANDO LEITE SIQUEIRA - Presi-
ram os dois técnicos de segurança, que estavam a dente, deixei o senhor falar mais de uma hora no Con-
bordo, e a ampla maioria era de operadores de produ- gresso. Peço-lhe que me ouça, para não me atropelar.
ção. Não havia ali operadores de facilidade ou opera- Foi dito, na ocasião, que se cancelou o contrato,
dores de utilidade, responsáveis pela operação das porque não havia mais necessidade das plataformas.
baleeiras. Portanto, são duas atividades de extrema E a PETROBRAS já recontratou duas delas, das
importância e que no entanto só são atribuídas aos ametistas. As outras duas estão em construção. Pro-
empregados efetivos da PETROBRAS, não são atri- vavelmente, vai contratá-Ias. Então, a PETROBRAS
buídas aos trabalhadores terceirizados. Essa é, de está recontratando. Disse que não precisava das pla-
fato, mais uma comprovação de que, relativamente a taformas, mas está precisando. De forma que não foi
algumas atividades, há predisposição de atrelá-Ias feita uma análise profunda do problema, uma sindi-
aos empregados efetivos da PETROBRAS. cância, uma apuração. Os senhores podem ler os de-

O SR. FERNANDO LEITE SIQUEIRA - Sf'i. poimentos do Presidente da PETROBRAS, do Rui
Presidenta, tenho de responder a uma pergunta. Belford, do próprio Dr. Coutinho. Na minha opinião o

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) engenheiro Carneiro não é um irresponsável, e por
_ Pois não, Sr. Fernando. essa razão achei que não teria assinado isso irres

ponsavelmente. Não houve uma investigação neces-
O SR. FERNANDO LEITE SIQUEIRA - Quero sária, que o assunto requeria.

fazer um esclarecimento. Quando citei a comissão e
não citei o sindicato, parti do princípio de que o sindi- O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - (Inaudí-
cato ganhou na Justiça. Portanto, ele também é um vel.)
elemento independente para participar da comissão.
Sou inteiramente favorável a isso.

O Presidente pergunta por que considerei in
tempestivo o cancelamento dos contratos. Em primei
ro lugar, porque o cancelamento por prazo, a meu ver,
não foi bem justificado. O engenheiro Carneiro, que
era superintendente e tinha autoridade e autorização
da Diretoria para prorrogar esse contrato, analisou-o
com a Diretoria. Na ocasião, havia uma demanda es
tratégica, havia falta de equipamento desse porte no
exterior. Portanto, foi analisado profundamente, e o
engenheiro Carneiro, como superintendente, tinha,
sim, essa autorização, que foi ratificada por vários di
retores. Portanto, ele não praticou um ato irresponsá
vel. Trabalhei com o engenheiro Carneiro durante mu
itos anos e atesto a sua competência absoluta e a sua
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Dei uma escorregada aqui ao fazer referência à são passados por companheiros de absoluta capaci-
minha auto-estima, conforme foi dito pelo Presidente. tação e confiança, que eu tenho de trazer para os se-
Não sou de fazer isso, mas foi um fato que aconteceu. nhores.
Quando eu era gerente da PETROBRAS, muitas ve- Por isso, pessoalmente, achei intempestivo o
zes peitei a minha chefia para não demitir sindicalis- cancelamento sem uma sindicância sem uma inves-
tas que esta~am usando o seu .direito institucion~l.de tigação profunda, colocando um superintendente em
greve. Por ?Ivers~s vezes estive para ser. demitido dúvida, ainda que hoje ele esteja em um serviço de
pelo Dr. OZlres Silva, quando ele era Presidente da processamento de dados. Ele não é dessa área, é um
PETROBRAS. Portanto, não sei se essa coragem engenheiro de produção.
p~de ser d:nominada de auto-estima, mas foi um~ re~ Então é isso, Deputado Luciano lica. Na minha
alldade: ~~o estou tent~ndo auto~romover-m~;A n~o e opinião, a pré-operação foi prejudicada.
essa aldeia. ? senhor as vezes e um pouc.o Ironl~o. O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL _ Sr".

Vamos ~ pergun~a do Deputado Luciano Zl~a, Presidenta, quero me desculpar por minha reação in-
sobre a que~tao da pre-operaçao. Nor~almente, dl~- tempestiva, não deixando o colega falar. Às vezes não
~omos de tres meses p~ra fazer um trelname,nto teo- consigo conter-me, diante de algumas questões. Mas
n~o com o pe_ss08:1e seis meses p~ra uma pre-opera- não queria atrapalhar os trabalhos da Comissão.
çao, o que nao fOI usado no extenor - foram apenas ,
quatro meses. E eu não sei se foi a equipe que deveria _ O SR. DEPUTADO.MANOEL VITORIO - Que~~
ir. Foi uma equipe menor. tao de ordem, Sra. Presldenta. Desculpem-me se Ja

V E"a t f" E t h . falaram sobre o assunto, no momento em que fomos
• 11. pergun a por que OI a pique. u en o In- I' . f f·' t· -

formações, e é para isso que estamos aqui: para tro- ao p enano, ~as vo~ aze~ re erencl~ a. res questo~s,

car 'Inf r o-es O D Z Ib zt J' d' t sobre as quais considero Importantlsslmo sermos In-o maç . r. y ers an Isse que eu e- f d t d··· 'bl'
nho de falar só sobre aquilo de que tenha prova, mas orma ~s n~s a au lencla p.u Ica. .
há uma plataforma no fundo. E tenho a informação de . Pnmel~amente, gostana de s~~er se,fol e~c1a~e-
que as válvulas de lastro teriam um problema de co- clda a q~esta? da cob~rtura de preJulzos. Eo pnmelro
mando individual, hidráulico - motor hidráulico indivi- ponto. Sao tres questoes.
dual. Ao ser cortada a energia geral da plataforma, A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
essas válvulas não mantiveram a pressão. São infor- - Deputado, com licença. Nós temos uma relação de
mações que recebi e estou passando para os Deputa- inscritos, e agora eu passo a palavra aos Deputados
dos, porque devem ser investigadas. Havia informa- Haroldo Lima, Miriam Reid e Arthur Virgílio.
ção de um estudo para troca dessas válvulas ou para O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Sr. Pre-
colocar um sistema de back up geral que garantisse sidenta, presidentes de entidades, embora seja repe-
a pressão nessa hora, numa emergência desse tipo. titivo, realço a importância deste debate para esta Co-

Então, são fatos que ocorreram, e o pessoal que missão e para a Comissão Externa da Câmara dos
injetou nitrogênio deu esse testemunho aos sócios da Deputados, que também está tratando dessa ques-
AEPET. Tenho informação dos nossos sócios, que tão, em face do número avantajado de informações
confiam na entidade. que têm sido apresentadas.

Inclusive, Deputado, quanto a trazer uma firma Quero também realçar, ainda que de passagem,
do exterior para fazer a investigação, a empresa Smit a posição da Presidência da PETROBRAS, que está
foi muito bem trazida pelo Presidente. Para efeito de enfrentando de maneira aberta este debate, como en-
seguro, é a empresa que entende de recuperação de frentou no Senado e na reunião que teve conosco no
navios. Tudo bem. Mas os técnicos da PETROBRAS Rio de Janeiro. E já estão previstos outros tipos de en-
estavam conseguindo recuperar quatro graus e meio tendimentos. Considero uma posição democrática,
da plataforma. Haviam injetado um tanque e meio de justa, correta, mas, infelizmente, como já se viu aqui,
nitrogênio em dezoito disponíveis. Todo o sistema de nem todos os presidentes de outras entidades se pa-
recuperação que eles estavam fazendo foi absoluta- utam por esse comportamento.
mente desprezado pela Smit, que usou um sistema Quero dizer que as discussões que têm sido le-
tradicional de recuperação de navios. E a partir daí a vantadas neste fórum têm trazido, na minha opinião,
plataforma afundou. duas linhas de informações, que trazem subsídios

São informações que me foram passadas e que para se examinar dois tipos de questões. Uma é a
eu tenho o dever de trazer. Se são verdadeiras ou questão específica relacionada às causas da explo-
não, cabe à Comissão pesquisar. São dados que me são e do afundamento posterior da Plataforma P-36;
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a outra questão diz respeito à metodologia geral que
a PETROBRAS está empregando na sua gestão atu
aI. Qual o rumo atual que a PETROBRAS está se
guindo nesse processo pós- quebra de monopólio?

Na realidade - a sociedade brasileira e mesmo
esta Câmara dos Deputados - estávamos um pouco
alheios em relação à situação da PETROBRAS no
período pós-quebra de monopólio. E o que vemos
aqui é que essa linha de comportamento, essa linha
de raciocínio, como é que está a PETROBRAS nesse
período mais recente, tem muita importância, não só
para elucidar episódios como esse, da explosão de
uma plataforma, como também para assegurar que a
companhia vai bem ou, então, que está correndo ris
cos e, por conseguinte, precisa ser retocada, reajus
tada, corrigida.

Nós, membros desta Comissão, como também
os da Comissão Externa dirigida pelo Deputado Luiz
Antonio Fleury, deveríamos estar atentos para não
perder de vista essas informações variadas, esse
contraditório substancial que temos enfrentado, e não
só tentar contribuir para elucidar as causas da explo
são e do afundamento da plataforma P-36, mas tam
bém dar subsídios para a própria PETROBRAS e
para o povo brasileiro no sentido de essa companhia
poder tomar um caminho mais correto.

Com todo o respeito, parece-me que há algo de
estranho na PETROBRAS nesse período recente,
haja vista os dados apresentados. Parto um pouco do
princípio do Luiz Eduardo Greenhalgh, que era meu
advogado quando fui preso político. Por conseguinte,
tenho sempre uma relação, em princípio, de respeito
e consideração a todos cujo passado tenha algo a ver
com aquelas batalhas complexas e difíceis que trava
mos naquele período recente da história brasileira.

Sei um pouco das suas relações, inclusive as fa
miliares e com o meu grande amigo Senador Severo
Gomes. De saída, isso me possibilita uma abertura,
uma relação de trato de afinidade para conversarmos
sobre algo que é nosso: a PETROBRAS.

Aqui foi dito - e V. sa confirmou muito bem - que
a PETROBRAS é nosso cartão de apresentação, é
um cartão de auto-estima, como se diz, numa situa
ção em que estamos muito carentes de auto-estima.
O Brasil está ficando numa situação deplorável.

Alguém disse neste plenário que se essas gran
des empresas que obtiveram êxito na sua história,
como o Banco do Brasil e a PETROBRAS, estão ca
minhando para um caminho confuso, é um problema
que diz respeito a todos. E estamos certos de que de
veríamos, sim, tratar disso com V. sa, com o espírito
de contribuir. O espírito não é de encontrar culpado,

nem de estar fazendo desgastes políticos ou pessoa
is, não é nada disso; mas é de justamente encontrar
um caminho mais adequado.

Foram levantadas algumas questões ligadas a
esse rumo geral da PETROBRAS que precisam ser
examinadas melhor. Eu gostaria de destacar, para V.
sa e para os diretores da companhia presentes, que
precisamos examinar melhor não a idéia geral da ter
ceirização, mas a política concreta que está sendo
posta em prática na PETROBRAS. Não vamos me
nosprezar todas essas informações que nos estão
sendo dadas. "Tudo isso não tem nada a ver e a políti
ca está certa". Será? Quem nos garante isso?

Acho que ainda não temos condições de delimi
tar qual foi a causa da explosão. Não tenho ainda in
formações a respeito. De tudo o que tenho escutado e
lido a respeito - e o tenho feito com muita atenção -,
fico com a idéia de que um conjunto de fatores contri
buiu para esse acidente. Um deles está relacionado à
terceirização. No entanto, isso não significa que va
mos rechaçar a idéia da terceirização, como se fosse
algo absurdo. Não. Mas há terceirização e terceiriza
ção. Vamos ter de discutir a política adequada. Tercei
rizar com que objetivo? Em que atividades? Essas
questões têm de ser melhor examinadas.

Têm sido levantados dados sobre a política de
recursos humanos da PETROBRAS que precisam
ser examinados. No passado, quando me enfronhei
com a PETROBRAS, nos idos de 1962, 1963, existia
um espírito de corpo na companhia muito grande, que
ia desde os engenheiros e os gerentes aos líderes
sindicais. Era tudo uma coisa só. Fico espantado em
ver como a presidência e a diretoria atuais da
PETROBRAS não têm uma relação de fraternidade,
de compadrio com a presidência do Sindicato dos Pe
troleiros, com a presidência da Associação dos Enge
nheiros da PETROBRAS - AEPET, com a presidên
cia da Federação Única dos Petroleiros - FUP. É essa
turma quem carrega a PETROBRAS nas costas. Se
alguma coisa não está indo bem nesse aspecto, te
mos de ajustar um pouco mais essa questão.

Acho também que a relação entre a Associação
Nacional do Petróleo - AN P e a P.ETROBRAS tem de
ser melhor examinada. Parece que a ANP - pode ser
que não, mas é preciso examinar - é contrária à
PETROBRAS. Não é bem a batalha da ANP fortale
cer e prestigiar a PETROBRAS, privilegiando-a como
uma empresa brasileira. Por que não? Se é brasileira,
não merece ser prestigiada de forma alguma? Por ser
brasileira, tem de ser tratada não só em pé de igual
dade com as estrangeiras, mas - quem sabe - até



A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Tem V. Exa a palavra.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
Sra Presidenta, gostaria de esclarecer a respeito do
que afirmou o Deputado Haroldo Lima. Teremos ama
nhã, às 15h, no Plenário 10, e não mais no plenário
da Comissão de Minas e Energia, reunião da Comis
são Externa. Entre os requerimentos que serão sub
metidos à votação, estão um que prevê a convocação
do Sr. Joel Rennó e outro que prevê a convocação do
Sr. German Efromovich. Além disso, já foram requisi
tadas pela Comissão as fitas e as notas taquigráficas
relativas ao depoimento do Sr. Rennó, no dia 2 de de-

o SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - A última
coisa que eu gostaria de dizer, Sr. Presidente, já estou
encerrando, é chamar a atenção para o fato de que,
levando em conta que essa questão da Marítima, a
questão do Sr. German Efromovich, tem sido muito
abordada e está muito relacionada à gestão do Sr.
Rennó, fico com a impressão de que nossa Comis
são, Deputado Fleury, e mesmo esta Comissão presi
dida pela Deputada Ana Catarina poderiam pensar
em trazer para deporo Sr. Rennó e o Sr. German Efro
movich, a fim de elucidarem essa temática dos con
tratos anteriores com a Marítima e a questão do pró
prio projeto.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY

S~ Presidenta, peço a palavra para um esclarecimen
to.
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menos prestigiada? Será isso mesmo? Se não for afundado temos um erro muito sério que precisa ser
isso, vamos examinar com mais cuidado. melhor examinado. Como é que o Sr. Presidente vê a

Feitas essas observações, farei algumas per- questão do projeto, isso está nas suas preocupa-
guntas tópicas, bem concretas. V. sa disse muito bem ções?
que plataforma alguma é feita para explodir. Tudo Além disso, V. sa negou a informação de que
bem. Acho que as causas da explosão ainda não es- existiriam 20 mil estrangeiros na PETROBRAS. Con-
tão bem delimitadas. Mas entre quais causas pode cordo, mas faço a seguinte pergunta: e existiriam 6 mil
existir o aspecto do acidente, o casual? Algum fator na Bacia de Campos?
desse tipo pode ter acontecido, também num contex- Engenheiro Fernando Siqueira, em primeiro lu-
to determinado, e promovido a dita explosão. gar, gostaria de um melhor esclarecimento sobre

Entretanto, Presidente, o que me parece digno essa questão dos prazos de três e oito anos que a
de ser investigado melhor é o seguinte: explodindo PETROBRAS e outras empresas teriam quanto a co-
um determinado ponto da plataforma, ela tem de meçar a explorar campos que foram detectados.
afundar? Ou seja, o que aconteceu? Vamos acreditar Em segundo lugar, se fosse possível, pois para
que a explosão foi um acaso, abstrato. Como é que mim não ficou claro, melhor explicação a respeito da
ocorre uma explosão numa plataforma e durante dias natureza da crítica que V. sa faz à PETROBRAS por
não foi possível rebocá-Ia, amarrá-Ia a navios? Não ter rompido os contratos com a Marítima. V. se acha
existe essa possibilidade? Em síntese, em Engenha- que não era o caso de romper? Não ficou claro para
ria - V. se não é engenheiro, mas eu fui engenheiro e mim onde foi o erro.
uma vez disse isso numa Comissão no Rio de Janeiro
-, estuda-se muito a estabilidade, inclusive frente a
uma avaria. Houve uma avaria, e daí? Significa que
está condenado, que vai afundar? Não. Isso é uma
coisa remota. Em ocorrendo avaria, é preciso garantir,
no caso, a flutuação da plataforma. A avaria deve es
tar no contexto das previsões do projeto.

Isso me remete ao projeto. Estou convencido,
por tudo o que já examinei, de que um dos fatores im
portantes do acidente na P-36 foi o projeto, sobre o
qual já tenho indicações de graves erros. Acho, inclu
sive, que os técnicos, os engenheiros da
PETROBRAS que aqui estão devem primeiro se dar
conta de que essas normas técnicas internacionais
para se construir plataforma é algo que eles não co
nhecem. Plataforma desse tipo só existe no Brasil.
Então, se vão fazer plataformas desse tipo baseados
nas normas técnicas da Noruega, eles estão por fora.
Quem tem de fazer as normas técnicas para pautar
essas plataformas são os brasileiros, é a
PETROBRAS. Os ingleses, os noruegueses, os ame
ricanos que venham aprender conosco. Vamos preci
sar, inclusive, de auto-estima para dizer isso.

Por isso, imagino, de saída, que essa plataforma
tinha erros graves na sua concepção, inclusive, o
mais importante - entre os diversos erros levantados
-, o de não prever a eventualidade de uma explosão.
Diante disso, como se vai salvar uma plataforma? To
dos sabem que quando uma, duas ou três turbinas
são danificadas, um avião tem condições de pousar.
Se explodiu uma perna, a plataforma afunda! O que é
isso? Isso não existe! A hipótese de ter explodido
deve ser examinada. Mas entre ter explodido e ter



A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Correto. Mas se trata de questão polêmica e fica difí
cil impedir os Deputados de fazerem seus questiona
mentos. Está em jogo uma questão fundamental para
o País. Se não tivesse assumido esse compromisso
há alguns meses, não haveria nenhum inconveniente
de ficar até altas horas discutindo o tema, porque é
muito importante. Mas nenhum Deputado que aqui se
encontra abre mão disso.

O que posso fazer é solicitar, quando se trata
rem de questionamentos semelhantes, que os Srs.
Deputados compreendam e formem grupos de per
guntas. O importante são as respostas. No caso de os
questionamentos terem o mesmo fundamento, que
seja feita uma tentativa de sintetizar, para que possa
mos chegar ao maior aproveitamento possível.

(Não identificado) - SF Presidenta, peço a pa
lavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Tem V. Exa a palavra.

(Não identificado) - SraPresidenta, quero ape
nas comunicar que estamos em processo de votação.
Então, gostaria que V. Exa pedisse aos Deputados
que se intercalassem, para não perderem a votação
do plenário.

A SRA. DEPUTADA MIRIAM REID - SF Presi
denta, colegas Deputados, sou a próxima inscrita. Pri
meiro, solidarizo-me com V. Ex" pela atitude e sensibi-

ta.
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zembro de 1999, e do Sr. Philippe Reichstul, no dia 8 (Não identificado) - Reconhecemos a impor-
de dezembro de 1999, já referidos aqui. tância dessa reunião. Por isso, solicito maior rigor de

Por último, eu queria que os Srs. Deputados V. Ex", porque estou sentindo que a mesma está per-
prestassem atenção no seguinte: gostaria que o su- dendo muito a sua produtividade, pois os pronuncia-
perintendente jurídico da PETROBRAS nos esciare- mentos estão-se prolongando exaustivamente. Vári-
cesse se há um contencioso jurídico entre a Marítima os Deputados estão relacionados. Assim, peço a V.
e a PETROBRAS. Se existe esse contencioso, tenho Exa e principalmente aos oradores que realmente se
a preocupação, não apenas como Parlamentar mas prendam aos três minutos.
principalmente como profundo defensor da (Não identificado) - SF Presidenta, peço a pa-
PETROBRAS nesta Casa, de que eventuais palavras lavra pela ordem. Só queria encaminhar à Mesa rela-
mal empregadas nesta audiência pública sejam utili- ção de documentos do SINDIPETRO, Sindicato dos
zadas como argumento da Marítima contra a Petroleiros do Rio de Janeiro, para que distribuísse às
PETROBRAS. Então, eu queria esse esclarecimento. Comissões.

(Não identificado) - Pela ordem, Sr. Presiden- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Muito obrigada.

(Não identificado) - SF Presidenta, pela or
dem. No sentido de colaborar, já que estamos com
uma lista extensa, proponho que, em vez de três, pas
semos para um bloco com cinco Deputados. Desde
16h estamos aqui e quero ter o direito de me pronun
ciar também, mas não desejo fazê-lo com apenas
uma pessoa no plenário. Se assim for, que marque
mos outra audiência.

(Não identificado) - SF Presidenta, peço a pa
lavra pela ordem. V. Exa tem sido muito generosa com
os Srs. Deputados.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Não é uma questão de generosidade, mas o tema é
realmente polêmico e da maior importância.

(Não identificado) - Mas até por isso!

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Estão sendo apresentadas aqui denúncias e ques
tões sérias que não serão esclarecidas hoje, isso se
ria inteiramente impossível. Este é o início de ampla
discussão. Então, fica difícil interromper determina
das observações.

Aproveito ainda para dizer que daqui a meia
hora terei de ausentar-me. Não imaginei que a reu
nião chegasse a esse horário. Mas tenho um compro
misso assumido há vários meses com meu pai, que
completa 80 anos este ano - V. Exas devem conhe
cê-lo, é o ex-Ministro Aloysio Alves, atual Presidente
do PMDB do Rio Grande do Norte. Ele vai lançar um
livro de memórias de sua vida pública. Portanto, logo
estarei embarcando para amanhã estar presente ao
evento.

Sinceramente, gostaria de ficar até o término da
reunião, mas realmente são questões difíceis de se
rem interrompidas. Quem já questionou nossos convi
dados não desejava ser interrompido.

Ainda há extensa relação de inscritos que farão
perguntas importantes. Conforme disse anteriormen
te, peço aos companheiros que sintetizem ao máximo
seus questionamentos, para que todos sejam efetua
dos em três minutos.

Assim, daqui a meia hora, agradecendo a pre
sença aos ilustres convidados, vou passar a Presi
dência ao nosso companheiro de Comissão, o Depu
tado Antonio Cambraia.



Se temos uma legislação de 14 por 21 , é preciso
que se garanta esse direito e se amplie para os tercei
rizados, porque a injustiça é muito grande. O que ga
nha menos ou quase nada trabalha mais, 14 por 14. O
que a lei, por meio de conquistas da categoria, já ga
rantiu está sendo ameaçado. Quanto a isso gostaria
de deixar registrado aqui essa posição, que não pode
mais ser questionada: o 14 por 21 tem que ser conso
lidado, temos de garantir esse direito para os terceiri
zados.

Sabemos que, com a automação dessas plata
formas - outra pergunta que faço -, foi contratada
uma empresa de modernização empresarial. Essa
empresa apontou para o projeto da unidade de negó
cios, quer dizer, uma tentativa de compartimentalizar
a empresa. Conforme já foi declarado aqui, gostaria
de ouvir a opinião do Sr. Presidente: se a IBM teve
quatro bilhões de prejuízo com esse modelo empre-
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lidade. É a primeira vez que ocorre uma audiência pú- Deixo registrado aqui que é fundamental esta
blica na Câmara Federal para discutir questões que Comissão Externa cumprir o papel não só de abrir a
envolvem não apenas os acidentes de trabalho na caixa-preta. Sabemos que se a plataforma afundou,
PETROBRAS, mas também o maior patrimônio que a começou tudo errado. Pergunto ao Presidente: por
companhia representa para o País, nossa maior em- que não houve licitação para a construção da P-36?
presa, nossa multinacional para inserir o Brasil no O que aconteceu para isso acabar da pior forma pos-
mundo globalizado. sível?

Mais importante do que as respostas e do que Também não podemos deixar de registrar aqui
os esclarecimentos que estão sendo dados, é o com- nossa posição de questionamento sobre a política de
promisso dos Deputados aqui presentes e da direção aumento de produção, com redução de custos. Se-
da PETROBRAS no sentido de que esse é apenas tenta e cinco por cento da redução de custos foram no
mais um episódio. Nós, que somos de Macaé, e eu, treinamento e na qualificação da mão-de-obra, que
como Deputada, gostaria de deixar claro que somos vão interferir diretamente na segurança e condições
uma cidade que vive esse estresse emocional, essa de trabalho. É fundamental que haja essa preocupa-
angústia, esse verdadeiro desespero, porque pratica- ção - termino repetindo isso, porque sei que a Comis-
mente toda família tem um embarcado, ou até mais, e são terá muito tempo para trabalhar.
vive essa insegurança. A cada momento que a espo- Já presidi - hoje trouxe o relatório para entregar
sa se despede do esposo, há a insegurança: "Ele vai à Comissão - uma CPI que apurou as condições de
voltar ou não?". segurança de trabalho nas plataformas, em 1997,

Há algumas questões para levantar, como, por como Deputada Estadual, na Assembléia Legislativa
exemplo, Sr. Presidente, quando v. sa disse que o pa- do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, a Assembléia,
trimônio aumentou de 11 para 33 bilhões. Parabeni- com todas as limitações, porque era uma empresa fe-
zamos pelo progresso que isso representou, mas não deral e não tínhamos a competência que a Câmara
podemos deixar de levantar a questão social que está Federal tem, levantou e apontou uma série de ques-
por trás disso. Só nos últimos três anos, há registro de tões. Agora é preciso que esta Comissão, que abriu
91 mortes em acidentes na PETROBRAS. É nesse espaço para esta audiência pública, avalie com pro-
lado social que Macaé é a maior vítima do País, por- fundidade e, acima de tudo, abra um diálogo franco e
que os petroleiros, de modo geral, residem lá ou fora sincero, partindo do seguinte princípio: o estresse
de lá. A grande parte mora em Macaé. São seis mil emocional, a angústia e o confinamento são terríveis
para trinta mil terceirizados. O maior índice de aciden- para qualquer ser humano. Imaginem um confina-
tados e vítimas fatais são das empresas terceirizadas. mento em alto mar em condição de total insegurança
São trabalhadores que ganham praticamente um ou, - acho que todos sabem que a exploração de petróleo
no máximo, três ou quatro salários mínimos. São pes- é uma verdadeira situação de risco. E o que aconte-
soas que, quando a firma perde o contrato, não têm ce?
recebido os seus direitos. Prova disso é que o Tribunal
do Trabalho vive sobrecarregado com milhares de
processos. As firmas vão embora, não deixam ende
reço, não cumprem com suas obrigações trabalhistas
e muito menos se responsabilizam pela morte dos
trabalhadores. As viúvas e filhos ficam completamen
te desamparados, criando um gravíssimo problema
social em Macaé, sede da PETROBRAS.

Digo aqui da necessidade de a Câmara Federal
levar a sério as decisões que esta Comissão Externa
irá encaminhar, porque não podemos simplesmente
virar a página e tudo continuar como está. É preciso
que se faça uma revisão da legislação offshore e se
atualize, acima de tudo, a lei, que é de 1968, quando
ainda não existia o trabalho no mar. Ela foi baseada
no que existia na Amazônia. Não há legislação, o que
cria uma situação de impunidade, que gera situações
incontroláveis.



o SR. DEPUTADO ARTHUR VIRGíLIO - Sr
Presidenta, Deputado Antonio Cambraia, Presidente
Henri Philippe Reichstul, Dr. Fernando Siqueira, Dr.
Fernando Carvalho, Srs. e Srs. Deputados, antes de
mais nada, deixo bem clara a posição que pessoal
mente assumo, e evidentemente que não a desvincu
lo da função de Líder no Congresso Nacional: a de
apoiar a sugestão do Deputado Haroldo Lima quando
propõe a convocação de um empresário e de um
ex-Presidente da PETROBRAS.
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sarial e a British Petroleum, 3 bilhões, por que seguir Em segundo lugar, faço uma rápida passagem
um caminho que já está comprovado que não foi o pela fala do Dr. Fernando Leite Siqueira, sem lhe fazer
melhor, que não apontou para os resultados que to- perguntas mas meramente observações, dizendo
dos queremos, que é não só aumentar o lucro e o pa- que ela me enriqueceu do ponto de vista do conheci-
trimônio da empresa, mas garantir a segurança para mento da PETROBRAS, mas, com sinceridade, me
a vida humana? pareceu às vezes demasiadamente ideológica. Já foi

Para terminar, Sr. Presidente, deixo um apelo, devidamente esclarecido o mal entendido a respeito
em nome das famílias: não podemos manter a Lei n° das diferenças supostas entre os anteriores engenhe-
8.666 vigorando para as plataformas. É preciso que iros, cujo o valor conheço e o Brasil conhece muito
haja uma legislação especial. E aí entra nosso papel, bem, e os atuais engenheiros, cujo valor ninguém
enquanto Deputados, para impedir que o menor pre- pode negar. O Dr. Fernando disse que não negava, re-
ço signifique, muitas vezes, condições inseguras e o tificava o mal entendido posto. Aquela história do en-
preço mais alto do mundo: a vida humana. genheiro que, por temer retaliações dos gerentes, de-

Registro aqui a necessidade de se criar um fó- i~a de,to~ar uma atitude não f~~ j~s à história do capi-
rum com juristas, além da Comissão Externa, para, tao Sergio Mac~.co, que no eplsodlO do Parasar~rros-

ao final do trabalho, definirmos uma legislação off- tou todas as dlfl?uldades e tomou todas as atitudes
shore para o Brasil. que o momento Impunha.

Solicito aos sindicatos, se têm informações de Ao p~i de .nossa Presidenta, Ministro Aloysio
legislações vigentes em outras plataformas do mundo ~Iv~s, desejo mUita sorte no momento em.que ~Ie.faz
com nível de garantia de direitos e segurança acima tao Import,ante ~vento que coroou a sua Vida publica,
do nosso, que forneçam o material para esta Comis- a todos nos, mUito cara.
são para, desde já, começarmos a trabalhar e, ao fi- Mas quando falo da forma ideológica, refiro-me
nal deste ano, conseguirmos, enquanto Congresso àquela coisa de estatistas contra privatistas. Segundo
Nacional, apresentar ao País uma legislação que es- V. sa, houve um Ministro estatista. Fui ver a composi-
teja à altura do que queremos não só para nossa fa- ção do conselho, que, para sermos bem exatos e nos
mília, mas para todos os brasileiros. Por isso, mais atermos aos fatos, prevê a presença do Ministro de
uma vez, faço o alerta: a terceirização predatória Minas e Energia - se é estatista ou não é outra histó-
como está sendo feita é um crime, Sr. Presidente. ria. O Dr. Francisco Gros estava lá como Presidente

Para terminar, esse curso de salvatagem a 700 do BNDES; se fosse outro, seria o outro. O Ministro do
reais por dois ou três dias de aula, terceirizado, rende Planejamento, a mesma coisa. Quer dizer, um conse-
mais que a exploração de petróleo. Quer dizer, não lho indicado pelos Ministros, podem eles próprios
podemos entrar mais um mês com essa angústia. sentarem no conselho no momento em que acharem
Hoje os trabalhadores macaenses estão desempre- necessário.
gados, as firmas querendo contratá-los, mas, por falta Mas passo ao Dr. Fernando Carvalho e digo-lhe
desse curso, eles não têm acesso ao emprego. A situ- que fiquei muito encantado com a sua fala. Até no co-
ação ainda não se resolveu. Também deixo esse ape- meço cheguei a questionar se a sua presença seria
lo para que haja uma intervenção para solucionar isso legítima e teria perdido uma belíssima exposição, a
o mais rapidamente possível. ponto de imaginar que quanto mais a direção da

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) PETROBRAS estreite os laços com V. Sa. e com o
- Tem a palavra o Deputado Arthur Virgílio, por genti- seu pensamento, creio que vai sair uma bela síntese,
leza. porque anotei alguns dados da sua honestidade inte

lectual.

Primeiro, não sair responsabilizando a terceiri
zação. V.Exa foi muito enfático nisso. Segundo, embo
ra seja importantíssima a questão do trabalho, V.Exa

não a reduziu a um único item, que seria essa ques
tão ligada mais à esfera do próprio Ministério do Tra
balho. Depois nos trouxe aquela história do gás, algo
que eu gostaria de saber mesmo como brasileiro,
como é que se impede que pessoas não preparadas
mexam com um gás que é letal para elas.
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E sem deixar de trazer bom humor para sala, a avaliação do perfil técnico da P-36 e que conceito -
V.Ex<' me tranqüilizou no final quando disse que PTs vocês já responderam de uma certa forma - faz V.Exa

lá era permissão de trabalho e não PTs, como eu che- da empresa Marítima, que está sendo convocada
guei a tomar um susto naquela altura (Risos). para vir depor na Casa?

Mas, Sr. Presidente da PETROBRAS, passo a 6. Sabemos que a PETROBRAS já tem grande
fazer a V.Ex<' algumas perguntas objetivas. Li e acom- experiência em acidentes envolvendo dutos. Já há al-
panhei exaustivamente o seu esforço e fiquei feliz de guma coisa consolidada nessa experiência triste mas
vê-lo no Senado tratado com imenso respeito, pela que tem que servir para alguma coisa em relação à
pluralidade da Casa, e aqui também. Críticas foram plataformas?
postas, questionamentos foram feitos, mas todos res- 7. Como está a implantação do programa
salvando a sua boa-fé e a sua forma democrática de PEGASO - Programa de Excelência em Gestão
lidar com o problema e com o próprio Parlamento. Ambiental e Segurança Operacional?

Portanto, eu que aqui tento fugir de um dilema As questões 8 e 9 são duas questões econômi-
que para mim é falso, aquela história de que a caso A P-36 já produzia 80 mil barris e tem capacidade
PETROBRAS hoje é uma empresa financeira. Quan- de chegar a 180 mil barris. O Brasil, de repente, perde
do alguém diz isso no fundo a pessoa quer dizer em- isso numa hora delicada da nossa luta para chegar a
presa financeiramente muito bem posta, como se isso superávits na balança comercial. Pergunto, em prime-
significasse necessariamente uma empresa que ope- iro lugar: o que a PETROBRAS fará para recompor
rasse mal. Fujo desse falso dilema e até o repudio. essa situação? Segundo: está mantido o objetivo de

Digo que, a título de sugestão, quanto mais en- auto-suficiência em 2005? Terceiro: se é de se pensar
fatizarmos essa ligação entre nós, partindo, por ainda, isso influi ou não negativamente sobre a pers-
exemplo, do funcionamento pleno da Subcomissão pectiva anunciada pelo Governo tempos atrás, e que
do Senado e de todas as Comissões que têm a ver a todos nos enche de boas expectativas, quanto ao
com o tema e com a PETROBRAS, poderemos che- rebaixamento do preço dos combustíveis?
gar a resultados melhores. Gostaria de saber também que danos ambien-

Faço a sugestão de que se levante a situação de tais já teriam sido registrados e qual é a perspectiva
todos os trabalhadores hoje lotados em áreas de ris- que se tem de se ter a monta e a extensão dos danos
co, terceirizados ou não. Esse detalhe tem que sair ambientais nesse episódio específico.
como resultado desse desastre, dessa tragédia que a Finalmente, faço-lhe uma pergunta sobre a fala
todos abateu. do Dr. Fernando Carvalho, aquela história de se a

Faço hoje pessoalmente, e reiterarei amanhã, c~egada _da peça deveria ter determinado a paralisa-
uma sugestão ao Governo: que inventarie muito pro- çao ou nao dos trabalhos.
fundamente essa questão de segurança, para que E uma sugestão que faço à Casa - aí já não é
normas muito rígidas sejam aplicadas não só à em- mais um pergunta mas uma mera sugestão que ima-
presa estatal, à PETROBRAS, mas às demais do re- gino a todos sensibilizar - e às Comissões aqui reuni-
gime de concorrência que está sendo implantando no das, contando com a sensibilidade já demonstrada
País. pelo Presidente Reichstul: todos aqui poderíamos ofi-

Passo a fazer algumas perguntas a V. Sa.: ciar ao Sr. Presidente da República no s~~tido de que
1. Como se dá a proteção financeira às famílias ele ~o~decore p~st-m.ortem todos as vitimas dessa

enlutadas nesse e isódio? tragedla, ~ue a mim, leigo no assunto, despertou para
p ... • a necessidade de conhecer uma plataforma, conhe-

2. Sem ter nada a ver com a polltlc.a .I~terna: e cer um pouco mais de algo que eu ignorava muito pro-
completamente absurda mesm? a POSslblhda?e ?e fundamente. Por outro lado, o reconhecimento de que
sabot~gem, por exemplo, no regime de concorrenCla, se tratam de heróis, que não se salvaram porque sai-
a partir de alguma concorrente da PETROBRAS? varam outros, cumprindo o seu dever até o final, sa-

3. Com o conhecimento que dispõe hoje, a que a bendo, profissionais que eram, do risco que a eles es-
PETROBRAS atribui os acidentes ocorridos nos últi- tava posto naquele momento, naquela encruzilhada
mos três anos, um deles fora da sua gestão? muito cruel do destino.

4. Gostaria de saber metodicamente como está Agradeço a V. Exa , Sr. Presidente. Aguardo, se
sendo feita a apuração das responsabilidades. for o caso volto, a réplica; se não, dou-me por satisfei-

5. Isso aqui já foi abordado pelo Deputado Ha- to, porque quero basicamente ouvir os senhores. Mui-
roldo Lima: como foi comprada a P-36? Como foi feita to obrigado.
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o SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam
braia) - Pela ordem, tem a palavra V.Exa

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Queria ar
güir V.Exa sobre a seguinte questão: são 20h20min, o
Líder do Governo acabou de fazer quinze perguntas e
há uma lista de oradores. Quero saber se V. Exa vai
garantir até o fim que todos os oradores sejam ouvi
dos aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam
braia) - Não tenha dúvida que sim. Todos os inscritos
terão o direito de usar da palavra. No entanto, vamos
ter que ser objetivos, porque senão vamos a uma
hora da madrugada e perderemos a dinâmica da reu
nião por causo do cansaço.

(Não Identificado) - Sr. Presidente, é sobre
isso mesmo a minha questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam
braia) - E vamos pedir que cada um faça todas as
perguntas que deseja fazer, mas da forma mais conci
sa e objetiva possível.

(Não Identificado) - Quero saber se V.Exa vai
ouvir todos os inscritos agora ou vai continuar a políti
ca de bloco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam
braia) - O que ficou acertado é que seria em blocos
de três. Houve uma questão de ordem do Deputado
Carlos Santana para passar para cinco. Como os ex
positores estão sendo bastante objetivos, anotando
pergunta por pergunta, estão respondendo cada
questão levantada, acredito que poderíamos fazer
blocos de cinco e não perderíamos o objetivo, nem
perguntas ficariam sem respostas.

(Não Identificado) - Sr. Presidente, V.Exa po
deria informar ao Plenário o número de inscritos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam
braia) - Temos 23 inscritos e até agora falaram seis.

(Não Identificado) - Ainda?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam
braia) - Daí a necessidade de objetivarmos. Vinte e
quatro, porque agora se inscreveu o Deputado Ronal
do Cezar Coelho.

Portanto, concluído este bloco, passo a palavra
aos expositores, iniciando pelo Dr. Henri Philippe Re
ichstul, porque foi a ele que foi feito o maior número de
perguntas. E o bloco a seguir será de cinco Parlamen
tares.

(Não Identificado) - Pelo ordem, Sr. Presiden-
te.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam
braia) - Pois não.

(Não Identificado) - Quero fazer uma proposta
de encaminhamento. Que todos os Deputados sejam
ouvidos, dois minutos cada um, e que os debatedores
respondam ao final.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam
braia) - Na verdade, quem já se manifestou não teve
limitação de tempo, ficou acordado no início que não
haveria réplica, mas coloco...

(Não Identificado) - Quero que V.Exa garanta
que todos serão ouvidos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam
braia) - Isso está garantido.

(Não Identificado) - Ninguém vai sair antes da-
qui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam
braia) - Isso está garantido, mas vai depender tam
bém do interesse dos últimos inscritos em permane
cer.

Passo a palavra ao Dr. Henri Philippe Reichstul.
O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Res

pondendo à pergunta do Deputado Haroldo Lima, por
que afundou, se foi um erro de projeto, vou esperar
aguardar o resultado da Comissão, Deputado. Rebo
cá-Ia, amarrá-Ia, tudo foi considerado; havia vários
grupos trabalhando e ela afundou. Eu não tenho o nú
mero de estrangeiros da Bacia de Campos, posso en
caminhar a V.Exa no futuro esse dado, se for necessá
rio.

A questão dos três e oito anos, acho que é ende
reçada ao Fernando, não é isso?

Vocês estão discutindo mas, na qualidade de
convidado, não sei se vou garantir a qualidade das
respostas até tarde. Vou fazer o possível.

Em relação a três versus oito anos, acho que a
pergunta foi ao Fernando Siqueira, não foi?

Depois veio uma pergunta sobre a AEPET, que
não achou... (Pausa.) Essa é uma pergunta boa para
você. Qual era a posição da AEPET, que não tinha
que romper com a Marítima.

O SR. FERNANDO LEITE SIQUEIRA- O Depu
tado Haroldo Lima fez uma observação em relação à
questão da análise de risco, três a oito anos, e o con
trato da Marítima, não é isso? O Dr. Menezes, o Dr. Ta
deu e o Dr. Irani talvez possam contestar-me se esti
ver errado, mas esse projeto foi feito por empresas in
glesas de bom nível- Mace Process(?), Noble Den
ton -, portanto, seria um projeto confiável. Só que
nessa perna que houve o acidente tinha um túnel de
captação de água do mar das bombas de incêndio e
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na base desse túnel tinha uma caixa de mar que nas do que se dá nos Estados Unidos ou vinte vezes mai-
outras pernas eram fechadas; ela era uma plataforma ores do que se dá no Mar do Norte.
de perfuração, tinha válvula para fechar. No caso des- A última questão, a questão do contrato da Marí-
sa perna ela ficava aberta porque as bombas de in- tima. Contesto a forma como foi feita: apressada, in-
cêndio tinham que captar água permanentemente. tempestiva. Para entrar no mérito, há muita empresa

E aí a grande incógnita: por que houve a primei- estrangeira querendo arrancar da gente que houve
ra explosão? Acho que essa é a grande pergunta, corrupção para poder as empresas lá não pagarem o
porque foi a causa de tudo, e, segundo informações, seguro no Perfomance Bond. Já houve hoje um repór-
teria rompido esse túnel, esse tubulão que revestia os ter de uma revista americana querendo me induzir a
tubos da bomba de incêndio e a água teria entrado. E dizer que houve corrupção e que a pressa teria feito a
mais, somado a isso, a não-retenção da água das vá1- Plataforma P-36 afundar. Eu disse para ele: a P-36 foi
vulas de lastro teria contribuído para a plataforma ter certificada por uma empresa americana. Aí, ele desli-
afundado dessa forma. gou o telefone. De forma que há muito interesse en-

Quer dizer, é uma filosofia de projeto discutível. volvido aí e é bom que a Comissão saiba.
Não posso dizer que é um erro de projeto, mas é uma Então, diria o seguinte, Deputado Haroldo Lima:
filosofia que se tornou perigosa em função dessa ex- para que isso seja bem esclarecido, preocupou-me o
plosão, que é o "x" da questão. Nessa perna tinha um fato de dar munição à Marítima, a forma como foi feita,
tanque de emergência adaptado do tanque de lama. dar punição à Marítima para processar a PETROBRAS
Esse tanque recebia óleo da planta quando se fazia a e ganhar. Isso preocupou-me, deu munição à Marítima.
manutenção da planta ou condensado, e esse tanque Então, sugiro o seguinte: convoque-se o enge-
era pressurizado. Por isso, achei estranha a questão nheiro Carneiro aqui para depor, porque eu já vi o de-
do vent, porque o vent não entrava nessa perna; se poimento do German e já vi o do Dr. Rennó, que não
não me engano, o tubo samp ficava fora da perna - é fala coisa nenhuma. Inclusive, é estranha a posição do
isso, Dr. Tadeu? Dr. Rennó de falar para o Dr. Reichstul esquecer o pas-

Então, por isso o mistério está, a meu ver, na pri- sad? Um passado tão recente não pode ser ~squecido
meira explosão, porque a segunda já foram os tan- assim. De forma que eu acho que o engenheiro Carne-
ques rompidos etc. E aí saiu fumaça preta. Essa se- iro é peça fundamental. O Dr. Reichstul falou que os
gunda explosão foi fortíssima, deslocou alguns equi- contratos estão dentro da lei, tudo bem, e foram cance-
pamentos das suas bases e matou a equipe da lados pelo prazo. Eo Dr. Carneiro foi quem deu prorro-
PETROBRAS, infelizmente. gação de prazo. Então, que o Dr. Carneiro seja convo-

Quanto à questão do prazo de três e oito anos, a c~do aqui.para :xplicar se ele tinha ou não compet~n-
lei concede à PETROBRAS três anos para explorar, Cla, se fOI ou nao delegada .a :Ie essa p.ro~rogaçao,
campos de águas profundas. Isso é tão absurdo que o para que se apur:. Esta Comlssao te~ o~d~reit~ d: sa-
Dr. Zylbersztajn, nas concorrências para as empresas ber o que_se e~ta faze~do c?m o ~~tnmonlo publico.
estrangeiras, passou isso para oito anos. Então, você Entao, ~ao vou dl~?utlr o me.rito. E_u ac~o que a
tem hoje empresas que ganham concorrências. É cla- forma - eu ?IScUtO.- fOI ~ntempestlva, nao fOI a forma
ro que as que a PETROBRAS ganhou ela vai ter oito como devena ter Sido feita.
anos também. É bom frisar que quando se abriu o O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam-
contrato de risco na Bacia de Campos em águas pro- braia) - Obrigado, Dr. Fernando. Retorno a palavra ao
fundas, as empresas estrangeiras não quiseram ex- Dr. Reichstul.
piorar nessa área, porque o risco era muito grande e O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Agora,
tinha de desenvolver a tecnologia, que era inexisten- as perguntas da Deputada Miriam Reid.
te. Então, a PETROBRAS correu todos os riscos, en- A questão na P-36, eu entendo que houve uma
volveu a tecnologia e agora vê os campos que ela negociação direta, não houve licitação. Na questão do
descobriu ~erem entregues por preços absolutamen- aumento na produção com redução de custos, eu
te baixos. E como o senhor me chamar para comprar acho que não existe nenhuma política clara, quer di-
um bilhete de loteria de São João e eu dizer que não, zer, nem clara, nem explícita, nem implícita, de que
que o risco é muito grande. E, de repente, o senhor reduções de custo devem representar redução de
ganha, e eu corro atrás do senhor: "Olha, resolvi ra- qualidade ou de norma de segurança ou de qualidade
char com você. Quanto você pagou pelo bilhete?". E ambiental. Redução de custo é uma norma tradicional
eu vou rachar o prêmio. Então, estão sendo dadas em de qualquer empresa, qualquer atividade produtiva, e
licitação áreas, como já falei, duzentas vezes maiores nossos concorrentes tentam reduzir custo também,
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nem por isso perdem em excelência ambiental e se- possa fazer uma lista qualificada, fazer uma tomada
gurança operacional. de preço, ciente nas discussões da Lei n° 866. Então,

Então, eu acho que é um falso dilema. Com o essa autonomia e flexibilidade que a PETROBRAS
conceito de unidade de negócios, já tivemos enormes adquiriu com a nova lei do petróleo é uma coisa que
reduções de custo. O último foi o Bidinho(?), de Ron- tem que ser muito preservada se se quer manter a
cador, onde conseguimos reduções de custo de 150 companhia com instrumentos de competição com
milhões de dólares, um pacote enorme. Nós estamos seus concorrentes.
praticando reduções de custo em todas as áreas, e o Para a questão da terceirização predatória, eu
c~nceito de ~ni?ade de negócios, onde as pessoas acho que é um debate que temos, eu acho que certa-
sao responsavels pelos c~stos, sabem dos custos,de- mente esse acidente traz de novo essa tona, eu vejo
las, passou a ter um e~elto e:tre~amente saudavel na discussão, não acho que tem um relacionamento
nos custos da companhia. E nao ha nenhuma norma com esse acidente mas nós vamos analisar isso e
d~ fazer ess.a redução de custo co~ qualquer. redu- num prazo que eu ~ão sei ainda, a gente vai tentar s~
çao de qualidade de trabalho, qualidade ambientai, posicionar em relação a isso.
segurança operacional. Isso é um falso dilema. O h" h'

E - d' d' d' - que eu ac o e o seguinte: a compan la temu nao concor ana em Izer que as con lçoes .... .
da plataforma são uma situação de insegurança. É como filosofia .tercelnzar trabal~os de b~lxo valor
uma situação de um risco calculado, é uma atividade agregado-~ozln~a, resta~rante,lI~peza, pintura. Ela
claramente em alto mar que tem um risco. tem co~o fllosofl~ tambe~ tercel~lzar e c?~prar a

, _ . prestaçao de serViços, serviços mUito especializados,
9u~nto a essa. qu;st~o do 14 por 21, a minha que vai para o outro espectro então, totalmente opos-

questao e que tod~ mdu~tna trabalha co~ 14 por!4 to de utilização de serviços uma perfuração uma
ou 28 por 28. Eu ainda nao estou convencido. Eu nao' _ ' ..'
t h . d t d' t' t- complementaçao de poços. E um terceiro pilar dessaen o receio e sen ar e ISCU Ir essa ques ao, como . . _. _ .
discuti. Eu não queria abandonar a discussão dessa t~r~elnzaçao sena a contrataçao de servlç~s tempo-
questão. Eu queria ser convencido de que 14 por 14 é ra~los. U~a obra nun:a platafor~a que vai de~orar

't d E - u ri' qUI' su I'r compro seis ou OitO meses, nao faz sentido a companhia termUI o erra o. u nao q e a a as m o - f . ,. d PETROBRAS . O A

misso de abrir mão dessa discussão. Agora, estou unclona~lo a .. para ISSO. que.voce
pronto para ouvir, ser convencido. Sentar com o sindi- faz ~epols de seiS, OitO meses, quando termina a
cato, a gente senta. Apesar de a gente se olhar feio obra.
aqui, a gente senta e conversa várias vezes. E temos Agora, o comentário do Deputado Luciano Zica
uma relação de muito respeito, pelo menos lá da dire- qualificando, eu acho que corretamente, que tem que
ção da companhia. se discutir na terceirização, é a terceirização de servi-

Então, na questão da unidade de negócio, eu di- ços contínuos e discutir se de fato os padrões de se-
ria que hoje a Bp, quer dizer, essas informações do gurança dessas operações contínuas são corretos ou
engenheiro Fernando Siqueira, eu não tenho essas não, se é uma questão de treinamento ou não, enfim,
informações. Hoje eu sei que a British Petroleum tem é um debate que eu acho que já está acontecendo e
140 unidades de negócio. E o conceito de unidade de que certamente vai continuar entre nós e o sindicato,
negócio tem sido bastante utilizado por várias organi- e esta Casa é bem-vinda para participar dessa dis-
zações, não só de empresas de energia como outras. cussão.
Não tenho informação, então, que o conceito de uni- Em relação às dez perguntas...
dade~e negócio seja um conceito.ultrap~ssado e que A SRA. DEPUTADA MIRIAM REID _ Só fazer
ele nao traga resultados. Que tena trazido esses re- u bs rv a- A qu t- duo de salv t g m

I d d IBM t A b'lh- d d 'I - t h ma o e aç o. es ao o c rs a a e ,
su ta .ofs a _ ' res I oes e o ares, nao en o é uma pergunta que ficou faltando.
essa In ormaçao. .

Na questão de menor preço, pior qualidade, . O SR. P~ESIDENTE (Deputado AntOniO Cam-
também de novo eu acho que conseguir redução de brala) - Um mmuto, Deputada.
custo não é necessariamente comprar por pior quali- A SRA. DEPUTADA MIRIAM REID - A questão
dade. De qualquer jeito, a Lei n° 866, no caso da do curso de salvatagem, que está setecentos reais.
PETROBRAS, já foi alterada com a lei do petróleo. A Os desempregados não têm como pagar esse valor e
PETROBRAS tem um status especial, que é muito estão sem ter acesso aos empregos. E isso, a longo
importante que ela mantenha, extremamente impor- prazo, vai criar um problema para o próprio funciona-
tante que ela mantenha, que faz com que hoje a gente mento da PETROBRAS.
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O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Eu sei. resultados econômicos, financeiros, físicos, mas tam-
Isso foi um ponto que foi levantado pelo Deputado Pa- bém a taxa de freqüência de acidentes com ausência,
ulo Feijó na semana passada. Vamos analisar e tentar taxa de fatalidades da unidade, que também passam
ver. Eu não sabia dessa informação. O Deputado Fei- a representar uma avaliação da gerência e do gestor
jó me trouxe essa questão de que parece que eles se- de cada uma dessas unidades.
riam obrigados a pagar o curso. A questão, obviamen- Quanto à apuração das responsabilidades, já
te, é fazer o curso do ponto de vista de segurança. existe essa comissão formada e agora acrescida com
Mas ele me pediu que a gente olhasse e examinasse a representação de um sindicato e da empresa noru-
essa questão. Vamos ver e vamos posicionar a com- eguesa, com a qual assinaremos o contrato ainda
panhia em relação a isso. hoje.

A primeira pergunta do Deputado Arthur Virgílio Em relação ao processo de compra da P-36,
é sobre a proteção às famílias enlutadas. Nós demos não tenho os detalhes agora, mas aquela audiência
todas as condições materiais para as famílias acom- de um ano atrás tem muita informação sobre esse
panharem todo o drama da plataforma. Nós consegui- processo.
mos, junto ao Judiciário de Macaé, que os atestados Com relação ao acidente, o mínimo que pode-
de óbitos pudessem ser emitidos, não esperando cin- mos fazer é aprender com o que aconteceu, é a míni-
co anos. Isso saiu, acho que ontem ou anteontem. ma responsabilidade que temos. Teremos de aguar-
Essas famílias já passam a ter direito a pensão. Elas dar o resultado da comissão, para definirmos as con-
têm uma compensação pela morte em acidente de seqüências e responsabilidades e, ao mesmo tempo,
trabalho e podem entrar com uma ação civil, depen- aprendizados e mudanças de normas, se for o caso.
dendo do resultado da comissão de investigação do O PEGASO está sendo cumprido rigorosamen-
acidente. te. Já mencionei que contratamos, há mais ou menos

Independentemente disso, a diretoria está no dez, quinze dias, a Price Waterhouse que vai auditar o
processo de aprovação de uma nova norma em rela- andamento do PEGASO como uma forma indepen-
ção a trabalhadores da PETROBRAS vítimas de aci- dente de dar transparência e comunicação à socieda-
dentes fatais durante o trabalho, que é se responsabi- de. Já compramos mais de 6 mil aparelhos de auto-
Iizar pelos estudos dos seus filhos, não só financeira- mação de dutos. O Iranic(?) é mais rápido. O Iranic(?)
mente, como passar a acompanhar o desempenho é dois minutos por PEGASO.
escolar dessas crianças. Estamos fazendo uma nor- O SR. FERNANDO LEITE SIQUEIRA - Dois
ma que vai valer daqui pra frente dentro da compa- minutos.
nhia. Entendo que é um benefício que eu, como pai de Queria citar um aspecto que ainda não foi espe-
família, também gostaria de saber que eu tenho, ter cificado aqui quanto ao aspecto, comparações em re-
certeza de que os meus filhos, caso aconteça alguma lação ao projeto quanto ao caráter desse trabalho.
coisa comigo, vão ter os seus estudos garantidos. Quando se diz que o trabalho foi realizado por oitenta
Então, passa não só por uma questão financeira, mas técnicos, oitenta gerentes da PETROBRAS, significa
também ter uma empresa poderosa acompanhando a que veio de baixo para cima, veio da base dos técni-
escolaridade dessas crianças, incentivando-as, eu cos de cada unidade. Assim foi gerado o projeto e não
acho que é o mínimo que temos que fazer com essas houve cortes absolutamente de nenhum aspecto.
crianças. Temos hoje 67 pessoas trabalhando nas unida-

Quanto à questão da sabotagem, eu acho que a des e três pessoas da sede acompanhando a gestão,
abordei aqui. Temos evitado, a menos que surjam evi- além dessa auditoria externa. Estamos hoje com algo
dências concretas, ir para o caminho fácil da sabota- em torno de 10 mil quilômetros de dutos já inspecio-
gemo Temos muito o que fazer ainda quanto à questão nados e, até o final do ano, estaremos com todos os
ambiental, e a sabotagem só tiraria, digamos, a nossa nossos dutos prioritários automatizados. Estamos
atenção e encontraríamos um bode expiatório exce- com os novos COA, como citou o presidente. O plano
lente para não fazer nada. Há muito o que fazer, e es- de contingência hoje é infinitamente melhor do que o
tamos fazendo. que tínhamos há oito meses. Então, tudo está rigoro-

Quanto ao número de acidentes ocorridos nos samente em dia e acompanhado em todas as unida-
últimos três anos, estamos fazendo um levantamento. des, sendo cobrado, também com acompanhamento,
Em relação ao sistema de compensações e bonifica- pelo conselho de administração e pela Diretoria.
ções, estamos passando para cada unidade de servi- Portanto, é um trabalho que veio de baixo para
ço uma pontuação que levará em conta não somente cima, veio da equipe PETROBRAS, não da gerência,
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e está sendo acompanhado e a cada ano reavaliado que a empresa já teve, e criou um sistema de colegia-
para se adicionar ou retirar projetos. do que colocou no conselho de administração direto-

O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - De fato res da PETROBRAS para que houvesse integração.
perdemos 84 mil barris. Essa plataforma chegaria a Não tenho nada contra o fato de colocarem pes-
180 mil barris. Há um grupo que começou a trabalhar soas de fora, mas há pessoas que eu diria são mais
no dia seguinte ao acidente que vai em quinze ou vin- nacionalistas ou menos estadistas do que esses ali
te dias trazer informação exata do quanto dessa per- colocados.
da pode ser mitigado. Foi, inclusive, mudado o estatuto para que ú

Claramente a auto-suficiência em 2005 nem as Presidente Reichstul, que era francês - ele me dir,se
metas de 2004 estão em risco, na medida em que em que não era francês de nascimento, naturalizou-se,
dois anos e meio ou três anos, no pior dos casos, re- nasceu no Brasil. Não é isso, presidente?
põe-se essa plataforma. Há também formas de alugar O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Sou
algumas plataformas e adaptá-Ias ali. Existem várias brasileiro naturalizado. Tenho passaporte brasileiro.
soluções que estamos estudando e vamos anun- Fiquei nove meses preso em uma cadeia brasileira e
ciá-Ias oportunamente. tenho vários serviços prestados à Nação brasileira:

O acidente não tem nada a ver com a queda do Então, não sou francês.
preço dos combustíveis. Posso desde já afirmar que, O SR. FERNANDO LEITE SIQUEIRA - Exata-
terminando o trimestre dia 31 de março, vamos ver, mente. Mas de qualquer maneira mudou-se o estatuto
pela primeira vez, em função da fórmula desenhada para mudar a diretoria, o conselho etc. Agora, o que
pelo Ministério da Fazenda e Ministério de Minas e questiono, Deputado Arthur Virgílio, é que nesse con-
Energia, uma queda no preço dos combustíveis, tanto selho está prevista uma vaga para um representante
na refinaria como na bomba, a partir do começo de dos empregados. Essa vaga existe há dois anos e até
abril. hoje não foi preenchida. Uma única vaga, em oito ou

Os danos ambientais estão todos controlados, nove conselheiros, até hoje não foi preenchida. Não
já não nos preocupa mais nem ao IBAMA. foi dado aos funcionários o direito de elegerem um re-

Gostaria de encorajá-lo a encaminhar essa pro- presentante.
posta de condecoração dos onze funcionários nossos O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam-
que faleceram. Seria um reconhecimento de toda a braia) - Passo a palavra ao Dr. Fernando Carvalho.
Nação brasileira da coragem e do sacrifício que eles O SR. FERNANDO CARVALHO - Eu entendi
apresentar~m ~m um mom~nt~ e~rema~ente difícil que era um comentário apenas, mas, de certa forma,
como bngadl~ta. de mcendlo. Nos,. como quero ratificar a necessidade, e esse é o momento
PET~~~R~S, flcanamos extremamente felizes se propício, de avançarmos na questão de se ter um re-
essa Iniciativa fosse levada a cabo. presentante do movimento sindical no conselho. Essa

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam- é uma reivindicação antiga, histórica, do movimento
braia) - O próximo bloco de cinco... sindical, e esse é o momento propício para que pos-

O SR. FERNANDO LEITE SIQUEIRA - Presi- samos efetivar essa questão.
dente, há uma pergunta do Deputado Arthur Virgílio O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam-
para eu e o Fernando Carvalho respondermos, sobre braia) - Próximo bloco de cinco são os Deputados:
o conselho de administração. Paulo Feijó, Antonio Feijão, José Genoíno, Luiz Alber-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam- to e Jorge Bittar.
braia) - Passo a palavra ao Dr. Fernando Siqueira, Passo a palavra ao Deputado Paulo Feijó.
para responder à pergunta. O SR. DEPUTADO PAULO FEIJÓ - Sr. Presi-

O SR. FERNANDO LEITE SIQUEIRA - O De- dente, Presidente Luiz Antonio Fleury, da nossa Co-
putado Arthur Virgílio me traz uma grata lembrança missão Externa, Sr~ e Srs. Deputados e convidados,
do Deputado Virgílio, o pai, um dos grandes Parla- talvez esse seja um dos momentos mais difícil da his-
mentares deste Congresso Nacional. tória da nossa querida PETROBRAS. Nos seus qua-

Questionamos Deputado, sobre esse conselho se 50 anos, a PETROBRAS vive um momento muito
de administração, as mudanças efetuadas no Estatu- difícil. Por isso, que essa empresa, que é o xodó de to-
to da PETROBRAS, e um dos motivos foi incluir esse dos nós, o orgulho de todo brasileiro, precisa de muita
novo conselho já que o anterior foi previsto pelo Dr. união, precisa do apoio de todos nós. Ouvimos aten-
Hélio Beltrão, a meu ver um dos maiores presidentes tamente os nossos convidados, e senti, sobretudo no
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depoimento do Presidente da Associação dos Enge- nários, que façamos um esforço para que essa curva
nheiros, um certo radicalismo, que comentarei assim atinja todos os funcionários da PETROBRAS, porque
que ele chegar. se não houver essa valorização funcional, salarial,

Todos sabem que essa empresa é importantís- esses competentes técnicos, diretores e funcionários
sima para o Brasil, mas para o norte do Estado do Rio logicamente irão para empresas concorreRtes. E da-
de Janeiro ela é vital. Se não fosse a PETROBRAS, o qui a pouco a PETROBRAS será sucateada.
norte do Estado do Rio de Janeiro, com certeza, seria Nesta Casa conheço muitos Deputados que re-
disparadamente o maior bolsão de pobreza do Brasil, clamam do salário, deixam de ser Parlamentares para
muito embora, com tudo o que tem feito, ainda deve serem Vereadores numa Câmara onde ganhem mais,
muito àquela região. O que ela faz por aquela região é para serem Deputados Estaduais numa Assembléia
muito pouco em relação ao que usufrui, ao que tem que pague mais, que tenha mais estrutura. Então, não
de benefício, porque ali são produzidos cerca de 80% concordo com essa posição de que essas pessoas,
de toda a produção de petróleo e mais de 50% da pro- esses funcionários, se calam em função do salário.
dução de gás nacional.. . Caro presidente, fui o primeiro a chegar à reu-
... Temos de ter mUlt~ cUidado por esse momento nião, exatamente às 14h30min e estou sendo o pri-

dlflcll que a. empresa VIV~, porque s.e começar~o~ meiro a ser ouvido por V. sa., mas entendo essa situa-
com determinado revanchismo, se qUisermos atnbUlr ção porque outros oradores querem falar.
a essa direção competente, que tem dado excelentes '. . ..
resultados à empresa, se quisermos atribuir a essa Rapldame~t~, quero dl~er, que respeito e adml-
direção, ao seu presidente, aos seus diretores, todos r<: essa su~ p~slçao d,e h~~lldade, essa d~~onstra-
os erros do passado, não estaremos agindo com inte- çao de solld~nedad? as vltl~as e aos f~mlllares de-
Iigência las. Essas atitudes tem-me feito um admirador do seu

. . . . . ~ . trabalho, apesar de não manter com V. sa. vínculo de
MUlta~ cOisaS ditas aqUi tem d~ s~r cUldadosa- amizade. Apenas conheço e aprovo o seu trabalho.

mente analisadas, porque podem prejudicar a empre- .. . . .
sa sim, podem prejudicar a sua imagem junto à popu- . QUinta-feira, em Macae, pude participar da S?-
lação brasileira, podem ser usadas por alguns adver- 1~~ldade que a PET.~OBRAS fez em homenag~m as
sários da nossa empresa no momento: podemos dar vltl~as e aos famlllar~~ ~, naqu~la oportunldad~,
armas a adversários a outras empresas concorren- senti o quanto esse eplsodlo tem feito sofrer o Presl-
tes, podemos ter problemas com a empresa de segu- dente Philippe Reichstul.
ro, com a qual lutaremos para receber o valor da pla- Sugiro que a PETROBRAS divulgue um compa-
taforma acidentada. rativo dos índices de acidentes da produção de barris

Sinto que deve ser um momento de muita matu- de petróleo da empresa em relação a outras empre-
ridade e senti uma radicalização muito grande por sas do mundo, para que possamos ter uma noção se
parte do Presidente da AEPET, Fernando Siqueira, esses acidentes no Brasil realmente são assustado-
muito embora respeitemos a sua trajetória, porque res. Ainda não vimos essas comparações, por isso
sabemos que é uma pessoa de bem, mas se tudo o acho que esse comparativo com outras empresas se-
que S.Exa relacionou realmente acontecesse, não te- ria bastante salutar.
ríamos hoje os índices maravilhosos de produtividade Faço um apelo, Presidente, no sentido de que
da PETROBRAS, que é uma empresa orgulho nacio- não seja criada uma comissão para analisar os cur-
nal. Por quê? Porque vem batendo sucessivos recor- sos de salvatagem feitos por várias empresas. Peço a
des de produção, vem aumentando seu patrimônio fi- v. sa. que dê uma ordem, que determine à área de re-
nanceiro. Então, temos que atribuir esse desempenho cursos humanos da empresa acabar definitivamente
ao corpo técnico da empresa e aos seus funcionários. com esses cursos de salvatagem, porque não têm
Temos de ter muita cautela para que possamos tirar uma boa qualidade de ensino. Acredito que foram cri-
deste momento difícil observações a fim de que a em- ados, com todo o respeito, pela empresa, mas estão
presa realmente continue sendo essa maravilha. lesando os trabalhadores desempregados, porque

Quanto à questão levantada sobre os gerentes esses 700 reais estão sendo cobrados, com relação
ou superintendentes ou diretores, que por terem um àquelas pessoas que vão lá se aventurarem em um
salário alto se calam, não concordo. Acho que a emprego numa prestadora de serviço em alto mar,
PETROBRAS deve ter, sim, uma política de valoriza- para terem um salário irrisório. Então, peço a V.Sa.
ção de pessoal, em todos os níveis. Se o seu presi- que definitivamente acabe com esse curso de salva-
dente conseguiu valorizar uma certa faixa de funcio- tagem.
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Peço também seu apoio junto à ANP e a sua ori- exposição do Dr. Reichstul, S.Sa. foi questionado pelo
entação com relação ao seguinte: temos lá na região, nobre Dr. Fernando Siqueira sobre o fato de que a
por exemplo, o Município de São João da Barra, con- PETROBRAS havia se subdividido muito. E depois de
siderado produtor de petróleo justamente em Junção tantas ricas apresentações de questões e de exposi-
do Campo de Roncador, através da Plataforma P-36. ções, dividi a PETROBRAS em duas, embora queira
Esse Município tinha a receita de 1 milhão e 500 mil falar só de uma: a "PTBRAS" e a PETROBRAS. E vou
reais ao mês. Só de royalties recebia 1 milhão por ca- dedicar-me a falar um pouco da PETROBRAS, man-
usa da P-36. De repente há esse acidente, e esse Mu- dando de início um recado ao Dr. Fernando Siqueira.
nicípio perde quase 70% da sua receita. Então, no Quando cheguei ao Estado do Amapá me ques-
caso principalmente desses Municípios mais afeta- tionavam porque eu não havia nascido lá. Passei por
dos, como São João da Barra, a PETROBRAS, atra- Miami e vi milhares de brasileiros fui a uma cidade
vés da Agência Nacional de Petróleo, poderia conti- perto de Nova Iorque, e o embaix~dor disse que só
nuar pagando esses royalties para que sejam des- naquela cidade havia 3.500 brasileiros. O nosso País
contados futuramente? tem quase 180 milhões de certidões de nascimento.

O Governo do Estado, de uma maneira compe- O que a nossa Pátria precisa são certidões de traba-
tente, renegociou as dívidas, antecipando os royalties lho. E aí Dr. Reichstul, quero dizer-lhe - outro dia, em
de petróleo em vinte anos. Então, acho que com esse um café da manhã, eu o critiquei - que V. sa. tem uma
fato temos uma boa brecha para não deixar esses das mais belas certidões de trabalho deste País. Por-
Municípios quebrarem. tanto, considere-se um grande brasileiro, porque é o

Termino perguntando ao presidente, embora já trabalho que constrói uma nação e não a naturalidade
tenha explicado, mas não tive muita clareza: quando e ou mesmo a nacionalidade.
como Roncador voltará a produzir? Precisamos sa- Com relação ao que a Deputada disse ao nobre
ber. Precisamos saber também quanto e quando a representante do sindicato, os senhores precisam
PETROBRAS irá receber o seguro da P-36. dessacralizar os funcionários da PETROBRAS. Te-

Essas são as minhas indagações. nho um irmão engenheiro, que trabalhou na platafor-
Muito obrigado, Sr. Presidente. ma, e um sobrinho, que é engenheiro da
O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - PETROBRAS. Os senhores não sabem o que é sofri-

Sr. Presidente uma questão de ordem por gentileza. mento, não sabem o que é trabalhar como geólogo,
O SR. PRESIDENTE (Deputad~ Antonio Cam- pegar.malária, pousar em pi~ta de trezentos metros,

braia) - Com a palavra, para uma questão de ordem, se arriscar a passar de 45 ~Ias em um lu~ar, ~orque
o Deputado Wagner Salustiano. tem que chegar·a um ~o~to final, porq.ue nao h? como

se resgatar na Amazonla. Mas eu fUi a uma area de
O S~. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - prospecção da PETROBRAS na Amazônia e lá vi que

Sem c~~slderar as pergu~t~s do nobre Deputado :~- se humaniza, dentro de uma floresta tropical, a área
ulo FelJo, .qu~r~ p~rab~nlza-Io pelo seu comentano de trabalho. V. Sas. trabalham em um paraíso.
com referencla a dlreçao da PETROBRAS e o acon- .
tecido, e também, com a permissão do nobre Deputa- O Senhor disse que se!e pessoas morrera~ no
do, fazer minhas as palavras que acabou de proferir ano de 2000, numa popula?ao de quase 200 mil ho-
com relação a esse lamentável acidente, como tam- mens trabalhand? sob~e oleo e gran~e_s en~~en~-
bém dar um voto de louvor à direção da PETROBRAS gens, com matenal pengoso, em c~ndl9oes dlflcels.
e ao seu presidente. Sete pessoas morre.ram em um ano inteiro, enquant~

. . que em qualquer fim de semana morrem nao sei
MUito obngado. . quantos, em qualquer empresa de mineração morrem

. O SR. PRE~IDE~TE .(~eputado Antonio Cam- não sei quantos, em qualquer avião que cai morrem
brala) - V. Exa retira a Inscnçao, Deputado? cinqüenta, cem! Portanto, não têm que morrer, mas é

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - preciso dessacralizar. Considera-se a PETROBRAS
Retiro a minha inscrição pelo adiantado da hora e uma instituição cósmica, e nós do Brasil uns mortais.
pelo número enorme de Parlamentares que ainda Dessa forma não vamos a lugar algum.
querem fazer perguntas. E não vou além, fiz as anotações para não me

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam- perder. O nobre Dr. Fernando Siqueira combate os
braia) - Com a palavra o Deputado Antonio Feijão. contratos de risco e elogia a BRASPRETO. O que é a

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr. BRASPETRO? Serviço no exterior com contrato de
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, logo no início da risco. E por que ela teve sucesso? Porque soube es-



Discute-se aqui o laudo técnico, o laudo semân
tico de um relatório. Precisamos entender que o País
tem de amadurecer e viver com catástrofes. O Con
corde caiu por 150 gramas de metais, que nunca fize
ram parte do processo arquitetônico. O torpedo não
saiu, porque uma engrenagem hidráulica não abriu a
comporta, mas ela abriu a vida toda, naquele momen
to não abriu. E se abriu, abriu lenta, aí explodiu um
submarino que nunca era para afundar, porque já vive
no fundo.

O que estou vendo é a grande importância que a
PETROBRAS tem hoje, e é isto que vou levar para
mim e para a Amazônia: a transparência.

Fiz até um trocadilho: lamentavelmente há nove
almas lá dentro, que espero já estejam bem perto de
Deus. A PT foi para o fundo e a PETROBRAS veio à
tona. Pela primeira vez estamos discutindo a
PETROBRAS. Essa lamentavelmente foi a emersão
que a P-36 trouxe para o País.
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colher as áreas para prospectar. Não podemos convi- Uma vez, sentado perto de um lago, conversan-
dar uma empresa estrangeira para vir para cá a fim de do com o ex-Presidente Sarney, perguntei: "E a
capitalizar o risco e socializar o lucro. A empresa gas- PETROBRAS, quando o senhor era Presidente?" Ele
ta 10 bilhões de dólares em três poços, não acha disse: "Meu jovem, eu pedi os relatórios de "a", "b",
nada, a Nação diz: "Tchau." A empresa faz uma pros- "d", "c", "e" e "f'. Eles mandaram de "a" e "d". Quando
pecção, acha o petróleo, a Nação diz: "Dê-me". Não é eu pedia para mandar os outros, eles mandavam de
assim. "a" e "c". Depois, repetiram o "c" com "e". Ou seja, ele

A PETROBRAS, há vinte anos, fez no Amapá falou o seguinte: "Nunca se quebrou a caixa-preta da
uma prospecção offshore e sequer conversou com o PETROBRAS".
Governador. A ABP foi lá, promoveu encontros com Então, o sindicato, que tem suas críticas muito
toda a sociedade, expôs todo o projeto, chamou a co- bem aprumadas, cometeu um erro, porque aqui deve-
munidade para entender o que ia acontecer. Isso se riam estar 100 mil terceirizados. Olhem a sacraliza-
chama transparência, lamentavelmente, de uma em- ção que os senhores fazem: o brasileiro, que é tercei-
presa consorciada com a PETROBRAS. Mas quando rizado, os senhores não consideram como petroleiro.
ela passou por lá, foi como se nós da Amazônia fôs- É discriminado, porque aqui quem é maioria são os
semos o lixo do País. 100 mil, que deveriam ter aqui dois ou três represen-

Por isso disse que quero tratar da PETROBRAS. tantes.
Podem verificar: há uma comissão que está investi- (Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
gando, mas não há ninguém na Amazônia. Até nisso O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Cem
há um enclave de que os senhores são o dono dela. mil pessoas _ a maioria - não estão representadas
Os senhores não percebem isso, não percebem aqui. Cadê o representante deles? Há o representan-
como nós de Estados longínquos nos sentimos. Os te de 33 mil.
senhores falam como se fossem o dono dela, por isso
que chamei de "PTBRAS". Não é. É PETROBRAS. Aprendi que quando eu tiver um problema de

coração, não vou mais para o INCaR, vou procurar
O senhor falou algo, e se eu jogasse duro iria um médico da PETROBRAS, porque lá até os enfer-

mandar para o Ministério Público. O senhor disse que meiros são terceirizados, a medicina deles não serve.
quando os funcionários graduados ganham mais, fi- A medicina só serve se for contratada pela
cam irresponsáveis, porque são incapazes de alertar PETROBRAS. Quem disse foi ele: "Até a medicina só
para um acidente. O senhor fez uma acusação tão é boa se for de funcionário da PETROBRAS, porque o
grave aos seus colegas, que acho que vou propor enfermeiro terceirizado não serve".
para quebrarem o monopólio da sua presidência na
AEPET. É preciso quebrar esse encasulamento corpora-

tivo e ver que terceirização - meus amigos, nós, que
somos donos de casa, nunca colocamos na folha de
pagamento do lar a pessoa que conserta o ar-condici
onado, a pessoa que limpa a piscina - é uma conse
qüência da modernidade e da eqüidade social. Se o
Brasil quiser ser competitivo, a PETROBRAS tem de
ser extremamente dietética com a questão de gastar
excessivamente.

Só quero fazer uma única pergunta ao meu ami
go do sindicato: não seria a hora de esses terceiriza
dos fazerem parte de um único sindicato? E aí o se
nhor seria representante no Brasil de 133 mil empre
gados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam
braia) - Obrigado, Deputado Antonio Feijão.

Passo a palavra ao Deputado José Genoíno.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, estou buscando energia para fazer a minha
exposição e a minha pergunta.
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Quero dizer que fiquei até esta hora, porque es- presa do porte da PETROBRAS, o Ministério de Mi-
crevi um artigo, publicado hoje no jornal Correio Bra- nas e Energia, a ANP, e diante de sucessão de fatos
ziliense, intitulado "PETROBRAS e Impunidade", e aquele problema aconteceu. Nós poderemos - por
esse é o centro da minha exposição. Não sou enge- isso usei o termo duro da impunidade - chegar a uma
nheiro, não sou sindicalista, não entendo de petróleo, explicação técnica, uma explicação do acaso. E o
não entendo de plataforma, mas felizmente quero en- País fica anestesiado diante de uma tragédia deste
tender de política, e principalmente de uma política porte: 1 bilhão de reais no fundo do oceano e algumas
republicana. vítimas. Esse é o problema que se nos apresenta.

O que não entra na minha cabeça, no meu pro- Considero fundamental, na minha vida política,
fundo respeito, na minha profunda admiração pelos continuar indignado. Digo que estou indignado, e para
que lutam, pelos que constróem a democracia no Bra- mim o sintoma dessa indignação felizmente foi retra-
sil - e incluo, Reichstul, a sua participação, com res- tado numa crônica do Luis Fernando Veríssimo intitu-
peito, com admiração pessoal-, é exatamente um~ lada "O homem que chora". Diz aquela belíssima crô-
em~resa ~o p.orte da PETROBRAS, empresa multl- nica: "Aquele homem que chorou na plataforma cho-
nacional, mtelramente preparada para enfrentar a rou de dor chorou de vergonha ou de impotência".
globalização, portanto, orgulho do País, ter a suces- .'. . . .
são de acidentes, com o corpo técnico que tem _ e _ Smto-me mdlgnado, cor:n toda sm~en.dade~ e
quero homenagear toda a diretoria da empresa. nao quero perder ~sse sentimento de Indlgnaçao,

. . essa grande capaCidade que todos reconhecemos,
Diante de tanto,s. acont,:clmentos, por que a que os Deputados elogiaram, e assino em baixo, por

PETROBRAS, ~o mlnlmO, nao acendeu uma luz não ter evitado uma tragédia desse porte. Portanto,
amarela para ate, na forma de força-tarefa, fazer uma 'f t . h . d' ~ N~ f t. ~ ~ . . mam es o mln a In Ignaçao. ao vou azer pergun as
Inspeçao, um~ açao c:autelar, uma ViStOna g~ral em técnicas, até porque acho que tecnicamente era pos-
todas as suas In~talaçoes e plataformas, e, at~ se fos- sível que aqueles brigadistas tivessem um equipa-
se o caso, paralisar algumas de suas operaçoes. t' f' t' d t I d t t t' d. ., . men o mais so IS Ica o, a vez para e ec ar o IpO e

Na.minha cabeça sena 'posslv~l, ~a medida em gás, talvez havendo uma brigada paralela, talvez com
qu~ .havla recu.rsos.e capacl~ade tecnlcos, vontade sinalização individual, talvez com equipamento de rá-
polltlca, prevemr,.e~itar um aClden!e desse porte com dio. Se há todo esse recurso técnico, se o Brasil in-
~sse grau de prejulzo. Po~a~to, nao se trata de fazer gressa na revolução tecnológica, por que não écapaz
j~~gamento de natureza cnmlnal, ne~ de na~ureza po- de prevenir tragédias e acontecimentos dramáticos
IItlca, nem de natureza moral, mas, Sim, um julgamen- como esse?
to de algo fundamental no Estado brasileiro que, la-' .
mentavelmente, I'"!ão existe até hoje: o conceito de re- . Dess~ forma, num desabaf~, pOIS gosto de ser
pública, de res publica, ou seja, o conceito de o que é sm~ero, ate co.m uma forte emoçao e uma dor no c~-
público é público. A meu ver, só nos damos conta do raçao, sou obngado a lhe fazer uma pergunta, consl-
que é público quando vemos uma tragédia - um De- derando meu artigo publicado hoje no jornal Correio
putado disse isso aqui há pouco. Então, foi preciso Braziliense. E deixo registrado que certamente, se
afundar uma plataforma para vir à tona a esta audiência fosse com David Zylbersztajn, não te-
PETROBRAS. ria esse clima; com o senhor o clima é outro, o senhor

Entendo que politicamente se criou uma situa- é franco, sincero, humano, fala e conversa. Mas a mi-
ção lamentável, indefensável para os que dirigem a nha pergunta é a seguinte: até quando, Reichstul, vai
política relacionada com o petróleo no País, como o continuar como Presidente da PETROBRAS, se não
Ministro de Minas e Energia, o Presidente da ANp, houver condições profundas e radicais de implemen-
que nem aqui veio - ele é mais franco, mais transpa- tar um programa republicano no controle dessa em-
rente, desrespeita e ponto final-, porque não interes- presa, de maneira a dar total transparência, tanto
sa, isso aqui serve para atrapalhar. Lastimavelmente, quando ela aumenta o número de barris que explora,
considerando talvez todos que integram esse Gover- como também quando vem uma tragédia como essa?
no, digo francamente, ou 98% dos que exercem cargo Quando vem a glória, o Presidente da República
nesse Governo, eu me sentiria, como opositor a ele, anuncia, o Ministro de Minas e Energia vai à televisão;
muito mais à vontade se estivesse fazendo esta argüi- mas, quando vem a hora do aperto, ninguém aparece.
ção para muitos outros integrantes do Governo, jama- O senhor está aqui, está sendo corajoso, com sua di-
is para V. sa. Mas há uma questão política que diz res- retoria inteira, mas sou obrigado a lhe perguntar: até
peito ao conceito republicano de Estado. Há uma em- quando vai continuar Presidente da PETROBRAS?



Quero dizer que esta gestão ficou extremamen
te preocupada com o acidente da Baía de Guanabara.
Daí essa revolução. Avoquei a área ambiental toda
para mim, tirei o Irani, que é o Diretor do CENPS, da
nossa jóia tecnológica, e disse: "Irani, temos que ter
excelência mental nesta companhia. Esse é o nosso
calcanhar-de-aquiles". O que quer dizer excelência
mental? É segurança operacional. Agora, isso leva
tempo e dinheiro. Temos dinheiro, está aprovado, não
houve um centavo de corte, mas isso leva tempo, só
chegaremos lá em 2003.

O que desejo dizer é que não sou uma pessoa
que foge da raia. A companhia está num momento di
fícil, crítico, contudo não é a mesma companhia de
um ano e meio atrás, sem sombra de dúvida, em n as
pectos, mas esses não são importantes. Do ponto de
vista de segurança operacional e na questão ambien
tai, é uma outra companhia. Quem a vê atuando em
Macaé agora, com a possibilidade de um desastre
ambiental ali na plataforma, e a conheceu um ano e
meio atrás, quando estávamos importando coisas,
ela é totalmente diferente.
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O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA - Por isso que, às vezes, a maior dificuldade que a
Sr. Presidente, quero dar uma informação rápida ao PETROBRAS tem é de mostrar o que está fazendo na
Deputado José Genoíno. Quanto à parte da Repúbli- área de segurança operacional e meio ambiente. Por
ca que nos toca, as auditorias na PETROBRAS foram isso contratamos a Price Waterhouse. Quem sabe na
determinadas pelo CONAMA após o desastre na Price os senhores acreditem, já que não acreditam
Baía de Guanabara. Estão sendo feitas. A mais em nós.
PETROBRAS está sendo obrigada a fazer uma audi- O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Nessa
toria. A parte da República que nos toca funcionou. eu não acredito tanto, não. (Risos.)
Ela está sendo obrigada. O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Então,

(Intervenção ininteligível.) Deputado, eu teria uma indignação quem sabe até
O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA - maior que a sua, a mais genuína. Acredito nos enge-

Não, ainda não tinha havido nela, mas ela tem três nheiros da PETROBRAS. Então, essa indignação eu
anos... a teria da mesma forma que V. Exa

, caso a companhia
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Mas es- não tivesse fazendo uma revolução em segurança

tou falando é de medidas de emergência, para evitar operacional e ambiental.
outra auditoria. Além da participação do Deputado Fernando

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA _ Gabeira, via CONAMA, o Pedido da Instrução n° 365,
Não se vai começar pelo mais novo, entende? É ra- das auditorias, fizemos exatamente isto: paramos
zoável que não tenha feito nela nesse instante, quer tudo e fomos inspecionar todas as instalações da

PETROBRAS. Trata-se do PEGASO.dizer, tem que começar pelos dutos que já têm 20 ou
30 anos. Quantas empresas de auditorias técnicas nacio-

nais e internacionais contratamos, revendo todas as
Era só para lhe dar essa informação, no que se

refere ao mérito da intervenção de V. ~. Depois, instalações, plataformas, oleodutos, refinarias, termi
nais! Onde é que estamos gastando 1 bilhão de dóla-

quando for minha vez, vou fazer uma defesa da per- res, meu Deus? É nisso. Não sabemos por que a P-36
manência dele na PETROBRAS.

afundou, Deputado. Estamos discutindo uma questão
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam- de indignação ou de responsabilidade; o senhor quer

braia) - Com a palavra o Deputado Luiz Alberto. discutir sobre Price Waterhouse, se foi feito ou não.
O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Sr. Pre- Estamos discutindo outra questão, muito mais eleva-

sidente, já que se quebrou a ordem, eu queria pedir a da.
V. Exa., como convidado, para responder ao Deputado
José Genoíno.

Primeiramente, Deputado, essa visão política
que o Parlamentar tem, eu a respeito muito, mas pre
cisa também passar por uma qualificação dos even
tos da PETRüBRAS. Não pode um Deputado do
Congresso, que respeito muito, superilustrado, ape
nas ficar com a impressão de que há dois anos uma
série de acidentes vêm acontecendo na
PETROBRAS, e não entrar na natureza dos aciden
tes, na natureza dessa tragédia que houve e no co
nhecimento das ações que a PETROBRAS fez.

Participo desta República também, acredito na
res publica e na República, e estou aqui me apresen
tando como membro desta República, não há sombra
de dúvida. Eu teria a mesma indignação de V.Exa se,
depois do primeiro acidente na Baía de Guanabara,
ocorresse o segundo incidente no Paraná e agora o
afundamento da Plataforma P-36, e a PETROBRAS
simplesmente, ou por desinteresse, ou por sabota
gem, achasse uma forma de se isentar dessa ques
tão.



Isso precisa ser investigado. A Comissão Exter
na precisa ouvir os trabalhadores que estavam na
quela plataforma e outros que eram alocados lá, para
que eles próprios nos dêem essa informação e seja
ela registrada. São questões, portanto, que devem ser
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Isso leva tempo, até para que os senhores to- palmente a partir do Governo Fernando Collor de
mem conhecimento disso. Portanto, no momento de Mello e no início do Governo Fernando Henrique Car-
dificuldade que a companhia está passando, vou ficar doso, quando duas grandes greves foram feitas pelos
até o fim, até resolver esses problemas, enquanto pu- petroleiros. Observem que essas greves não foram fe-
der. Com toda a honestidade e indignação - V. Exas. itas para pedir aumento de salário, mas para expor à
viram que consegui me indignar várias vezes, perdi a sociedade brasileira as condições que se foram acu-
calma com Deputados; acontece, não tenho sangue mulando até vivermos, neste momento, o drama des-
de barata -, cuido da PETROBRAS, tenho um cuida- ses acidentes, particularmente da P-36. Portanto,
do tão grande com essa res publica, que não vou fu- acho importante registrar esse fato.
gir d~ssa raia. Ela ~em um projeto, pode ter excelência Não valeria a pena também cada um de nós ex-
am~lental, operacional, pode ser um s~~esso e~pre- por maior ou menor sentimento de brasilidade, de de-
san~1 num mercad? totalmente competitivo, esta t~do fesa da PETROBRAS, porque isso foi exposto a partir
ca~lnhando para ISSO. To~o .mun~o tem .que cUIdar de diversas conjunturas, como no momento da que-
mUito dela, em~res~ br~sllelra: Interna~lonal, uma bra do monopólio, em que alguns foram às ruas de-
?as pou?as ~ultlnaCIOnals que tem capacidade de ~e fendê-lo. Parte da gerência da empresa também se
mt~rnacl~nahzar, uma empr~sa q~e representa 5}/0 envolveu nesse processo e outros vieram defender o
do investimento total do BraSIl. HOJe tem enorme se- , ' ,
gurança financeira, com 5 bilhões de dólares em cai- que esta e~ de?ate neste mome~!o, o que devena-

Q d h . t' h 100 'Ih- d d'l mos estar discutindo naquela ocaslao de mudança da
xa. uan oc eguel, In a ml oes e oaresem I' I - d t d t'l. . I' I b . egls açao o se or e pe ro eo.caixa, e era precIso Igar para os ex-co egas anquel-
ros para ver se conseguia resolver o problema dela. Registro também a ausência do Presidente da
Isso há dois anos, hoje podemos anunciar um progra- AN P e sua irresponsabilidade no dia do acidente. Te-
ma de investimento de 30 bilhões de dólares. Este nho aqui uma nota da FolhaNews. Contradizendo po-
ano vamos investir 6,3, se conseguirmos fisicamente sição da FUp, que procurava, não só ela como a dire-
investir. O plano e os recursos estão aí, mais de 13 bi- ção da empresa e todos nós, os motivos desse aci-
Ihões de reais este ano, gerando emprego, um efeito dente, o Presidente David Zylbersztajn dizia à impren-
multiplicador. Então, é uma empresa muito preciosa. sa, naquele dia, às 14h53min, que haveria falha hu-

Sr. Deputado, perdi-me um pouco, mas V. Exa. mana naquele acidente. Ninguém sabia as causas
entendeu. daquele acidente, mas o Presidente da ANP já dizia,

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi- naquele mesmo dia, à tarde, que teria havido falha
dente, gostaria de me pronunciar, porque fui um dos humana.
primeiros a me inscrever, e parece que a lista foi modi- Sr. Presidente, reportando-me à fala do compa-
ficando-se sucessivamente. nheiro Fernando Carvalho, digo que não só os traba-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam- Ihadores terceirizados, sem carteira assinada, repre-
braia) - Com a palavra o Deputado Luiz Alberto. sentam problemas enfrentados nessas unidades

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi- operacionais. Ressalto que diversos trabalhadores
dente, V. Exa havia comunicado anteriormente que apelidam essas plataformas de navios negreiros. Isso
seguiria uma lista de cinco oradores e passaria a pa- não é de conhecimento só dos trabalhadores da
lavra para a Mesa. Gostaria que fosse comunicado à PETROBRAS, é provável que gerências dela tenham
Mesa que, terminadas as cinco falações, pronun- ouvido esse termo sendo utilizado em algum momen-
cie-se. to, devido às condições de trabalho lá. E mais ainda:

Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar os ouvi,de ur:n trabal~ador da ~Iat~forma P-36 ~ue esta-
companheiros Fernando Carvalho, Presidente do va la no dIa do aCidente e fOI retirado que eXistem tra-
Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense Fer- balhadores terceirizados que no final do mês rece-
nando Siqueira, da AEPET, e o President~ da bem salário líquido de 64 reais, 100 reais, trabalhado-
PETROBRAS pelas exposições nesta audiência pú- res que não têm absolutamente seus direitos garanti-
blica. dos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os aci
dentes que vêm ocorrendo na PETROBRAS e, mais
ainda, essa exposição que ela vem tendo hoje de for
ma negativa vêm sendo anunciados há muito tempo
pelos sindicatos dos petroleiros, pela AEPET, princi-



É claro que me informaram que foi feito up-gra
de dessa unidade, mas é preciso que se investigue
esse receio dos operários, dos operadores dessas
unidades, porque eles se receiam disso, eles vivem
esse dia-a-dia na operação. É necessário que a Dire
ção da empresa cheque essas situações para evitar
grandes acidentes como o que ocorreu na P-36.

Tive informação agora de que houve vazamento
de óleo na refinaria no sábado; depois, na outra linha,
no domingo; e outro vazamento na segunda-feira,
tudo numa mesma unidade da empresa.

Então, é fundamental que essas questões se
jam observadas pela Direção da empresa.

Desejo até fazer um comentário sobre a fala do
Deputado Antonio Feijão, que disse que queria uma
empresa dietética. Acho que S. Exa. quer também,
além de dietética, uma empresa eugênica, até recor-
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colocadas à luz do debate nesta Comissão e na Co- rendo ao que disse o Presidente naquela questão da
missão Externa. mudança do nome da PETROBRAS.

Sr. Presidente, apesar de reconhecer os elogios Gostaria de ouvir o Presidente da empresa falar
que foram feitos à direção da empresa, penso que sobre a terceirização, que é recorrente em todo o de-
está aqui assumindo uma responsabilidade, o dever bate, uma questão que não podemos retirar do cená-
de prestar contas à sociedade brasileira acerca des- rio em relação a esses acidentes. Qual a participação
ses acontecimentos que vêm ocorrendo, não só em das empresas terceirizadas no setor de manutenção
relação a esse, mas a outros eventos que sucederam da empresa, as condições contratuais e as de tra~a-

recentemente. lho dos servidores terceirizados nas plataformas?
Não vou responsabilizar exclusivamente essa Qu~1 é o custo financeiro da empresa nessas contra-

Direção. É evidente que os sucessivos eventos foram taçoes?
acumulando-se a partir de diversas diretorias anterio- Outra pergunta refere-se à pré-operação. Foi
res. Mas ressalto que essa Direção continua insistin- dito que a pré~opera~ão deveria durar ce~ca de nove
do em promover determinadas políticas na meses. Isso fOI anteclpa?o em cerca de CinCO, qu.atro
PETROBRAS e com elas com certeza teremos ou- meses. Pergunto o seguinte: de acordo com a leglsla-
tros acidente; de proporçÕes idênticas 'ao que ocor- ção, a Lei n° 9.478, principalmente os arts. 8°, 31,53,
reu na P-36 se não forem tomadas as devidas medi- a ANP acompanhou esse processo de operação e au-
das para evitar isso. torizou essa diminuição de tempo de pré-operação?

Eu gostaria de alertar o Presidente da Em relaç~~ também à ANp, eu gostaria de pergu~tar
PETROBRAS, o Sr. Philippe Reichstul, a respeito, por S? ela, ofiCialmente, vem a~ompanhand? a I~vestlga-
exemplo, da Refinaria de Mataripe. Recebi a notícia ~a? das causas desses aCldent~s ambientaiS e, por
agora. Esse fato da P-36 é levantado pelos Deputa- ultimo, esse da Plataform~ P-36: _
dos que são ou funcionários da PETROBRAS ou . O Ger~nte B~lIot detinha_a In~ormaçao dos bole-
ex-funcionários, que é o meu caso. E este é o momen- t~ns. Qual fOI .0 m.?tlvo de ele na~ divulgar esses b?le-
to em que a categoria dos trabalhadores procuram os tlnS pa~a a Dlre~ao da e~presa. E. por qU,e.ele retirou
Deputados para apresentar os seus receios, os seus essas Informaçoes. do sIstema de Informatlc~,da e.~-
medos diante de fatos que estão vivenciando. presa, tendo em vista que a PETROBRAS Ja emitiu

, ,.. o' parecer segundo o qual ele agiu corretamente não di-
. P~r exemplo, ~o pr?~I~o ?Ia 1 a Unlda~e 39, na vulgando esses boletins? Eu queria saber o motivo

R~flnana ?e .~atanpe, InIClar~ uma operaçao. Ess~ que o levou a retirar a informação do sistema da em-
Unidade, individualmente, vai começar a prodUZir resa
mais da metade da produção total da refinaria atual- p p ,Ir I - 't
mente. Ocorre que o produto processado nessa uni- . or u Imo,Eem re açao a esse concel o ~ue o
dade vai ser armazenado em uma outra unidade que Pr~sldente da ~ !ROBRAS abordou, o conc~lto de
há dez anos não funciona. Há dez anos não funciona! Unidade ~e negocl<>., todos ~abemos que, a pa.r!lr des

se conceito que se introduzIu na empresa, se Instalou
verdadeira guerra de competição em seu interior. Ou
seja, são gerentes que disputam para que sua unida
de tenha mais resultado, tenha menos custos; incenti
va-se uma competição predatória, sim, na empresa. A
gerência é levada inclusive a obrigar a realização de
operações perigosas para garantir a operação no
sentido de mostrar melhores resultados, melhores
condições de produção, vamos dizer assim, para a
Gerência-Geral da empresa.

Eu gostaria de ouvir o comentário do Sr. Presi
dente da PETROBRAS sobre esses aspectos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam
braia) - Concedo a palavra ao Deputado Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da
PETROBRAS, demais presentes, vou procurar ser
bem sucinto na minha exposição e nas minhas inda-



Penso que estão identificados problemas sérios
que dizem respeito à P-36 e que certamente deverão
ser levados em consideração, daqui para a frente,
pela PETROBRAS, no que diz respeito a projetos e
normas operacionais da empresa, buscando a exce
lência.

Quanto ao também polêmico problema da
mão-de-obra terceirizada, quer admitamos ou não te
nha relação direta com o acidente, é claro - acho que
o senhor mesmo teve a oportunidade de reconhecer
que esse é um tema que merece ser muito aprofunda
do. Ouvimos diversos depoimentos sobre as funções
que devem ou não ser terceirizadas, ou seja, defi
ni-Ias com rigor. É evidente que isso também é mutá
vel, ao longo do tempo, porque uma empresa se mo
derniza, as funções se modificam, mas, hoje, qua fun
ções deveriam ser exercidas por funcionários ;jg

PETROBRAS, considerando-se uma avaliação séria,
criteriosa? O que pode ser contratado exteriormente?

Em segundo lugar, quais as exigências a serem
apresentadas às empresas terceirizadas no que diz
respeito a, jornada de trabalho, condições de traba
lho, equipamentos de segurança, tratamento e treina
mento da mão-de-obra? Se queremos adotar gestão
verdadeiramente participativa na PETROBRAS - te
nho certeza de que o senhor entende o sentido do
que estou dizendo -, só com uma gestão motivadora
e com participação conseguiremos implantar um sis
tema de excelência ambiental e de segurança opera
cional. Só com mão-de-obra e corpo funcional, direto
ou terceirizado, efetivamente envolvidos, motivados e
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gações, mas não posso deixar de, ao iniciar as mi- ção destes. A análise permanente e informatizada,
nhas palavras, associar-me também a todos aqueles, numa plataforma que custou 500 milhões de dólares,
Parlamentares ou não, que fizeram referência à sua talvez pudesse, a partir do que ocorreu, ser aprimora-
postura, Sr. Presidente Henri Reichstul, que conside- da, revolucionada e situar-se mais na vanguarda do
ro muito digna pela forma firme e transparente com conhecimento técnico existente.
~ue vem trabalhando a gestão da PETROB~.AS,par- Recordo-me que fiz uma pergunta a um dos se-
tlcularmente neste momento de enorme dificuldade nhores sobre as câmaras que gravam imagens - foi
por qU,e passa a empresa. ao engenheiro Bellot, em Macaé. Havia câmaras que

E um momento de risco, não há dúvida, mas é o tempo todo monitoravam os diversos ambientes da
também de oportu~id_ade.? momento de cr~se com- plataforma, e a singela pergunta que fiz foi a seguinte:
porta essas duas ~Isoes slmultaneament~: riSCO que "Essas informações são gravadas?" Hoje as informa-
?orre a emp~esa diante d,?s seus competld~res: ~ua ções podem ser gravadas de forma relativamente
Image~, ~nfll:n, n~ relaçao com seus. funclonarlos, simples e barata. E a resposta foi que não eram grava-
c~m ~ Instltuclonah~ade toda estabelecida; m~s ta~- das. É um exemplo simples. Imagens gravadas pode-
bem e .uma.o!:ort~n1dadepara que po~samo~ Identlfl- riam ajudar a elucidar a existência de algo, como o
car as InSUflCI~nclas,~s dificuldades a~nda eXistentes, equivalente à caixa-preta de um avião, numa platafor-
quer no que diz respeito ao corpo funcionai da empre- ma. Não estamos falando de um sisteminha mas de
~a, aos seus,te~ceirizados, qu.er n? que diz respeito uma plataforma que custou 500 milhões de' dólares.
as normas tecnlcas e operacionais da empresa no Essa é a referência que devemos levar em considera-
sentido de que possamos aprimorá-Ias. ção.

Não há dúvida - e tenho ouvido isto de V. sa.,
por diversas vezes - de que se está desenvolvendo
na empresa verdadeira revolução quanto à excelên
cia ambiental e à segurança operacional. Considero
isso da maior importância para a empresa. Entendo
perfeitamente que não se implanta um sistema inova
dor em profundidade, um sistema amplo, da noite
para o dia. Isso requer estudos, conhecimentos, tam
bém a implantação de uma nova cultura de gestão as
sociada a isso. Ouvi de V. sa. a informação de que só
pode conceber uma empresa forte, competitiva, no
cenário nacional e internacional, se ela efetivamente
estiver operando na busca da excelência ambiental e
da boa segurança operacional.

Penso que esse processo requer radicalização,
requer a busca do que eu denominaria de tolerância
zero no que diz respeito, por exemplo, às normas de
segurança operacionais.

Acredito que, se uma plataforma da dimensão
da P-36 sofreu acidente com essas proporções, que
acabou fazendo com que ela submergisse, na verda
de esse fato grave das explosões e do afundamento
da plataforma provavelmente deva ter sido antecedi
do de uma série de eventuais pequenas negligências,
às vezes imperceptíveis, ou até, simultaneamente,
por problemas de falhas do projeto.

Com certeza, todos estamos de acordo com
que problemas ocorreram, porque, se não, nada tinha
acontecido. Quero crer que devemos ter problemas
de projeto. Provavelmente os sistemas de controle so
bre segurança operacional não sejam os mais ade
quados, no caso os sensores existentes e a combina-



Fiquei preocupado com o índice de reserva,
anunciado ontem, de 9,8 bilhões, quando relatórios
anteriores diziam ser de 17,5. Houve isso na Argenti
na, Deputado, e me preocupo. Então, às vezes sou
um pouco veemente nas afirmativas que faço. A ANP
diz que tem de trocar refinaria porque a PETROBRAS
tem monopólio. A PETROBRAS tem 2% do refino
mundial e vai trocar refinaria com empresas que têm
98%. Dessa forma, não há nada pessoal. Às vezes
sou um pouco ansioso para falar, mas não há nada
contra o Presidente, pessoalmente.

O Deputado Antonio Feijão falou sobre a BP no
Amapá e queria dizer-lhe que a PETROBRAS faz um
trabalho admirável em Urucu, que, acho, o senhor de
veria visitar. Realiza fantástico trabalho de erradica
ção da malária em Coari, de combate à AIDS, enfim,
diversas epidemias. Tem um viveiro em Urucu para
repor as árvores iguais às que retirou. Enfim, é um
fantástico trabalho de respeito ao meio ambiente, tan
to que ganhou o ISO 14000, por respeitar os seus vi
zinhos, o que não se pode dizerdas empresas estran
geiras que estiveram lá, com contrato de risco, que fi
zeram a devastação e foram embora. O senhor pode
constatar, porque está da mesma forma até hoje.

Não combato o contrato de risco, que era ilegal
na época, Deputado. Durante treze anos, eles tiveram
85% das áreas possíveis produtoras, investiram uma
ninharia e foram embora. A PETROBRAS investiu 26
bilhões e descobriu todas as reservas que estão aí.
Não sou contra o contrato de risco por ser contra. A
BRASPETRO vai para o exterior porque é convidada
e não porque o Governo brasileiro pressiona lá, não.
Ela vai porque as empresas querem a tecnologia
PETROBRAS e a convidam. No campo de Margi
num(?), por exemplo, aonde só iam empresas estran
geiras, ela descobriu um dos maiores campos do
mundo. Porém, se a BRASPETRO empregasse esse
dinheiro na Bacia de Campos, acho que teria mais lu
cro, com certeza.

O Deputado Luiz Alberto falou sobre a pré-ope
ração. Na verdade, esse é um procedimento
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engajados com os objetivos da empresa é que alcan- dos Deputados, mas me preocupa essa realização fi-
çaremos esses objetivos. nanceira da empresa, prevista há quatro anos no pla-

Na verdade, acredito que não precisaríamos es- nejamento estratégico, no momento em que o Gover-
tar aguardando o fim do processo de investigação no deixasse de obrigar a PETROBRAS a importar pe-
acerca das causas do acidente para imediatamente tróleo por 25 dólares e vender a 14. No momento em
adotar algumas iniciativas. Uma delas é a questão da que o Governo entregou à PETROBRAS o mesmo
terceirização, independentemente do que tenha preço internacional - o petróleo subiu -, tudo estava
como relação direta com o acidente ocorrido na plata- previsto no cenário. Então, não entendo como, dentro
forma. Também acredito que se deveria, com muito ri- desse cenário, pega-se uma refinaria como a REFAP
gor, adotar uma série de medidas preventivas rigoro- e se negocie com a Argentina. Isso me traz preocupa-
sas, visando a implantar mecanismos de tolerância ção.
zero no que diz respeito a acidentes no interior da em
presa, sejam acidentes derivados de imperícia de
mão-de-obra, de falhas de equipamentos - como
esse anotado no boletim de ocorrência dois ou três
dias antes do acidente - com ou sem relação direta
com o evento.

É preciso que haja mecanismos mais ágeis, por
que se trata de uma empresa importante, que opera
numa área de elevadíssimo risco, seja com relação à
qualidade de vida das pessoas - e tem a ver com isso
também -, seja com relação ao risco ambiental.

Gostaria de ouvir algum comentário de V. sa. so
bre essas questões.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam
braia) - Concluído o bloco, passo a palavra ao...

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Outra co
isa, Sr. Presidente, serei curto e grosso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam
braia) - Seja breve, por favor.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Serei di
reto. Não ouvi até agora a opinião do Presidente so
bre a gestão participativa no que diz respeito a segu
rança. Refiro-me a CIPA. Acho um absurdo que exista
uma única CIPA para toda a Bacia de Campos. É uma
área gigantesca, que envolve um contingente de 7 mil
da PETROBRAS e mais 30 mil das terceirizadas, e
uma única comissão. Acredito que grandes unidades,
como era a P-36, deveriam ter uma comissão própria
que pudesse zelar pela qualidade da segurança no
ambiente de trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam
braia) - Passarei a palavra aos expositores. Como o
Dr. Fernando Leite Siqueira e o Dr. Fernando Carva
lho foram citados, a eles não tendo sido feitas pergun
tas, concedo a palavra ao primeiro, pedindo-lhe que
seja breve, e em seguida ao Dr. Fernando Carvalho.

O SR. FERNANDO LEITE SIQUEIRA - Depu
tado Paulo Feijó, não há revanchismo. Estamos que
rendo trazer pontos que têm de ser analisados por
esta Comissão, pelo Senado Federal e pela Câmara



O movimento sindical não se nega a discutir ne
nhum tema. O Deputado Jorge Bittarfalou sobre a ter
ceirização. Independentemente das causas do aci
dente da P-36, faz-se necessário discutirmos esse
assunto, até porque temos conhecimento de que há

Deputado, o nosso interesse, de fato - e seria
muito bom que V. Exa. se empenhasse nesse sentido
também -, é de que o Sindicato dos Petroleiros possa
efetivamente representar todos os trabalhadores, não
apenas os empregados da PETROBRAS, mas todos
os trabalhadores que atuam na atividade petrolífera, e
não só na Bacia de Campos, mas em todas as unida
des.
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PETROBRAS. Todas as empresas fazem comissio- cados na P-36 e que a PROCENGE(?), a firma deles,
namento, teste dos equipamentos, etc., o que dá mai- que foi contratada, estava obrigando-os a retornar
or segurança ao operador. Diria que a ANP pode e até para que embarcassem na P-25. Diziam: "Vou ter que
deve fiscalizar todas as empresas, mas esse é um ir, se não, vou perder meu emprego". Naquele mo-
ponto particular. Preocupa-me a compra de pacotes mento, aquilo nos revoltou. No entanto, Deputado,
prontos tipo turnkey. não são trabalhadores que o sindicato possa efetiva-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam- mente representar. Na posição de sindicalistas, pro-
braia) - Concedo a palavra ao Dr. Fernando Carvalho. curamos a Gerência de Recursos Humanos da

O SR. FERNANDO CARVALHO - Gostaria de PETROBRAS em Macaé e conseguimos abortar o
fazer menção à intervenção do Deputado Antonio Fei- embarque desses trabalhadores.
jão e, ao mesmo tempo, agradecê-lo, porque, de certa Mais uma vez, de forma bastante cristalina, fi-
forma, possibilita-nos debater sobre um tema que há cou demonstrado que a PETROBRAS não está con-
muito nos interessa. seguindo fiscalizar o trabalho dessas firmas contrata-

A PETROBRAS opera neste País há aproxima- das. Esse é mais um exemplo dos inúmeros que pos-
damente cinqüenta anos, com comprovada eficiência so citar.
ao longo desse período, solidificando-se não apenas Mais, Deputado: tenho tido sempre o cuidado, e
co~o.a maio~ empresa do País, ma~ c.omo a maior da fiz isso hoje, de, ao me referir aos trabalhadores pe-
Amenca .Latln~. ~o entant~, nos ultl~os anos tem troleiros, faço menção aos trabalhadores petroleiros
p~otag.omzado Inumero~ aCidentes, nao apenas a~- efetivos empregados da PETROBRAS e trabalhado-
blentals, com? ~s na Bala de Guan~b,ara e no Parana, res petroleiros terceirizados, porque para nós não im-
mas como o ~1~lmo da P-36, onde Inumeros trabalha- porta se são empregados da PETROBRAS ou se são
dores foram Vitimados. empregados de firmas contratadas. Para nós, todo

Se o nobre Deputado considera que morrerem trabalhador que embarca é efetivamente um trabalha-
sete trabalhadores em plataformas ao longo de um dor petroleiro.

an~ é um número pe~eitamente normal - como S. Gostaria, inclusive, de demonstrar com docu-
Ex . me f?z pens~r~, e ext~e~amer:te preocupante, mentos. Documento datado do dia 26 de janeiro, de-
porque da u~amedia, nos ultlmos tres ano.s, de uma pois do acidente em que morreram dois trabalhado-
morte por mes em plataforma, caso conSiderarmos . . .

'It' t A 45 t b Ih d res tercelrlzados na P-37. Enviamos esse documentoque nos u Imos res anos morreram ra a a ores A • , ••

em plataforma. É um número que não dá muita mar- p~ra a gerencla-geral de ~acae, sol~cltan?o esclare-
gem a discussão. Se o Deputado ainda insiste em que cimentos acer?a desse aCidente. Esta aquI a resposta
é um número perfeitamente normal, realmente seria o par~ ,~uem qUiser ver. O ~erente Bellot nos .r:spon-
caso de aprofundarmos ainda mais essa questão. Re- de~. Prezado senhor, ratlflca~~s nossa poslçao an-
conhecemos que a atividade de exploração de petró- tenormente expres~a ~m reunloes e documento~. ?
leo em alto-mar é perigosa, temos consciência disso, SINDIPETRO-NF nao e representa~te da categoria a
mas volto a dizer o que falei na minha explanação ini- qual pe~encem os empregados aCIdentados e, po~-
cial: não dá para conviver com esses números. tant~, nao trat~remo~ desse assunto com esse ~mdl~

A I
't' . I t d h' h" cato. Se alguem qUiser ver o documento, aquI esta

po I Ica Imp emen a a na compan la oJe e I
que, de fato, possibilita esse tipo de ocorrência. Na e e.
semana passada, a Federação Única dos Petroleiros
convocou, quando se completavam sete dias da mor
te dos trabalhadores embarcados na P-36, uma mani
festação de âmbito nacional por melhores cOlldições
de trabalho e mais segurança no local de trabalho.
Essa manifestação baseava-se em atrasos, em um
dia de paralisação nas refinarias e nos ambientes ad
ministrativos.

Tive oportunidade de chegar ao Heliporto do Fa
rol de São Tomé, em Campos. Chegando lá, deparei
com dois trabalhadores terceirizados que estavam
em prantos, tremendo como vara verde. Quando me
aproximei deles, relataram-me que estavam embar-
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terceirização na movimentação de gás e óleo na Ba- ouvi-los de uma vez, e o Sr. Presidente Henri Philippe
hia e em equipes próprias das sondas de perfuração. Reichstul responde de uma vez só também.

É um tema que queremos aprofundar a todo O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam-
momento. Infelizmente, não está havendo sensibilida- braia) - O Presidente da PETROBRAS vai responder
de por parte da PETROBRAS em sentar e discutir o as questões que ficaram em aberto. Depois, será se-
assunto com o sindicato. Volto a dizer: o movimento guido um grande bloco.
sindical não se recusa a debater esse tema. Quere- A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Sr.
mos discutir, até para que possamos aprofundar a Presidente, peço a palavra para uma questão de or-
discussão sobre o que hoje deve ser terceirizado na demo
companhia. O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam-

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr. braia) - Tem V. Exa. a palavra.
Presidente, não estou pregando para o Presidente A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Sr.
Fernando Carvalho nenhuma encíclica fúnebre. O Presidente, sou da Comissão Externa e até agora es-
que desejo dizer é que metade da população do meu tou ouvindo, até para apreender o que está sendo
Estado trabalha com alto risco nessas plataformas, dito, ter informação e valorizar as Comissões Perma-
nesses terminais. Estamos tratando de uma popula- nentes. Faço parte da Comissão de Minas e Energia,
ção viva de 200 mil pessoas. Quis chamar a atenção por isso ainda estou aqui. Registramos também as
para diminuir o extremo da abordagem que S.Sa. fez, nossas opiniões formalmente numa Comissão que
porque colocou a empresa praticamente como um tem que ser valorizada, porque é uma Comissão Per-
carrasco. Procurei ir para o outro extremo. Porém, pa- manente.
rece-me que quem deveria estar sentado nesse lugar No entanto, penso que, no caso de quatorze in-
seria o representante dos 100 mil, porque, para mim, tervenções de um minuto e meio, é melhor não fazer
não existe o brasileiro da PETROBRAS e o brasileiro nada. Suspenda-se o trabalho e vamos embora, por-
da prestadora de serviço. Estou disposto a cerrar filei- que é desrespeitoso aos Deputados que ficaram até
ras com esse lutador, a fim de quebrarmos qualquer agora conceder-se um minuto. Não estou preocupada
grilhão jurídico ou constitucional para resolver o pro- com a televisão, com a TV Câmara, com a mídia; a
blema. É preciso falar em nome de todos. esta hora, aliás, já não tem mais nem Jornal Nacional,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam- já pa~so~, e esta~os aqui. Então, a preocupaçã?
braia) - Srs. Deputados, temos ainda quatorze inscri- tambem e de .respeltar, porqu~, para ~alar em um mi-
tos. Portanto, se formos ouvir todos, e vamos ouvir to- nuto ou em tr~~ta seg~ndos, e prefenvel que se sus-
dos, teremos que modificar a sistemática dos traba- p~n~ a reunra? e vejamos o que se faz num outro
lhos. Formaremos dois grupos de sete. dia. om um minuto para cada um dos quatorze De

putados, eu me nego a falar.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam- braia) - A idéia de conceder aos quatorze um minuto

braia) - Solicito que formulem todas as questões da e meio ou dois minutos não partiu do Presidente.
forma mais objetiva possível. O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS -

Reitero o pedido inicial do Deputado Luiz Anto- Sr. Presidente, tenho umas dez perguntas. Preferiria
nio Fleury àqueles que participam da Comissão que continuasse o sistema, para que pudéssemos fa-
Externa, os quais aqui poderiam fazer uma ligeira in- zer as perguntas.
tervenção, já que na quinta-feira e em outros dias te- O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam-
rão todo o tempo disponível para, de forma particular, braia) - Então, vamos fazer dois blocos de sete, e
na Presidência da PETROBRAS, apresentar as ques- cada um se manifeste da forma mais objetiva possí-
tões mais profundas, porque agora não há tempo vel, usando o poder de síntese.
para .tanto. Dessa maneira, atenderíamos a todos os Com a palavra o Sr. Presidente da
Inscntos. PETROBRAS, Sr. Henri Philippe Reichstul.

Antes, passo a palavra ao Presidente Henri Phi- O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Depu-
Iippe Reichstul, para as respostas que ficaram em tado Paulo Feijó, não tenho os dados de comparação.
aberto. Vou encaminhá-los a V. Exa.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Na Comissão de Salvatagem tentaremos aca-
Sr. Presidente, já que ouviremos todos, vamos bar com os cursos, vamos resolver essa questão.



São estas as respostas que tinha a dar.

Não temos discutido vários desses temas. Pare
ce que também o Sindicato, quando aborda a questão
dos terceirizados, só está preocupado com os aciden
tes. Penso que existem outras preocupações sindica
is, de organização de força de trabalho, direitos adqui
ridos para os petroleiros, que não estão presentes.
Até faço uma pequena reclamação. Na verdade, esta
mos discutindo assuntos que poderiam ser aborda
dos com maior clareza. Há uma questão da organiza
ção da força de trabalho dos sindicatos, que não gos
ta da visão sindical dos terceirizados, independente
mente dos acidentes. É preciso qualificar essa ques
tão.
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Sobre São João da Barra, é uma questão da presas que vemos estão em competição predatória?
ANP. Já pagamos 3 bilhões de reais em royalties. Será que não há ambiente agradável e correto de tra-
Nós pagamos. Como é distribuído, é uma questão balho nas grandes empresas que estão no Brasil?
que não passa por nós, mas podemos tentar ajudar. Isso merece uma discussão qualificada.

Quando e como Roncador vai produzir, penso Deputado Jorge BiUar, tenho certa dificuldade
que já respondi essa questão. de ver qual a oportunidade que se apresenta hoje

Quanto ao seguro, estamos esperando um pra- nessa questão do risco. V. Exa. falou do risco e da
zo "x'. Temos expectativa de receber o dinheiro de oportunidade. Neste momento, está um pouco difícil,
volta. mas penso que vamos encontrar.

O Deputado Antonio Feijão não me dirigiu ne- Aprecio a sua sensibilidade no que se refere à
nhuma pergunta. questão cultural, a idéia de que isso muda. Penso que

O Deputado José Genoíno e eu já conversa- estamos radicalizando bastante nessa questão ambi-
mos. enta!. O Sr. Irani que o diga, sobre as enormes dificul-

Deputado Luiz Alberto, não tenho informação dades que tem de mudar comportamentos, principal-
para lhe'dar dos terceirizados, quanto ao custo de mente numa companhia que não contrata pessoas há
manutenção. doze anos.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Gostaria Sobre a terceirização, não tenho nenhuma evi-
de recebê-Ia, mesmo posteriormente. dência de que esse acidente tenha a ver com esse

O SR. HENRI PHIUPPE REICHSTUL - Agra- tema. Terceirização é uma discussão que temos que
deço-Ihe. fazer. Devido a todas essas apresentações, certa-

No que se refere à Unidade 39, unidade nova, mente olharemos com mais cuidado esse assunto.
queremos que ela seja inaugurada perfeitamente, A respeito das medidas preventivas, lançamos
sem nenhum problema. um programa chamado "Tolerância Zero", dentro de

A questão da pré-operação, que apareceu como um programa emergencial.
se os engenheiros da PETROBRAS estivessem deci- Em relação a CIPA, é uma discussão que preci-
dindo fazer um processo de pré-operação de nove so entender melhor, porque vi, conforme o pessoal da
meses em três meses e meio, algo assim, não é a in- PETROBRAS, que essa mega-CIPA na Bacia de
formação que tenho dos engenheiros da Campos funciona. Pediram minha posição sobre
PETROBRAS. Ao contrário. Não há nenhuma anteci- CIPA. Uma CIPA por plataforma é visto um pouco
pação nesse caso. Não é a informação que eu tenho. mais como uma questão sindical do que de seguran-

A ANP tem uma comissão própria, criou-a com ça de trabalho, ou seja, cada elemento de CIPA passa
a Marinha. Vão fazer uma investigação, vão acompa- a ser um membro de sindicato, passa a ter uma esta-
nhar-nos. Vamos ver como será a relação das duas bilidade. Enfim, precisaríamos discutir mais essa
comissões. questão, separando o que é questão sindical, de or-

Porque o Sr. Bellot não divulgou o boletim? Pen- g?~ização da c1~sse de t~~balhadores, um desejo le-
so que já foi explicado, e o pessoal que entende do gltlmo, de questao especifica de segurança de traba-
boletim sabe, aquela questão já tinha sido resolvida; lho.
então, não era relevante. Já foi dito pelo Sindicato,
pela AEPET, ou seja, tiveram um aumento de pres
são, consertaram e colocaram no boletim: "Precisa
comprar a peça. Quando trocar essa peça a ser com
prada, precisa fazê-lo com a plataforma parada".
Assim, precisaria esperar uma parada da plataforma
para trocar a peça.

Sobre a unidade de negócio, que precisa de
uma discussão longa: não necessariamente uma or
ganização de empresa, de forma competitiva, precisa
fazer uma guerra, uma competição predatória. Todas
as empresas são assim? Só as empresas estatais e
monopolistas são as que não sacrificam questões de
custo e questões ambientais? Será que todas as em-
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam- Acompanhando os desastres na PETROBRAS,
braia) - Concedo a palavra ao Deputado Fernando percebi que minha ignorância é colossal. E eu tenho
Gabeira. procurado, cada vez que vou ao local de um desastre,

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA _ não ter resposta antecipada para o que aconteceu,
Sr. Presidente, gostaria de começar com um suave por mais que isso seja sedutor. É a possibilidade de
protesto. Recebi três listas para me inscrever e valeu se fazer uma intervenção para a imprensa. Os eleito-
aquela que me colocou nesta posição. Agora, esta- res vão saber que estivemos lá se chegarmos com
mos todos, como diz Caetano Veloso, "pra lá de Tes- uma teoria estapafúrdia sobre o que aconteceu, por-
rã". Sinceramente, preparei-me para intervir, acompa- que naquele momento todo mundo quer saber o que
nho desastre da PETROBRAS desde 1984. Aliás, na- aconteceu, e nós também não sabemos, não temos
quele momento, o índice de indignação do Deputado condições de dizer o que aconteceu.
José Genoíno era baixo, porque ele não protestou; Mas o fato de haver uma ignorância colossal
nem a Esquerda e nem a Direita protestaram, pois, não significa que ela seja paralisante, que não se vá
naquela oportunidade, a PETROBRAS era vista dizer alguma coisa sobre a experiência que está vi-
como uma empresa estatal disputando com grandes vendo diante dos desastres na PETROBRAS. E o pri-
empresas estrangeiras e era necessário manter o meiro aspecto que eu registro é o de que essa mu-
máximo de paternalismo em relação a ela. Jamais tive dança cultural não está completa, como o próprio
esse tipo paternalismo. Presidente Reichstul admite. Basta dizer que, ao se

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam- chegar a Macaé, se vê um quadro enorme dizendo o
braia) _ Está registrado o suave protesto. quanto a PETROBRAS produz de óleo e o quanto ela

produziu de gás até aquele dia, quando, na verdade,
(Não identificado) - Sem debate, Sr. Presiden- o quadro deveria dizer quantos dias ela funcionou

te. Vamos continuar, se não, não sairemos hoje daqui. sem acidentes. Mas esse é um processo que a cultura
(Não identificado) - Em 1984 eu era Presiden- vai mudar. Nós sabemos que a perspectiva de produ-

te do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de zir, produzir, produzir, ainda está presente em todas
Janeiro e fizemos... as grandes empresas, e é uma perspectiva essencial

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA - para quem vive do lucro. Mas ela tem que ser, de certa
Foi só para registrar que a indignação naquele mo- maneira, equilibrada pela vontade de respeitara vida.
mento não aparecia tanto, e é importante que venha Nesse sentido, há uma questão fundamental a
hoje, temos que saudar essa indignação, mas desde ser enfrentada nessa mudança cultural: a direção da
que seja baseada nos fatos. PETROBRAS e o sindicato têm que se entender bem.

No primeiro aspecto, que me parece que não se As tentativas de entendimentos, a superação das di-
leva em conta e é muito positivo da parte da vergências têm de avançar, porque não haverá uma
PETROBRAS no momento - e o meu elogio tem um política bem-sucedida de modificação cultural na
valor especial, porque não sou de elogiar -, há dois PETROBRAS se não houver uma adesão e uma con-
pontos importantes: o primeiro é que ela está voltada tribuição completa dos sindicatos, que são muito inte-
sinceramente para reduzir os acidentes, tanto no ressados, porque é a vida dos seus associados que
campo ambiental quanto no campo de trabalho; o se- está em jogo também. Esse aspecto tem que ser re-
gundo é que ela está se preparando para desenvolver gistrado.
outras fontes de energia. Eu, por exemplo, não partici- O segundo aspecto. Pode ser que a minha posi-
po do grande orgulho nacional pela produção de pe- ção seja a de um observador mal localizado, mas eu
tróleo - não é que eu não seja patriota; é que eu sou tive a sensação, observando os desastres, que a
um indivíduo, eu não tenho de seguir tudo o que o PETROBRAS é uma empresa com uma informatiza-
meu País acha importante. Não acho que produzir pe- ção tardia, uma informatização precária ainda, consi-
tróleo seja essas lá coisas. Pelo contrário, acho que a deradas as necessidades. Por que eu tive essa sen-
produção de petróleo é responsável por um dos gran- sação? O Presidente talvez nem queira mais ouvir fa-
des males que o planeta vive hoje, o processo de lar nessa história dos dutos, mas a verdade é que,
aquecimento, que nos levou a Kyoto, e está causando com relação aos dutos, a informatização teria evitado
problemas seríssimos para a humanidade. Portanto, aquele desastre da PETROBRAS no Rio, porque com
é preciso também, como diz o Presidente tantas ve- um sensor informatizado que desliga em caso de mu-
zes, qualificar os críticos. Eu sou crítico de outro ponto dança de pressão não haveria a hipótese de ficar va-
de vista. zando durante quatro horas.



Com a palavra o Deputado Dr. Heleno.
O SR. DEPUTADO DR. HELENO - Já fizeram

minhas perguntas. Que bom para os colegas. Então,
com isso terei vinte minutos. De 14h30min para cá,
me deu um estágio de suportabilidade. Mas eu quero
dar parabéns à equipe da PETRaBRAS, principal
mente ao Presidente, que não está enfrentando per
guntas só aqui, pois já também esteve no Senado.

Antes de fazer a pergunta, quero dizer que es
tou contente com o comportamento dos meus cole
gas. Aqui, o partido não funcionou; aqui, eu não vi voz
partidária. Vi, sim, amor à Pátria-mãe, à qual a
PETROBRAS pertence. Senti que os homens que an
tes acusavam, e tinham até o delírio da acusação,
hoje aqui estão até como parceiros, oferecendo o me
lhor de si para melhorar a conduta da empresa.

Houve onze mortes. Se formos fazer compara
ções com outras profissões, com outros atos específi
cos, vamos criar um ódio em torno disso. Mas não
quando comparamos com outras plataformas, com
tecnologias as mais modernas possíveis, onde o mí
nimo de ruído é detectado, como é o caso de acidente
ocorrido no Mar do Norte, bem lá de trás, com uma
plataforma que perdeu uma coluna. Ela soçobrou
imediatamente e, cinco minutos depois, 160 pessoas
tinham morrido. a mundo todo calou. Mas, no nosso
País, nós não admitimos que ninguém morra, porque
temos im sentimento de fraternidade muito forte. Se
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Sobre a questão da plataforma - o Deputado dos navios, eu acabo de apresentar um projeto deter-
Bittar já mencionou o fato - sentimos que o processo minando que os navios petroleiros tenham casco du-
de informatização do comando não era completo. Ele pio, com o face out evidentemente adaptado à situa-
não tinha, nem de longe, o que tem uma usina nucle- ção econômica brasileira. Mas o Brasil não pode mais
ar, evidentemente, mas não era um processo de infor- ter navios petroleiros construídos com cascos sim-
matização adequado. Mais ainda: não tinha, como já pies. Eles têm que ter casco duplo.
foi mencionado, câmeras filmando. Por quê? Eu per- Finalmente, no caso das plataformas, teremos
gunto ao Presidente: na loja de conveniência da de proceder a um exame desse problema específico
PETROBRAS não tem uma câmera filmando? Tem, e tentar pelo menos fazer o que os noruegueses fize-
todo o tempo. Essas câmeras tinham que nos trazer ramo Como não podemos retirar a plataforma do fun-
todas as informações. Sinto, portanto, que é preciso do do mar para saber por que ela afundou, pelo me-
tocar de novo na questão da informatização. Trata-se nos podemos tentar examinar o que os noruegueses
de um processo. Por mais que queiramos mudar a constataram do afundamento de sua plataforma, que
cultura, e é importante mudá-Ia, é necessário tam- ocorreu a uma profundidade de 200 metros, tentar
bém avançar no sentido de informatizarmos a empre- examinar as regras de construção que eles determi-
sa em todos os aspectos em que isso seja possível. naram e adaptá-Ias às circunstâncias do Atlântico.
Às vezes, até com o risco de... como? São essas as propostas que eu faço, para co-

(Intervenção inaudível.) meçarmos a discutir. Lamento que tenha sido tão sin-
O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA - tético, até peço desculpas, mas vamos ver se nas pró-

Às vezes até com esse risco, não é? ximas listas que apareçam eu coincida com a lista
Também acho, e queria dizer fraternalmente, quente - hoje eu entrei na lista fria.

que a PETROBRAS avançou enormemente na comu- O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam-
nicação. Hoje, ela é uma empresa transparente. Mas braia) - Mas mesmo assim falou durante seis minu-
uma crítica que faço é que ela é transparente demais. tos.
Não podemos partir de uma opacidade, como existia
em 1984, para uma transparência ingênua. Cito dois
exemplos, nesse desastre, em que ela mostrou uma
transparência ingênua: o primeiro foi noticiar, na pla
taforma, o crescimento da mancha de óleo. A mancha
tinha 3 quilômetros, passou para 8, para 40, para 50,
sem esclarecer que era o mesmo volume. Na medida
em que uma mancha com o mesmo volume vai au
mentando, a situação vai ficando mais tranqüila, e
não mais preocupante, como pode parecer.

a segundo exemplo em que ela mostrou certa
ingenuidade na comunicação de acidente foi quando
registrou a história dos boletins, mas não analisou os
boletins, não os contextualizou para a opinião pública,
mostrando que a plataforma deveria parar no momen
to em que a peça fosse mudada, e não a plataforma
deveria parar tout court, instantaneamente. São pe
quenos erros de comunicação, com os quais vamos
aprendendo. Ela não tem que ser perfeita na comuni
cação do desastre, como não tem que ser perfeita em
todos os aspectos. Mas são pequenos erros, e vamos
vendo que estamos aprendendo.

A nossa tarefa não é criticar a PETROBRAS. A
nossa tarefa é achar saídas. Há desastres em dutos,
há desastres com navios e há desastres em platafor
mas. Vejamos, então, os ponto em que temos de to
car: nos dutos, há a perspectiva de informatizar os
controles, que já seria um grande avanço. No caso
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olharmos o exemplo da Noruega e de outros lugares, (Risos.) Isto foi bonito. E nós não ouvimos nem con-
o desastre é fatal. O homem é quase mercadoria. Mas testamos, mas precisamos ver. Notem que a platafor-
aqui é diferente. Aqui, nós unimos partidos e pessoas. ma soçobrou a 1.300 metros. Nos outros países, são
Por isso, temos razão de defender. 200 metros de profundidade. E como apareceram su-

Eu não posso deixar de notar, de dois anos para gestões. Pessoas diziam: "Por que não pegou o meu
cá, a transformação da PETROBRAS em relação a balão e colocou lá?". Outros: "A roda da minha bicicle-
todos nós outros. Eu não ouvi, aqui, um Deputado fa- ta podia ajudar a levanta!". O PT disse: "Eu coloco a
lar mal da PETROBRAS no atendimento a qualquer estrela". O PSDB disse: "Eu coloco o tucano lá em
pedido de esclarecimento. O que é muito bonito. Qu- cima para puxa!". Ou seja, não faltou sugestão. Eu até
ando vejo, junto conosco na mesa, o PT com o mes- ouvi isto: "Por que não pegaram outras plataformas e
mo ideal - não de atitudes terroristas como muitos colocaram em volta para poder sustentar aquilo?". Eu
acham -, vejo, de fato, uma filosofia fu~cionando: es- disse que seria uma boa idéia. Mas a idéia é que per-
tamos procurando ajudar, queremos ser parceiros, demos aquela jogada, mas não perdemos o jogo.
queremos resultados positivos. Tivemos aqui uma Por isso, convoco todos para seguir nesse ritmo,
acusação bem branda, que, depois, até se transfor- porque assim, garanto, conseguiremos resolver os
mou em desculpa. Mas quase todos elogiaram a atitu- problemas do Brasil.
de do Presidente da PETROBRAS. A transparência tem sido a tônica da administra-

Parabéns, Sr. Henri Philippe Reichstul. V.Sa. ção de V. sa, Sr. Presidente da PETROBRAS. Isso
não comprou ninguém, mas cativou a todos. É o resul- ninguém contesta, porque V.Sa. passa essa lisura
tado de um trabalho sério. V.Sa. passou a ser escravo para nós. Ninguém fala de V.Sa., porque ninguém
do seu trabalho. Com isso, sentimos que o funcionário pode fazê-lo. Eu não ouvi comentário de ninguém. E
da PETROBRAS tem amor pela profissão e pela em- isso é que é gostoso. Eu temia que a turma, aqui, fos-
presa. E também nos arrasta com esses resultados. se, de fato, queimar o Presidente da PETROBRAS.
Os números tinham que existir. Se não fossem os nú- Por isso, a última e simples pergunta que faço a V.Sa.
meros, como poderíamos prosseguir ou perpetuar é: quantas centrais ambientais ainda estão para ser
tudo o que queremos fazer? Trata-se da quarta em- construídas? Por que pergunto isso? Porque a coisa
presa mais admirada no mundo. Ela é do meu País, é mais bela que a PETROBRAS fez, dentre todas as
da Pátria-mãe. E é aí que temos de nos manifestar. E outras, foi a busca da excelência ambiental.
é por isso eu coloco mais sentimento do que política. Muito obrigado.
Eu não vou falar em res publica, mas dessa doação, O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam-
do toque da pele que nós temos um com o outro, da braia) - Com a palavra a Deputada Jandira Feghali.
falta e da memória que nós temos daquilo que perde- A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Sr.
mos. Presidente da Comissão Externa, Sr. Presidente da

Por isso, meus companheiros, eu estou feliz. Fi- PETROBRAS, eu fiz questão de manter a minha ins-
caria mais dez horas aqui. Primeiro, porque a tônica crição, porque há o registro formal - aliás, são duas
nossa não é espalhar o ódio, mas, como o nobre De- Comissões Permanentes, mais a Comissão Externa
putado Paulo Feijó falou, lutarmos, brigarmos, levan- - dessas audiências, e tudo isso é guardado histori-
tarmos dúvidas. E se, por acaso, com relação ao se- camente. Considero muito importante as opiniões.
guro, os "canalhocratas" quiserem criar algum proble- Aliás, um dos principais instrumentos de trabalho
ma para não pagá-lo, aí, nós vamos nos associar nosso é a opinião. Em torno do direito de opinião e do
mais a PETROBRAS para poder trazer isso para nós. voto eu defendo a imunidade absoluta.
Isso é nacionalismo, isso é amor. Agora, usar a ban- Eu não vou entrar em questões técnicas, mas a
deira? Nós aqui não estamos para isso. Eu estou feliz técnica nunca é isenta de conteúdo político. Nós não
com todos os senhores. Por isso, não quero ser Prefe- temos resultados técnicos sem decisão política. Se
ito; quero ser Deputado toda a vida, porque aqui é a fosse assim, a energia nuclear se limitaria na bomba
escola. Aqui, nós nos comunicamos. (Risos.) atômica. Foi política a decisão de utilizá-Ia como fonte

Dentro da área de risco, devo agradecer o De- energética, como energia elétrica.
putado Antonio Feijão por nos ter proporcionado essa A primeira questão que levanto aqui é que la-
proteína tão gostosa - o lirismo que foi implantado mentavelmente, nessas tragédias com a perda de
dentro de nós, em corporação tão gostosa. E vejo o companheiros trabalhadores, estamos vivendo, uma
Deputado José Genuíno falando do comportamento sucessão de fatos políticos e administrativos que es-
político. Mas, no final, ele declarou: "Te amo, Philippe". tão estourando agora, mas que não começaram ago-
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ra. Uma parte deles poderia estar sendo revertida ma orientação para ANP ou para a PETROBRAS
agora, mas, na minha opinião, ainda não está. Com o quanto a essas metas e ao uso das fontes de energia
processo político de gestão da PETROBRAS, os pro- para a PETROBRAS poder atuar?
blemas vão começar agora, mas alguns ainda estão Outra questão que me chama a atenção, decor-
perenizados e precisam ser revertidos. Levanto inclu- rente de uma política que - repito -, na minha opinião,
sive uma questão mais geral, para os comentários, não começou agora, diz respeito a recursos huma-
particularmente, do Presidente da PETROBRAS e do nos. Essa é a ótica sob a qual consideramos o proble-
Presidente do Sindicato: o problema das metas. ma da terceirização. Precisamos parar de amesqui-

Ouço muito falar sobre a meta da auto-suficiên- nhar esse debate. Não se trata de um meio de causar
cia na produção de petróleo até 2005, e fico me per- agitação, pois vínculo empregatício não é uma ques-
guntando - esta é uma pergunta que tenho há muito tão secundária. Expectativa de carreira e qualificação
tempo, desde que participei da Comissão que regula- de um empregado da PETROBRAS não são a mes-
mentou a Agência Nacional do Petróleo, a partir da ma coisa no caso de um empregado temporário, ter-
Lei n° 9.478 e do decreto que flexibilizou o processo ceirizado econtratado. Qual a qualificação, qual o trei-
de licitação da PETROBRAS: onde são definidas as namento e qual a relação subjacente ao conjunto dos
metas. É a Agência que define essas metas? Estou problemas estruturais da empresa? Esse problema
formulando uma questão geral porque acho que isso também é nosso, e queremos discuti-lo. Os Parla-
tem relação direta com o grau de tensionamento e mentares têm de debater isso aprofundadamente,
possível - não estou afirmando - açodamento na porque, na minha opinião, não se trata de questão se-
busca e no aumento da produção de petróleo. cundária: navios e plataformas são áreas de risco, en-

Esta Casa aprovou a Lei n° 9.478. Votei contrari- tre outras. A PETROBRAS não é só a plataforma que
amente a ela por uma série de motivos, mas a maioria flutua no mar: há muito mais áreas de risco, como os
parlamentar a aprovou. Um aspecto geral a conside- navios transformados em plataformas. Falam em ho-
rar, sobre o qual me questiono e em torno do qual já mens embarcados por quatorze dias, mas há homens
há muito debate, diz respeito à própria exploração embarcados por dez meses, que vivem sobre tan-
dos blocos, licitados seja para a PETROBRAS seja ques de óleo, portanto em situação de risco, longe de
para outras empresas. Os prazos para a exploração suas famílias, portanto sob stress bem maior que o
desses blocos e sua transformação em áreas comer- causado em quatorze dias de plataforma.
ciais são diferentes: para a PETROBRAS o prazo é de Esses são pontos que precisam ser abordados.
três anos, para as empresas estrangeiras o prazo é Na minha opinião, pelos dados de que dispomos - e a
de nove anos. cada dia chegam mais dado por e-mail, fax e denún-

A pergunta que faço é a seguinte: três anos é um cia direta -, é grave a questão dos recursos humanos,
prazo adequado para que sejam feitos investimentos e esta Comissão deve apurá-Ia. Não se trata - repito-
de milhões de dólares? E em não se obtendo resulta- de um problema secundário ou menor.
do comercial nesse prazo - prazo que tenciona pro- O terceiro aspecto que quero considerar se rela-
dução, perfuração e, portanto, de jornadas de traba- ciona com os contratos, que também entendo deve-
lho -, o que acontece? Devolve-se o bloco? E o que mos apurar. Contratos mais antigos, que envolvem a
acontece com o investimento de milhões de dólares? Marítima, por exemplo. Já houve aqui audiências pú-

Há 53 blocos que terão de ser definidos comoblicas por ocasião das denúncias de desavenças co-
comerciais ou não até agosto deste ano. Pergunto-me merciais, as quais, no entanto, a meu ver, não ficaram
o que vai acontecer: o prazo de três anos para a ca- claras para esta Casa. Precisamos nos aprofundar no
racterização desses blocos como comerciais é ade- assunto e descobrir se houve facilitação ou favoreci-
quada ao investimento técnico, à ação e à produção mento, se houve condutas ilícitas.
da empresa? Acho que isso está diretamente relacio- Quando o ex-Presidente da PETROBRAS, Joel
nado ao tensionamento das jornadas de trabalho, da Rennó, aqui esteve, fizemos a S.Sa. perguntas dire-
produção, da perfuração e do planejamento estratégi- tas, para as quais não houve resposta. Fizemos as
co da PETROBRAS. Para mim, essa não é uma ques- perguntas ao Presidente Reichstul, que estava che-
tão menor. gando à empresa e, por questões éticas, ficou numa

Outra pergunta. Como a lei determina que o situação difícil naquele momento. Acho que vamos ter
Conselho Nacional de Política Energética tem de es- de nos aprofundar naquelas questões e em outras.
tabelecer diretrizes de uso de fonte energética, quan- Apresentei requerimento de informação que es-
tas vezes - se alguma vez - o Conselho emitiu algu- pero seja respondido pela PETROBRAS. Gompreen-



sa.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam
braia) - Obrigado, Deputada Jandira Feghali.

Concedo a palavra ao Deputado Vivaldo Barbo-

o SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Presidente Re
ichstul, só uma empresa como a PETROBRAS pode
ria reagir a esse grave acidente da forma como o fez.
Sua direção e seus quadros técnicos se mobilizaram
de forma muito especial, tal como não é de se esperar
de nenhuma outra empresa de natureza diferente da
PETROBRAS. Somente a PETROBRAS possui as
características que lhe permitem responder, por meio
de sua direção e de seus quadros técnicos, à presen-
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do eventual atraso na resposta em função de toda te situação, o que tem merecido os maiores e melho-
essa turbulência, mas quero conhecer claramente os res comentários.
critérios sobre os quais de baseiam os contratos de Há, entretanto, duas questões que causaram e
trabalho e licitações para compreender o planejamen- têm causado impacto no funcionamento da
to e a forma como a PETROBRAS atua. PETROBRAS, onde adquirem proporções ainda mai-

Por último, abordo a questão da competitivida- ores dada a natureza da empresa.
de. Continuo achando que foi um erro a quebra do A primeira questão, já tão repetida, é a terceiri-
monopólio. Mas trata-se de um fato consumado, e zação, que o Presidente não quer discutir aqui por
precisamos avançar em direção ao processo de com- não considerar este o fórum adequado e cuja discus-
petitividade. Entretanto, acho importante apurarmos são procura sempre desconsiderar.
qual o preço que vamos pagar por essa competitivida- A terceirização está exacerbada na
de. Precisamos conhecer os critérios internacionais PETROBRAS, está além do razoável. Sei que não se
de entrada no País. Não aceitamos que, para compe- trata de política da direção, mas de Governo. Mais
tir, tenhamos de baixar a qualidade por meio da redu- que isso, é uma política de orientação ideológica que
ção de custos em áreas que não podem ter custos re- vem do próprio Fundo Monetário Internacional, pois
duzidos. A redução de custos é um legítimo recurso está no coração do pensamento neoliberal. Sei que
empresarial. O problema é saber onde se estão redu- mesmo a direção da PETROBRAS terá dificuldade
zindo custos, qual o preço da redução de custos. A re- em resistir à orientaçãp de terceirização, mas a em-
dução está sendo feita na área de formação de pes- presa tem características que não a deveriam levar a
soai? Na qualidade? Onde se estão reduzindo custos terceirização ao nível em que está.
para estabelecer a competitividade internacional? Se Hoje, atividades de exploração de petróleo no
seguirmos ipsis Iitteris o que trazem as empresas de Brasil estão sendo realizadas por empresas particula-
fora, vamos gerar gravíssimos problemas para a res e não pela PETROBRAS. Apenas um terço das
PETROBRAS. A competitividade não pode ser justifi- atividades exploratórias de petróleo nas áreas da
cativa para tudo. Vamos ter de avaliar qual o preço PETROBRAS são realizadas pela própria empresa,
que estamos pagando por ela. segundo números fornecidos. Empresas privadas,

Por fim, uma pergunta ao Sr. Fernando Carva- nacionais.e multinacion~is, estão explorando o petró-
lho, que poderá também comentar as questões que leo em dOIS terços da~ areas da PETRO~RAS e, por-
levantei: - trata-se de funcionário da empresa -, rela- tanto, trabalhando dOIS terços da produçao.
tando problemas na P-36, anteriores ao acidente. Evidentemente o impacto disso é muito grande.
Cerca de dez dias antes do acidente, foi necessário Não sei precisar se existe relação próxima ou remota
abrir com serra uma janela num duto de gás que esta- com os acidentes, mas alguma conexão existe. Em
va superaquecido e jogar lá água gelada. Para evitar homenagem à direção da PETROBRAS, que nos
ilações levianas, pergunto ao Presidente da Sindicato acompanha até esta hora neste trabalho, fazemos
e ao Presidente da PETROBRAS se têm conheci- apelo no sentido de que reveja e.ssa questão e dê a
mento dessa obra emergencial naquela plataforma ela tom mais correto e equilibrado, para que medidas
dez dias antes do acidente. adequadas sejam adotadas pela empresa.

Outra questão de igual impacto é a chamada di
visão das unidades de negócio da empresa. A
PETROBRAS abriu suas entranhas à Arthur D. Little,
empresa de consultoria internacional que a dividiu
mediante critérios nunca antes adotados, chegando a
uma situação tal - já levantada anteriormente, mas
não, a meu ver, tratada adequadamente - que a Bacia
de Campos é parcialmente administrada por Macaé,
como unidade negócio, e parcialmente administrada
pelo Rio de Janeiro, no Edifício Maracanã, na General
Canabarro. Evidentemente, qualquer visão adminis
trativa, organizacional, jamais poderia pensar em fra
cionar a Bacia de Campos em duas gerências opera
cionais, em duas administrações distintas. Pela inde
pendência, pelo nível de autonomia e pelo efeito exa-



O SR. DEPUTADO SALVADOR ZIMBALDI- Sr.
Presidente, Deputado Antonio Cambria, Deputado
Fleury, Dr. Philippe, Fernando Siqueira, Fernando
Carvalho, serei breve. Parece-me que o grande vilão
de toda essa história vai ser o terceirizado. Pelo que
estamos sentindo, todo mundo bate no terceirizado,
principalmente aqueles que têm uma idéia mais esta
tizante e que imaginam que o mundo tem de ser total
mente estatizado para dar bom resultado. Lem
brou-nos um nosso colega que o índice de terceiriza
ção de todas as empresas de prospecção de petróleo
no mundo é muito maior do que o nosso. A média
mundial é de 1 para 5 funcionários, enquanto a nossa
é de 1 para 2 funcionários terceirizados.

A terceirização é hoje prática que as empresas
no mundo globalizado assumem porque é preciso
que haja forte concentraçãp no seu objetivo principal,
que, no nosso caso, é o próprio petróleo.

Acidentes podem ocorrer em qualquer setor de
trabalho. O Deputado Antonio Feijão já abordou aqui
a questão no setor mineral. Concordamos que a mai
or perda não foi a plataforma, mas as vidas que se fo
ram, as quais certamente são irreparáveis. Uma pla
taforma nova será construída, o seguro vai cobrir o
prejuízo, o petróleo vai continuar jorrando das águas
profundas, mas, infelizmente, em todos os setores da
sociedade acidentes continuarão ocorrendo. Na
construção civil, quantas pessoas morrem por dia e
esse triste fato passa despercebido de nós? Em rela
ção aos profissionais do volante, os motoristas, quan
tos morrem e quantos matam? Quantas vidas se per
dem em relação a tudo isso?

É claro que uma coisa não justifica a outra, mas
sabemos que, diante de todas essas circunstâncias,
há dados estatísticos e demonstrações claras de que
a diretoria da PETROBRAS e seus empregados leva
ram essa empresa aos índices que nos foram mostra
dos aqui, inclusive fazendo com que ela seja reconhe
cida nacional e internacional.

Aliás, alegra-me hoje estar nesta Comissão e
verificar que os discursos aqui feitos foram muito dife
rentes daqueles que ouvimos há alguns dias. No dia
em que o acidente aconteceu e no seguinte, quando a
plataforma estava flutuando, meia pensa, os discur
sos que ouvimos do plenário da Câmara davam a im
pressão de que o Presidente e a diretoria da
PETROBRAS haviam determinado que o acidente
acontecesse. É só consultar os registros taquigráficos
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ceroado que cada unidade de negócio adquire na O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam-
PETROBRAS, não espero evidentemente integração braia) - Com a palavra o Deputado Salvador Zimbal-
entre essas unidades. O que aconteceu com a P-36 é di.
que ela era gerida da General Canabarro, e não de
Macaé. Não consigo conceber qual teoria administra
tiva e gerencial que consegue dar lógica a uma situa
ção como essa. Creio até que poderíamos conceber:
"A Bacia de Campos é muito complexa, muito grande
e precisa de duas, três ou quatro gerências." Mas pelo
menos gerências capazes de, cem um vôo de heli
cóptero, sair da base de Macaé e ir até a plataforma.
Para a gerência do Rio de Janeiro poder chegar à pla
taforma, ela tinha que pegar um jato, desembarcar
em Campos e pegar um helicóptero para chegar lá.
Como é possível gerenciar uma plataforma dessa for
ma?

Agora, ficamos até perturbados com essa histó
ria dos memorandos que eram destinados ao gerente
do Rio, mas que foram para o computador do outro
gerente, o gerente de Macaé, que não tinha nenhuma
responsabilidade com a plataforma. A imprensa pro
curou afirmar que o Dr. Bellot tirou do computador, por
decisão própria, os memorandos. No entanto, ele
nada tinha a ver com os memorandos. Estes nunca
eram endereçados a ele, não lhe reclamavam nada,
não lhe propunham nada, não lhe indicavam nada,
nem a compra de equipamentos era dirigida a ele,
mas sim ao gerente do Rio, na General Canabarro, in
teiramente fora de qualquer contato administrativo. Eu
não compreendo como essa questão mudou na crise.
Eu sei que gerência de crise é uma coisa, direção
operacional é outra. Eu sei que, talvez na crise, essa
questão tenha mudado, as duas gerências tenham se
juntado, mas o gerente responsável pela plataforma,
para o qual os memorandos eram dirigidos, era um e
o gerente que administrou os memorandos no com
putador foi outro.

Em relação a essa questão gerencial e adminis
trativa, não consigo compreender onde a Arthur D. Lit
tle foi encontrar fundamento teórico para justificar
uma divisão como essa e como a direção da
PETROBRAS foi submeter-se à orientação dessa
consultoria americana. Faço um apelo à direção da
PETROBRAS para levar em conta o que disse. Real
mente esses fatos podem não ter causa direta ou ime
diata, ou podem nem ter causa remota, mas, sem dú
vida alguma, estão a perturbar o funcionamento nor
mal da empresa que conquistou o atual conceito, sem
enfrentar os problemas que hoje enfrenta, por ter uma
orientação anterior diferente.
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para verificar que houve verdadeira crucificação do
Presidente e da Diretoria.

Hoje, com os ânimos menos exaltados, cada
um cai um pouco mais em si e verifica que a solução
não é tão simples. Também ouvimos aqui discursos
daqueles quem têm solução para tudo, principalmen
te depois que os problemas acontecem, mas antes
não fazem'absolutamente nada para sugerir ou para
reparar qualquer tipo de ocorrência ou para que situa
ção como aquela não venha acontecer.

Não vou me alongar, nem fazer perguntas, mas
quero finalizar hipotecando a minha solidariedade às
famílias que perderam entes queridos e também ao
Presidente da PETROBRAS, Sr. Philippe, assim
como a toda a diretoria da empresa. Deixo também
muito claro que estamos do mesmo lado da corda,
tentando valorizar e defender a empresa, conforme V.
sa., toda a sua Diretoria e os empregados da sua em
presa têm feito, pois dar valorizar a PETROBRAS é
valorizar o Brasil.

Parabenizo V. sa. e também a sua diretoria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam
braia) - Obrigado, Deputado Salvador Zimbaldi.

Com a palavra o Deputado Alexandre Santos.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS 
Sr. Presidente, Srs. Membros da Mesa, quero iniciar
parabenizando todos os presentes pelo cumprimento
de um rito há muito não visto nesta Casa, principal
mente ao Presidente da PETROBRAS e aos seus di
retores, que estão aqui determinados a nos dar todas
os esclarecimentos possíveis. Há muito esta Casa
não vê isso. Por isso, quero cumprimentá-los por esse
dia.

Infelizmente, esse acidente com a perda irrepa
rável da vida de companheiros petroleiros, da plata
forma, de perdas financeiras nos leva a fazer várias
indagações Quero, Sr. Presidente, deixar algumas in
dagações, mas antes quero dizer que há muito não
via tanta transparência por parte da PETROBRAS,
que era uma caixa preta para todos nós nesta Casa,
como também o desejo de parceria demonstrado pela
empresa, seja em relação a órgãos ambientais, como
IBAMA, seja a outros órgãos dos Estados e dos Muni
cípios. Hoje, apresentam-nos uma nova
PETROBRAS.

Infelizmente, estamos discutindo um acidente
que nos causa pesar sob todos os aspectos. O Dr. Se
jera, da COPPE, em uma de suas palestras para o
grupo, disse-nos que a P-36, para operar adequada
mente, com total segurança, através de aparelhos so-

fisticados, deveria trabalhar somente com 60 pessoas
na plataforma. Tínhamos lá 175 pessoas.

A PETROBRAS - essa é a minha pergunta 
está fazendo algo para realmente dar essa segurança
que os técnicos da COPPE já analisaram e nos infor
maram? Aí se localiza a grande discussão para os pe
troleiros. Como vamos conduzir essa política? Quais
os sistemas de avaliação feitos para dar segurança às
outras plataformas em funcionamento?

Qual o resultado da produção quando o senhor
entrou e qual a atual produção? Quais são os investi
mentos na área de qualificação de pessoal da
PETROBRAS? Existe alguma exigência para qualifi
cação da mão-de-obra dos terceirizados? Qual o re
sultado financeiro da PETROBRAS quando o senhor
assumiu e qual o atual? Qual é o valor de mercado
antes e o atual da PETROBRAS? São essas as mi
nhas indagações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam
braia) - Com a palavra o Deputado Celso Russoman
no.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
Sr. Presidente, Sr!!::. e Srs. Deputados, ouvi uma dis
cussão intensa durante toda esta sessão, mas o que
me causa estranheza é que em nenhum momento foi
abordada a questão do responsável, na forma da le
gislação brasileira, pela construção dessa platafor
ma.

Já conversei com o Presidente Philippe sobre
esse assunto. Ele me disse que o seguro vai pagar. O
seguro vai pagar sem dúvida nenhuma, Presidente,
mas vai pagar a vida das pessoas? Existe responsa
bilidade por parte do fabricante? Essa plataforma es
tava há um ano em operação.

O Código de Defesa do Consumidor estipula
que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, públi
ca ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os
entes despersonalizados. O consumidor é destinatá
rio final, seja ele público seja privado. Neste caso, o
destinatário final é a PETROBRAS, que adquiriu a
plataforma. Precisamos saber com a perícia de quem
realmente é a responsabilidade, se o erro foi do fabri
cante, por vício oculto, ou redibitório, como chama a
lei, ou se houve falha humana.

Por mais incrível que possa parecer, se formos
fazer uma estatística, verificaremos que 98% dos aci
dentes aéreos são decorrentes de falha humana. Difi
cilmente a falha é técnica, como aconteceu excepcio
nalmente com o avião da TAM. Ainda assim, se o pilo
to tivesse um pouco mais de experiência, não teria
havido o acidente. Houve uma falha técnica, mas logo
em seguida uma falha humana.
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Não vi aqui o Presidente da Marítima, que vem isso bem claro, porque algumas pessoas acabam não
sendo objeto de acusações de corrupção ao longo de sabendo. Depois de muitos anos, eu que sou do movi-
todos esses contratos. Uma empresa que em 1994 mento sindical, fico feliz em ver dirigente sindical hoje
não era nada e, de repente, na última gestão, não a da estatura que o companheiro está tendo na condu-
sua, a Marítima chegou a ter 80% dos contratos da ção de um processo extremamente difícil. Sei porque
PETROBRAS. Aliás, parabenizo-o V.Sa. por ter can- já passei por isso na minha categoria ferroviária. Na
celado dois contratos, independentemente de haver ocasião, não morreram nove, morreram trinta em um
ação judicial ou não, porque lá na frente vamos mos- acidente em Japeri, na saída do trem da serra. Eu era
trar quem é sério e quem não é. o Presidente'do Sindicato. Na época, não tínhamos o

Neste momento parabenizo a PETROBRAS por Parlamento discutindo a questão, mas já tínhamos
dois motivos. Em primeiro lugar, eu, como Vice-Presi- terceirização e não conseguimos que esse problema
dente da Comissão, até há pouco tempo, e o Deputa- fosse colocado na ordem do dia.
do Salatiel Carvalho, como Presidente, acompanha- O companheiro está de parabéns pela sua luci-
mos o esforço da PETROBRAS, depois do problema dez em todos os aspectos. Para mim, isso é funda-
no Rio de Janeiro, para implantar políticas ambientais mental. Estamos tendo dificuldades em encontrar Ii-
com prioridade. deranças neste País, até por causa do desmonte fei-

Acho que a PETROBRAS precisa aprofun- to, da política neoliberal vigente em nosso País, da di-
dar-se um pouco mais com relação ao fabricante. Pre- ficuldade dos operários em ter empregos e, quando
cisamos ver esse contrato para saber qual o tempo de encontra, ser terceirizado. Acaba trabalhando num re-
garantia do produto vendido. O fabricante é a Maríti- gime escravista. Por isso ouvimos intervenções em
ma. A Marítima reformou a plataforma. É a responsá- que só faltavam dizer que morrer uma pessoa ou ou-
vel porque ganhou a concorrência para fazer a entre- tra é conseqüência. Nós lutamos é pela vida. A vida é
ga. Temos que apurar isso. central em todas as questões. E nós, sindicalistas, te-

Tenho uma série de levantamentos Vou enviar mos isso como ponto central. Independentemente
esse material, Presidente, ao senhor. Is~o é um as- d?ssas q,uestões .de catego~ia, se ~. t~rcei~izado ou
sunto muito sério. A Deputada Jandira Feghali falou nao, .s~ e petroleiro ou se e. ferrovlano~ ~os somos
sobre a Marítima. Temos de ir a fundo com relação a operanos. E a nossa ~efesa e a do operano. E temos
esses contratos. Estava nos Estados Unidos, repre- que ter clareza s~bre ISSO.. .

sentando a Comissão do MERCOSUL em Washing- . Faço.questao de registrar esse elogiO. O compa-
ton., quando li a notícia nas primeiras páginas dos jor- nhelr~ est~ tendo u.ma postura que eu, Carlos Santa-
nais americanos, inclusive no The Washington Posto na, nao tena se estivesse em seu lugar. O que alguns
Estava lá a fotografia da plataforma afundando. Isso é companh~iros P~r!a~entare~ falaram, meu amigo, se
muito triste. Esse!;) contratos têm que ser vistos. Te- !~sse c?mlgo, eu Ja tinha partido para d~nt.ro, ~omo e~
mos que nos aprofundar no caso. A Marítima chegou Ja parti para dentro. quando eu er~ slndlcallst~. Ate
aonde chegou porque teve o apoio de alguém. com um companheiro do meu partido eu parti para

O SR. PRESIDENTE (De utado Antonio Cam- dentro. Quando.o trem estav~ parado h~ onze ~ias~
.. p chegaram na minha casa e disseram: "Nao, voce vai

brala) - Obngado, Deputado Celso Russomanno. M' . t·· "A .. . f' f ..
as ••••• ao InlS eno. pnmelra cOisa que IZ OI Jogara mesa

Sr-. e .Srs·
A

D~putados, ha ainda dOIS Inscntos. em cima do dirigente, e acabou. Depois eles passa-
Peço a aqUlescencla dos senhores e das senhoras ram a me respeitar e tentaram resolver a situação.
para passar a palavra a esses Deputados e encerra- O h' t • d t d ' ,

•• ~ • A • compan elro es a emons ran o que e pOSSI-
mos a partlclpaçao dos Deputados nessa audlencla I b t d d d' d d I ('b I.bl" ve o ar no or em o la, o mo e o neo I era e que
pu Ica. aí, achar bom ou não, mas o companheiro está con-

Passo a palavra ao Deputado Carlos Santana. seguindo botar na ordem do dia.. E nós aqui, pela pa-
O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Sr. lavra do Líder do Governo do Congresso, que abriu

Presidente, Sr. Presidente da PETROBRAS, compa- uma ampla discussão que temos que aproveitar, va-
nheiro Fernando Siqueira, da Associação dos Enge- mos aproveitar por ali, acho que é esse o lado positi-
nheiros da PETROBRAS, meu companheiro Fernan- vo, vamos aproveitar o que o Líder do Congresso, va-
do Carvalho, do sindicato dos petroleiros. mos entrar na questão da terceirização, que onde co-

Na Comissão, cada deputado representa um meçamos discutir.
pouco população do Brasil. O meu caso é bem nítido: Porque eu não tenho só preocupação com a
represento os operários aqui dentro. Quero deixar PETROBRAS, temos vários setores da economia do
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nosso País em que está havendo terceirização, pode
mos ter uma legislação de proteção em alguns seto
res que temos que aprovenar. A morte desses compa
nheiros vai dar fruto, como outras mortes já frutifica
ram. Tivemos o Dia Internacional das Mulheres, para
chegar a uma legislação que protegesse as mulheres
muitas morreram. Não é que queiramos isso. Sou ne
gro e para termos essa semiliberdade hoje vários ne
gros tiveram que morrer.

Quero dizer que vamos aproveitar este momen
to para conseguir, nesta Casa, elaborar uma legisla
ção que amenize cada vez mais esse processo da ter
ceirização interna.

Quanto à questão da PETROBRAS fico assim,
até porque os meus avós foram muito para rua por ca
usa da PETROBRAS, eu acho que é um dever, todos
eles eram do Partido Comunista Brasileiro e era a luta
central. E a minha categoria ferroviária foi muito à luta
pela PETROBRAS, até porque tínhamos uma unida
de do movimento sindical muito forte. Em Campos,
em Macaé, onde está a nossa Cooperamirim(?), te
mos o maior contigente de ferroviários lá e que tem
uma tradição histórica, eles foram para rua e cada
brasileiro, cada pessoa está sentindo com a questão
da PETROBRAS.

Tem uma coisa que é salutar, pelo menos a Dire
ção da PETROBRAS está tendo a coragem de vir a
público, de mostrar, o que vários dirigentes não estão
fazendo em vários outros setores. A crítica tem que
ser construtiva. O que aconteceu no passado não
queremos que aconteça no futuro, por isso tem que
levantar, uns levantam mais asperamente, o outro
nesse sentido. Tem que haver essa preocupação,
quero elogiar. Esta Comissão Externa com as comis
sões permanentes têm um trabalho longo pela frente.
A Direção da PETROBRAS, da forma como está con
duzindo, só vai prestar esclarecimentos a nós. Não te
nho nenhuma pergunta.

Só quero deixar registrado, e quero assinar em
baixo, que o companheiro Jorge Bittar foi de uma feli
cidade enorme. O companheiro que trabalhou melhor
a questão, porque é petroleiro, foi o companheiro
Zica, que abordou a realidade. Porque está ali convi
vendo com os petroleiros. Écomo se eu fosse falar de
ferrovia, poderia entrar nos meandros da questão da
ferrovia, porque lá eu comecei com 14 anos de idade,
conheço algumas coisas tanto na teoria como na prá
tica. O companheiro Zica conseguiu desenvolver.

Da forma que estamos conduzindo podemos ter
uma legislação que nos interessa cada vez mais e a
PETROBRAS forte na sociedade, nãos nos interessa
ter uma visão... que é tudo isso, porque senão daqui a

pouco vai para o imaginário popular esta questão:
Para que ter PETROBRAS? Por isso que a investiga
ção é fundamental, até para jogarmos para o imagi
nário popular. Tem um imaginário neste País de que
tudo termina em pizza, nada é resolvido. Estamos
perdendo a auto-estima. E hoje a PETROBRAS, com
o valor que tem, por isso que quero dizer, se fosse
uma outra direção, pouco se importou, faz aí, manda
um relatório para lá, bota outro, entendeu, daqui a
pouco muda, bota outra pessoa, acho que não, a dire
ção tá tendo a competência nesse sentido. E quero,
pelo menos, no meu período de Parlamentar, no ter
ceiro mandato que estou, contribuir um pouquinho. Eu
quero contribuir um pouquinho. Um pouquinho neste
exato momento, neste momento histórico que esta
mos vivendo hoje. É nas grandes crises que saímos
com as grandes soluções.

Sempre tive uma posição clara de que a cons
trução das plataformas não seria... Não é por ques
tões técnicas, para mim era. Temos tecnologia, temos
pessoas que poderiam fazer neste País. E por isso fiz
vários discursos nesta Casa, que estão nos Anais.
Sempre lutei para que todas as licitações tivessem
uma prioridade brasileira, tanto navio como platafor
ma. Não vou entrar nesse aspecto, cada vez mais
está nítido que eu estava correto quando poderia ter
sido feita aqui no nosso País que estaria gerando
para os nossos companheiros, até do meu Estado, do
Rio de Janeiro, que a grande maioria está desempre
gada.

Agradeço a oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam
braia) - Com a palavra o Deputado Virgílio Guima
rães.

O SR. DEPUTADO VIRGíLIO GUIMARÃES 
Sr. Presidente, Presidente da PETROBRAS, depois
que vi o meu amigo Dr. Heleno, das primeiras pesso
as com quem tive oportunidade de ter esse convívio
tão ameno que ele citou aqui que existe entre nós, in
dependentemente de posição política temos esta
oportunidade de ter um convívio pessoal tão bom, fi
quei na dúvida se devia falar mesmo. Mas estamos
aqui representando o País, cada um tem suas respon
sabilidades diante do País.

Sei que a Diretoria da PETROBRAS tem boa
vontade, já tive oportunidade de estar junto com o
Presidente Reichstul e representantes da Frente de
Defesa do Brasil falando da questão da defesa do se
tor petroquímico brasileiro, e percebi que tinha uma
postura da PETROBRAS construtiva em relação a
isso e pude confirmar que ele é um homem lhano,
atencioso, atende a oposição, a situação, uma pes-
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soa competente, dedicada, concordo. Mas sou obri- pura e a outra parte devolveu ao antigo proprietário.
gado a dizer que os desastres que têm acontecido na Como testa-de-ferro, ela está realmente por trás do
PETROBRAS decorrem de uma política de uma pes- estaleiro Mauá.
soa correta mas uma política errada. E essas respon- O SR. DEPUTADO VIRGíLIO GUIMARÃES _
sabilidades têm que ser assumidas. As coisas não Sr. Presidente, essa é a questão. Inicialmente era
acontecem por acaso. uma plataforma. A história é nebulosa: a plataforma

Fiquei impressionado, Presidente Reichstul, de tem seu contrato nebuloso, sua construção nebulosa.
ver a PETROBRAS, numa seqüência infinita de de- Uma plataforma de prospecção bateu em todos os
sastres ecológicos, ser elogiada por sua política de sete costados desse mundo: Itália, Inglaterra, Cana-
ecologia. Isso é brincadeira! E a responsabilidade dá, Cingapura; foi à Ásia, acabou no Brasil. É uma pla-
sempre foi do acúmulo dos desgastes pretéritos. No taforma adaptada, conforme ouvi dizer o Presidente
entanto, vimos agora ir a pique uma plataforma nova. do Sindicato dos Engenheiros. Além de ter sido adap-
Como é que fica? Não terá ido a pique também o ve- tada na sua concepção original, naquela fatídica colu-
lho argumento? Falo isso porque acompanho a na tinha sofrido adaptação. Agora suspeita-se de que
PETROBRAS de perto há muito tempo, já visitei pla- mais do que isso, não haviam sido praticados repa-
taformas, já participei, como sou muito presente nos ros, mas, quem sabe, apenas gambiarras - lá em Mi-
movimentos sindicais em meu Estado, Minas Gerais, nas chama-se gambiarra - num equipamento de 1 bi-
na REGAP. Não podemos esquecer também dos aci- lhão, que envolve o futuro da exploração do petróleo
dentes com perdas humanas ocorridos em terra. No no Brasil, que envolve vidas humanas, segurança, se.
jardim em frente à REGAP foi iniciado um bosque que gurança ambiental e tudo o mais. Falo isso com a cla-
cada vez tem uma árvore a mais, eu compareço sem- reza com que vislumbro a questão.
pre, planta-se uma árvore cada vez que falece, que
morre um companheiro em acidente. Então, alguma Admiro V. Exa. por estar enfrentando aqui essa
coisa está errada, Presidente. Não é possível querer maratona, essa verdadeira tourada, e já em rodada
desvincular, colocar na conta da fatalidade. dupla. Talvez até por isso o Deputado José Genoíno,

A PETROBRAS por uma determinada política, em sua fala, com a qual concordo, tenha chagado a
política neoliberal que pratica, de procurar de qual- essa mesma conclusão, por essa certa afinidade pes-
quer forma o lucro mais imediato, não é por acaso que soai que V.Exa transmitiu. Quero dizer que isso tam-
V. Exa, repito, um homem correto, de boas intenções, bém me fez pensar.
lhano no tratamento, atencioso com a Comissão, a Pediram-me para não falar o que vou dizer, mas
todo ponto tem como referência esses lobos multina- confesso que eu vacilei. Mas minha responsabilidade
cionais capitalistas que estão aí liquidando com o am- é com o País e com o meu pensamento. Quanto à pro-
biente do planeta, com as pessoas humanas e com posta de se condecorar as vítimas - não faço uma
as relações humanas no mundo inteiro. condenação, nem um julgamento -, penso que aque-

Isso não é parâmetro para nós, para a les que são politicamente responsáveis por esse
PETROBRAS, e nunca foi. Não é por acaso que a acontecimento, por essa política que deu e está dan-
PETROBRAS relaciona-se com uma empresa reco- do errado, pelo menos nos objetivos nacionais, de-
nhecidamente picareta, como essa Marítima, que vem ser responsabilizados. Digo isso porque a
construiu uma plataforma com um aspecto de suca- PETROBRAS, em sua concepção de empresa sólida,
tão. Essa empresa não merece credibilidade alguma. que tem objetivos sociais claros para com o País, com
Aliás, tem-se notícia de que a PETROBRAS estaria seus funcionários e com o nosso futuro, vem perden-
inclusive com novos contratos firmados e em vias de do essas características, sendo privatizada, entre-
se concretizar. gando setores de exploração do petróleo, inclusive

(Intervenção inaudível.) partes de si mesma, o que é mais grave do que a pró-
O SR. DEPUTADO VIRGíLIO GUIMARÃES - pria questão funcional. As pessoas têm que respon-

Poderemos discutir isso, mas acho interessante dizer der politicamente por isso.
exatamente... Acho que a demissão do Ministro seria a provi-

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - dência mais indicada. Mas já virou essa confusão. Eu
Um aparte, por favor. A questão não é essa. A ques- imaginava que V. sa., com o sentimento de responsa-
tão é que a Marítima está por trás do Estaleiro Mauá bilidade que tem, iria se demitir. Esperava de V. sa.
e, por baixo do pano, está chegando a um novo con- pelo menos um pedido, mesmo que fosse negado. Vi-
trato. Vendeu uma parte desse estaleiro para a Cinga- mos em Portugal a demissão do Ministro, e isso seria



o SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam
braia) - Concluída a participação dos Srs. Deputados,
passo a palavra rapidamente aos expositores...

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS 
Sr. Presidente, queria dizer que esse não é o senti
mento desta Casa. Por tudo o que o senhor está nos
revelando, pela clareza e transparência da
PETROBRAS, mais uma vez ressalto a importância
de vê-lo à frente desse processo. Por isso volto a pa
rabenizar V. sa. e toda a sua diretoria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam
braia) - Passo a palavra ao Sr. Fernando Carvalho
para as respostas e considerações finais.

O SR. FERNANDO CARVALHO - Inicialmente
falarei sobre as indagações e os comentários da De
putada Jandira Feghali acerca das metas que a
PETROBRAS tem adotado.

Ao que nos parece, o Conselho Nacional de Po
líticas Energéticas se reuniu, se não me falha a me
mória, apenas duas vezes até hoje. E pelo que nos
consta, até então não definiu diretrizes políticas, so
bretudo no caso específico da PETROBRAS, a respe
ito da utilização do gás natural e das concessões que
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adequado, porque alguém tem que assumir alguma estão sendo divulgadas pela Agência Nacional de Pe-
responsabilidade. Não é possível. tróleo.

O pior de tudo é que esse tom de pizzaria pode Entendo que conciliar as metas propostas pela
sair daqui e nos acompanhar. A boa relação é impor- PETROBRAS com as do Conselho Nacional de Políti-
tante, mas não se pode deixar uma questão como cas Energéticas é fundamental para o momento que
esta da Marítima, como bem disse o Deputado Celso estamos vivendo, porque penso que a Agência Nacio-
Russomanno, passar ao largo do processo. Respon- nal de Petróleo tem sido perniciosa para os destinos
sabilidades têm que ser assumidas. da PETROBRAS. Conseguimos, de certa forma, per-

Encerro com essas palavras. Fui um dos que ceb~r isso pelas.declaraçõe~ e'pela.omissão do ~r.
queria que reservassem dois minutos para as falas, D~vld Zylbersztajn. Sua a~sencla hOj~ .n~sta_Comls-
mas como isso não foi aprovado não é agora que o fa- sao, como os Deputados dlss~ram no iniCIO, nao p~de
remos, na vez do último, já que tive paciência. Não ser encarada co~o um fato Isola?o. A: declaraç?es
cheguei antes à reunião porque estava participando desse senhor .na Imprensa tambem nao se conflgu-
de um ato público em Belo Horizonte contra a privati- r~m u~ .cas~ Isola?o. Isso vem ocorrendo de for~a
zação de Furnas. Do contrário seria um dos primeiros slstematlc.a. E precIso que de fato est,: C~sa an~lIse

a estar aqui. Foi um belo ato, por sinal. Amanhã falarei os enca,mmhamentos dados para a AgenCia NaCional
sobre ele em plenário para dizer da impossibilidade de Petroleo.
da política de V. S. V. sa. é gente boa, mas a política é Entendemos que a divisão da PETROBRAS em
errada. O sistema neoliberal fracassou no Brasil, fra- unidades de negócios, embora a direção da empresa
cassou na PETROBRAS, do ponto de vista de segu- negue que isso está sendo feito, de certa forma é um
rança e da construção de uma empresa. Os índices caminho a mais no sentido da privatização da empre-
econômicos citados são falsos. O importante são os sa em fatias no futuro.
objetivos estratégicos que estão abandonados na ad- Também é bom registrar - de certa forma o De-
ministração de V. S~. e do Governo de que participa. putado Vivaldo Barbosa mencionou o assunto - a
Por isso, em nome desse altruísmo que V. sa. de- contradição que está havendo nesse fato. Na verdade
monstra, eu esperava que renunciasse, para não ter- o Gerente da Unidade de Negócio Bacia de Campos
mos de fazer um manifesto pedindo que V.Sa. se afas- não deveria estar assumindo toda a responsabilidade
te. nessa questão, uma vez que a própria PETROBRAS,

na sua divisão interna, atrela a Plataforma P-36 à Uni
dade de Negócio Rio, e não temos visto a presença
do gerente nessa Unidade de Negócio. Isso para nós
se configura em mais uma fragilidade da empresa.

Entendemos que o processo de privatização em
curso para a PETROBRAS é diferente daquele adota
do para a privatização da CSN e da Companhia Vale
do Rio Doce, ou seja, com leilão predeterminado. Mas
entendemos que esse processo está realmente em
curso e é nossa função nos posicionarmos contra
isso.

Sobre a segunda indagação da Deputada, acer
ca da denúncia, quero responder que ela não chegou
ao sindicato. O mais próximo disso foi o relato que tive
de uma das esposas no exato dia em que chegou a
Macaé. Seu esposo ainda não havia sido dado como
morto, a própria PETROBRAS dizia que estava desa
parecido. Ela me relatou que dois dias antes do aci
dente, na terça-feira, ele teria dito para ela numa liga
ção telefônica que estava havendo um problema
numa das colunas da plataforma. E ela brincou com
ele dizendo: mas há possibilidade de a plataforma
afundar ou alguma coisa assim? Ele disse que não,
mas que estava muito preocupado. Ela me pareceu
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ser uma pessoa bastante inteirada do dia-a-dia do
seu marido na plataforma, mas não teceu maiores co
mentários a respeito. Por isso, não poderia estar pro
longando meu relato. Ela resumiu essa história dizen
do que haveria problema em uma coluna da platafor
ma, mas não a especificou e não poderia afirmar se
era efetivamente aquela coluna.

É fundamental o trabalho desta Comissão, em
bora tenhamos diferenciado a questão do acidente da
P-36 e da terceirização hoje existente na
PETROBRAS.

Entendemos que o acidente da P-36 é um tanto
quanto atípico. Confesso que não lembro de ter havi
do, não apenas no Brasil, mas em qualquer outro lu
gar onde há exploração de petróleo em alto mar, algo
parecido com o que aconteceu na P-36, tanto do pon
to de vista da explosão em local confinado, como a
coluna daquela plataforma, quanto do afundamento.
Volto a dizer que não era para ter ocorrido aquilo.

O fato de haver três explosões seguidas de
monstra que havia fluxo de gás. Se a explosão fosse
fruto de qualquer outro componente que não o gás,
seria bastante diferente, haveria o consumo, e a ex
plosão pararia. O fato de haver três explosões segui
das demonstra que havia alimentação de gás no sis
tema, diferentemente da última, filmada por um cine
grafista amador, em que havia predominância muito
grande da cor escura, o que nos faz pensar que não
havia mais gás naquele momento.

A situação é diferente também pelo fato de a
plataforma ter afundado. Não sou especialista em las
tro de plataforma, mas tive a oportunidade de conver
sar com diversos operadores de lastro, que têm uma
função predefinida em plataforma e atuam na área.
Todos me relataram o que já foi dito aqui pelo senho
res: aquela plataforma, mesmo com uma coluna vari
ada, não poderia, em hipótese alguma, ter afundado.
Certamente, isso também será alvo da comissão que
investiga as causas do acidente.

Por fim, gostaria de ratificar a importância desta
Comissão, na medida em que abre espaço para a dis
cussão do processo de terceirização, que tem ator
mentado, e muito, a vida dos trabalhadores que atu
am na PETROBRAS. Faço a ressalva de que, em
princípio, a terceirização não tem nada a ver com o
acidente da P-36. O Deputado Carlos Santana de
certa forma também mencionou o assunto que inte
ressa não apenas à PETROBRAS, mas a uma série
de outras categorias do País.

Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam
braia) - Com a palavra o Dr. Fernando Leite Siqueira,
para as respostas e considerações finais.

O SR. FERNANDO LEITE SIQUEIRA - Hoje,
no Senado, reclamei exatamente de não haver no
Brasil uma política energética. O Conselho Nacional
de Política Energética foi criado e fez apenas uma re
união até hoje. Infelizmente, o Dr. David não está aqui,
mas entendeu que eu estava cobrando o plano de
operação da P-36. Referia-me a algo mais amplo: um
plano integrado PETROBRAS, ELETROBRÁS, Fur
nas, gás, etc. Tenho criticado muito o projeto do Gaso
duto Brasil-Bolívia, que, desprezando potencial de
90% de hidrelétricas, o equivalente a 90% do potenci
al existente, partiu para termoelétricas a gás, em cima
do planejamento de uma firma inglesa, Coopers &
Lybrand, que orientou o Governo neste sentido.

Abandonamos, então, a nossa auto-suficiência
energética e ficamos dependentes do monopólio na
tural do gasoduto. Um é antieconômico; ninguém faria
o segundo, e a PETROBRAS foi obrigada a fazê-lo,
para viabilizar jazidas de gás existentes no Peru, na
Boi ívia e na Argentina.

Em função disso, hoje, a PETROBRAS ainda
está tendo de fazer investimento para construir hidre
létricas e está entregando a firmas estrangeiras o di
reito de usar o seu gasoduto, o que pode causar enor
me prejuízo a ela e, conseqüentemente, ao País. Se
abandonarmos nossas hidrelétricas que regulam os
fluxos dos nossos rios, poderemos depender de ener
gia importada em moeda forte atrelada ao preço do
petróleo. Fundamentalmente, há previsão de fatta de
água potável no mundo para muito breve, e estamos
entregando o controle das nossas hidrelétricas para
empresas estrangeiras.

Finalizando, senhores, parabenizo o Deputado
Virgílio Guimarães, ao lembrar que o neoliberalismo
não funcionou no Brasil, nem na PETROBRAS, nem
no mundo.

Estarrecido, semana passada, assisti a dois re
presentantes da Agência Nacional de Energia expli
carem à AEPET por que alugaram a base de Alcânta
ra. Eles conseguiram complicar mais do que explicar
os três pontos fundamentais. Primeiro, por que alugar
o território nacional e dar exclusividade a um país es
trangeiro, que pode impedir a entrada de brasileiros
em 620 quilômetros quadrados? Segundo, por que o
dinheiro arrecadado com o aluguel não pode ser apli
cado em tecnologia espacial? Terceiro, por que os
Estados Unidos podem trazer quantos contêineres
quiserem, e o Brasil não tem direito de inspecio
ná-los?



A questão do Deputado Celso Russomanno é
bastante complexa. Do ponto de vista jurídico, acho
que poderemos trocar idéias através de correspon
dência.

Quanto à questão do Deputado Virgílio Guima
rães, acho que esse aparente bom "mocismo" como
foi elogiado por V. Exa., não gostaria desse elogio.
Bom "mocismo" não existe, existe compostura de
abertura, de transparência, entendendo que
PETROBRAS é suprapartidária e de fato a gente con
versa com a Oposição, com a Situação. Entendemos
que os interesses da PETROBRAS pertencem a toda
a sociedade e a todo o Congresso. Descarto o elogio
de V. Exa . de bom "mocismo". Nossa postura é muito
mais republicana, como diria o Deputado José Genoí
no. Acho também que a sugestão de V. Exa. é uma
questão política que, no mundo político, pode ser.
Mas como presidente e líder dessa empresa, nunca
vou abandonar de vontade própria uma empresa em
dificuldade.

Assim como disse ao Deputado José Genoíno,
essa posição política pode ser muito fácil e não resol
ver nada. Pode resolver politicamente alguma coisa,
mas não mudaria em nada a questão da
PETROBRAS.

Quero convidá-lo a acompanhar mais o que
está sendo feito na PETROBRAS na área ambien
tai, na área de segurança operacional, todo o traba
lho que está sendo feito. Uma parte disso saiu aqui.
Quando o relatório da Price estiver pronto, man-
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Srs. Deputados, não é isolado o fato de ter sido ção em Unidade de Negócio, não concordo com a sua
quebrado o monopólio da PETROBRAS, de estar visão, acho que está havendo resultado.
sendo necessário trazer gás da Bolívia, que suja a A escolha de Rio não foi da Arthur D. Little, mas
nossa matriz energética. Como também não é fato da própria área da E&P, que decidiu que não seria
isolado fazer-se termoelétricas para entregá-Ias. Não conveniente haver duas unidades em Macaé. Mas
há política energética no País. Precisamos explicar isso pode ser uma discussão posterior.
por que no País mais rico e viável do mundo hoje exis- Deputado Alexandre Santos, quanto à produ-
tem 62 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha ção, tivemos 1 milhão 130 milbarris/dia, em 1999, 1
da miséria. milhão 271 mil barris/dia, em 2000, e não sabemos

Obrigado pela oportunidade de estar aqui. A quanto será em 2001. Os resultados financeiros da
AEPET está à disposição da Comissão para fornecer PETROBRAS são de dez bilhões de reais este ano.
todos os dados de que dispuser e ajudar no que for No ano em que lá cheguei, tinha um prejuízo, mas o
possível, esperando excelente resultado. preço do petróleo estava muito baixo. No valor de

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam- mercado de fato ela triplicou. Valorizou muito mais do
braia) - Obrigado, Dr. Fernando. Com a palavra o Dr. que as outras empresas de petróleo que recebiam os
Henri Philippe Reichstul, para respostas e considera- mesmos preços. Não foi a companhia que tripliçou,
ções finais. mas, o preço do petróleo. É claro que foi também.

O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Tenta- Mas a valorização dessa companhia foi muito superi-
rei ser o mais breve possível. Em relação à pergunta or a de companhias com o mesmo nível de produção
do Deputado Dr. Heleno, todas as centrais ambientais da PETROBRAS, que recebem os mesmos preços
já estão construídas. Quanto à questão de metas, não mais elevados.
houve nenhuma indicação do Governo ou da Comis
são Especial de Energia. As metas saíram da
PETROBRAS, foram trabalhadas dentro da compa
nhia e depois anunciadas. É bom que empresas te
nham metas. Para depois de 2005, a estimativa é de
auto-suficiência. A discussão foi interna.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- E os
três anos de prazo da lei, Sr. Presidente?

O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - É claro
que três anos é pior do que oito anos. Dos blocos ex
ploratórios que recebemos da ANP, que estavam co
nosco e foram mantidos, conseguimos escolher os
que nos interessavam e pedimos extensão para cinco
e nove anos, o que foi ratificado hoje pelo Tribunal de
Contas. Então, essa é a questão.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI-Isso
pode levar a uma mudança legislativa, e podemos ter
a iniciativa de fazê-Ia. Isso facilita a PETROBRAS...

O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Enten
di. Não tenho certeza se interessaria a esses blocos...

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - É,
mas precisamos discutir..,

O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Ela en
tregou os melhores blocos. Entregamos tudo. Mas,
enfim, é uma discussão.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Ain
da bem.

(Intetervenção inaudível.)
O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Depu

tado Vivaldo Barbosa, quanto à questão da terceiriza-



Às dez horas e quarenta e nove minutos do
dia vinte e oito de março de dois mil e um, no Ple
nário 08, do Anexo II da Câmara dos Deputados,
sob a Presidência alternada dos Deputados TiI
den Santiago e Luciano Pizzatto, respectivamen
te, Primeiro e terceiro Vice-Presidentes, reu
niu-se a Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, em reunião ordinária.
Registraram presença os Senhores Deputados
Tilden Santiago e Luciano Pizzatto, Vice-Presi
dentes, Badu Picanço, Clóvis Volpi, Luiz Ribeiro,
Ricarte de Freitas, Salatiel Carvalho, Welinton
Fagundes, Expedito Júnior, Milton Barbosa,
Glycon Terra Pinto, Luiz Bittencourt, João Paulo,
Luiz Alberto, Celso Russomanno, José Borba,
Inácio Arruda, Paulo Baltazar, Rubens Bueno e
Ronaldo Vasconcellos - membros titulares - Eli
as Murad, Fátima Pelaes, íris Simões, Laura Car
neiro, Paes Landim, Paulo Gouvêa, Silas Brasilei
ro, Fernando Gabeira, Ivan Valente, Manoel Vitó
rio, José Janene, Vanessa Grazziotin e Valdeci
Paiva - membros suplentes. Registrou presença,
como não membro, o Deputado Serafim Venzon.
Deixaram de registrar presença os Senhores De
putados José Carlos Coutinho (ausência justifica
da - missão oficial representando a Câmara dos
Deputados em seminários sobre a integração do
Brasil e a Comunidade Econômica Européia, a
serem realizados na Itália e França no período de
14 a 31 de março do corrente), Ricardo Fiúza,
Ana Catarina e Flávio Derzi. Havendo número
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do-o. Questão do lucro e dos resultados. Não esta- regimental, o 1° Vice-Presidente em exercício,
mos aqui numa autogestão, estamos numa empre- Deputado Tilden Santiago, declarou abertos os
sa. A empresa precisa de lucro para investir, para trabalhos, e justificou a ausência da Presidente,
gastar na questão ambiental, na segurança opera- Deputada Ana Catarina, que se encontrava em
cional. A vontade da empresa é de crescer, gerar re- Natal-RN participando do lançamento de livro de
sultados e, com esses resultados, crescer mais ain- autoria do seu pai, Aluízio Alves, ex-Ministro de
da. Não me parece nenhum modelo neoliberal, nem Estado, evento este agendado há mais de seis
que essa necessidade tenha que sacrificar concei- meses. I - Discussão e Votação das Atas das Reu-
tos de condições de trabalho, segurança operacio- niões Anteriores: Ata da ia Reunião (Instalação e
nal e questão ambiental. Senão todas as empresas, Eleição do Presidente e Vice-Presidentes), realiza-
repito, que não são monopolistas estatais estariam da em 21/03/2001, no período pela manhã; e Ata
fazendo as maiores barbaridades por aí. Algumas da 2a Reunião (Extraordinária), realizada em
fazem, mas outras não. Então é dessa adversidade 21/03/2001, no período da tarde. Dispensada a
que se faz o mundo. leitura das atas a pedido do Deputado Luciano

Muito obrigado. (Palmas.) Pizzatto, tendo em vista a distribuição prévia de
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Cam- ?ópias ao~ membros da Comissão. Não havend?

. . Impugnaçao, as atas foram aprovadas por unanl-
brala) - Agradecemos aos expositores a presença. 'd d II O d d D' ) P . - S··t_. ml a e. - r em o la: a roposlçoes uJel as

Nao h~vendo mais nada a tratar, dou por encer- à Apreciação do Plenário: Pela ordem, o Deputado
rada a reumao. Paulo Gouvêa apresentou proposta de se apreci-

Ata da Quarta Reunião ar inicialmente as proposições cujos relatores es
tivessem presentes. Aprovada a proposta, o Pre
sidente iniciou apreciação com o item número
três da Ordem do Dia. 3) Projeto de Lei n°
4.074-A/1998 - do Sr. Chico da Princesa - que
"dispõe sobre a publicidade dos serviços de valor
adicionado prestados mediante o uso da rede pu
blica de telecomunicações". RELATOR: Deputa
do PAULO GOUVÊA. PARECER: favorável, com
adoção da emenda da CSSF. Em discussão, foi
concedida vista ao Deputado João Paulo. A se
guir, o Deputado Luciano Pizzatto assumiu a Pre
sidência e retornou à ordem seqüencial da Pauta.
1) Projeto de Decreto Legislativo nO 682/2000 - da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional - (MSC 1103/2000) - que "aprova o tex
to do acordo por troca de notas, pelo qual os go
vernos da República Federativa do Brasil e do Ja
pão formalizam a futura concessão de financia
mento de Y 40,163 (quarenta bilhões, cento e
sessenta e três milhões de ienes) por parte do
"Japan Bank for International Cooperation" (JBIC)
para implementação de cinco projetos de desen
volvimento no Brasil, celebrado em Brasília, em
14 de julho de 2000". Relator: Deputado
FERNANDO GABEI RA. Parecer: favorável. Em
discussão e votação, foi aprovado por unanimi
dade o parecer do relator. B - Proposições Sujei
tas À Apreciação das Comissões: 2) Projeto de Lei
n° 2.691-A/1997 - do Sr. Fernando Ferro - que
"veda a produção, o transporte, o armazenamen
to, a comercialização, a propaganda comercial, a
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utilização, a importação e a exportação de agro- concedida ao Deputado Arlindo Chinaglia, em
tóxicos, e da outras providencias." RELATOR: 13/12/2000. Em discussão, o relator defendeu o
Deputado SALATIEL CARVALHO. PARECER: seu parecer. Em votação, foi rejeitado por unani-
contrário. VISTA: Concedida ao Deputado Mano- midade o projeto, nos termos do parecer do rela-
el Vitório, em 13/12/2000. Retirado de Pauta. O toro 8) Projeto de Lei n° 3.393/2000 - do Sr. Eduar-
Deputado Salatiel Carvalho solicitou a palavra e do Jorge Martins Alves Sobrinho - que "cria obri-
repudiou veementemente matéria publicada pela gação às operadoras e administradoras de pla-
Revista "ISTOÉ", afirmando que ele havia inter- nos de saúde para que informem aos seus usuá-
mediado a aproximação do proprietário da em- rios os valores que pagam pelos serviços dos
presa Marítima com o Presidente da Petrobras. profissionais da saúde." Relator: Deputado Expe-
Frisou que na realidade sua ação parlamentar foi dito Júnior. Parecer: favorável. O Deputado TiI-
no sentido de trazer a questão para ser debatida den Santiago passou a Presidência ao Deputado
no Congresso Nacional, apresentando inclusive Luciano Pizzatto. Em discussão, o relator defen-
requerimento na Comissão de Minas e Energia deu o seu parecer. Em votação, foi aprovado por
para a realização de reunião de audiência pública unanimidade o projeto, nos termos do parecer do
com todos os envolvidos. Ressaltou, ainda, que relator. Extrapauta (art. 52, § 5°). o Presidente
nunca manteve relações com esse senhor, o pro- submeteu à votação os seguintes requerimentos
prietário da Marítima. 4) Projeto de Lei n° 405/1999 subscritos por um terço dos membros da Comis-
- do Sr. José Barroso Pimentel - que "dispõe so- são, solicitando a inclusão na Ordem do Dia, para
bre a proibição de cobrança de taxas em razão apreciação imediata: 1) Requerimento n° 4/2001 -
da expedição de certidões, por empresas presta- dos Srs. Luiz Alberto, Luciano Zica e Ana Maria
doras de serviço, para esclarecimento de situa- Corso - que "Solicita que seja convidado o Sr.
ções pessoais, em caso de vínculo contratual do Aldo Castelli, Presidente da Indústria Petroquími-
interessado com a entidade expedidora, e dá ou- ca Shell, sediada no Estado do Rio de Janeiro,
tras providências." Relator: Deputado Celso Rus- para, em reunião de audiência pública, em cará-
somanno. Parecer: favorável, com emenda. Em ter de urgência, prestar esclarecimentos sobre a
discussão, o relator defendeu o seu parecer. Em contaminação do solo e do lençol freático por
votação, foi aprovado, por unanimidade, o proje- produtos químicos, na região de Paulínia, Estado
to, com emenda, nos termos do parecer do Rela- de São Paulo, próximo ao rio Atibaia." Em vota-
tor. 5) Projeto de Lei n° 654-A/1999 - do Sr. Marçal ção nominal, foi aprovada por unanimidade a in-
Filho - que "estabelece que os cartões de credito clusão. Em seguida, apreciou-se o mérito da pro-
contenham reprodução gráfica do rosto dos res- posição. Encaminharam a votação os Deputados
pectivos titulares." Relator: Deputado Expedito Luiz Alberto e Luciano Zica. Em votação, foi apro-
Júnior. Parecer: favorável, com adoção do substi- vado por unanimidade, com adendo no sentido
tutivo da CEIC. Em discussão, o relator defendeu de se incluir no rol dos expositores um represen-
o seu parecer. Em votação, foi aprovado por una- tante dos moradores da região, bem como o Dire-
nimidade o projeto, com adoção do substitutivo tor do Sindicato dos Químicos de Paulínea-SP. 2)
da CEIC. 6) Projeto de Lei n° 1.912/1999 - do Sr. Requerimento nO 6/2001 - do Sr. Salatiel Carvalho
José Ronaldo De Carvalho - que "modifica a Lei e Outros - que "Requer a realização de reunião
9472, de 16 de julho de 1997, determinando idên- de audiência pública, com a presença do Presi-
tica tarifa para serviços similares prestados atra- dente da Agência Nacional do Petróleo-ANP,
vés de telefonia fixa e telefonia móvel." Relator: para debater o acidente ocorrido com a platafor-
Deputado José Borba. Parecer: favorável. ma P-36 da Petrobrás na Bacia de Campos, no
VISTA: Concedida ao Deputado Arlindo China- Estado do Rio de Janeiro." Em votação nominal,
glia, em 04/10/2000. Retirado de Pauta. O Depu- foi aprovada por unanimidade a inclusão. Em se-
tado Tilden Santiago reassumiu a Presidência. 7) guida, apreciou-se o mérito da proposição. Enca-
Projeto de Lei n° 1.518-A/1999 - do Sr. Fernando minhou a votação o autor do requerimento. Usa-
Gabeira - que "proíbe a fabricação, importação, ram da palavra, ainda, os Deputados Celso Rus-
exportação, comercialização e utilização de de- somanno e Ronaldo Vasconcellos. Em votação,
fensivos agrícolas que contenham em sua formu- foi aprovado por unanimidade com adendo no
lação a substância Paration Metil." Relator: Depu- sentido de se ouvir, também, em datas distintas,
tado Luciano Pizzatto. Parecer: contrário. VISTA: o proprietário da empresa Marítima e o ex-Presi-



Ata da Quinta Reunião

Deputado Tilden Santiago (PT/MG)
Vice-Presidente no Exercício da Presidência.

Às doze horas e quarenta e dois minutos do dia
vinte e oito de março de dois mil e um, sob a Presi
dência do Deputado Tilden Santiago, Primei
ro-Vice-Presidente, reuniu-se a Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, no Ple
nário 8, do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, em
reunião extraordinária destinada à eleição do Se
gundo-Vice-Presidente. A Lista de Presença regis
trou o comparecimento dos Senhores Deputados TiI
den Santiago e Luciano Pizzatto, Vice-Presidentes,
Badu Picanço, Clóvis Volpi, Luiz Ribeiro, Ricarte de
Freitas, Salatiel Carvalho, Welinton Fagundes, Expe
dito Júnior, Milton Barbosa, Glycon Terra Pinto, Luiz
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dente da Petrobrás, Joel Mendes Rennó. 3) Re- Bittencourt, Aníbal Gomes, João Paulo, Luiz Alberto,
querimento n° 8/2001 - dos Srs. Fernando Gabei- Celso Russomanno, José Borba, Inácio Arruda, Pau-
ra e Luciano Pizzatto - que "Requer a realização lo Baltazar, Rubens Bueno e Ronaldo Vasconcellos
de reunião de audiência pública para apresenta- - membros titulares - e os Senhores Deputados EIi-
ção da política compartilhada entre o Ministério as Murad, Fátima Pelaes, íris Simões, Laura Carnei-
do Meio Ambiente e Governos Estaduais de Com- ro, Paes Landim, Paulo Gouvêa, Silas Brasileiro,
bate ao desmatamento e queimadas para os Fernando Gabeira, Ivan Valente, Manoel Vitório,
anos de 2001/2002." Em votação nominal, foi José Janene, Vanessa Grazziotin e Valdeci Paiva-
aprovada por unanimidade a inclusão. Em segui- membros suplentes. Registraram presença ainda os
da, apreciou-se o mérito da proposição. Encami- Deputados Ricardo Izar e Fernando Ferro. Deixaram
nhou a votação o Deputado Fernando Gabeira. de registrar presença os Senhores Deputados José
Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em Carlos Coutinho (ausência justificada - missão ofici-
seguida, o Presidente comunicou que se encon- ai representando a Câmara dos Deputados em semi-
travam sobre a mesa as seguintes indicações nários sobre a integração do Brasil e a Comunidade
para o cargos de assessores técnicos de Comis- Econômica Européia, a serem realizados na Itália e
são: Alexandre Alves de Amorim, Assistente Téc- França no período de 14 a 31 de março do corrente),
nico-Cne-15; Ana Luísa Montenegro Erthal, Ricardo Fiúza, Ana Catarina e Flávio Derzi. Havendo
Assessor Técnico-Cne-14; Sheila Esteves Ma- número regimental, o Presidente declarou abertos
chado, Assessor Técnico-Cne-14; Carlos Eduar- os trabalhos e anunciou, conforme acordo de Lide-
do Cândido de Carvalho, Assessor Técni- ranças, o nome do candidato ao cargo de Segun-
co-Cne-14; Marília Paiva de Souza, Assessor do-Vice-Presidente, Deputado Glycon Terra Pinto
Técnico-Cne-14; E Maria José Sales Amorim, (PMDB/MG). A seguir, o Presidente designou o De-
Assessor Técnico-CNE-14. Em votação, foram putado Luciano Pizzatto para servir como Secretário
aprovadas por unanimidade as indicações. Nada a fim de proceder à chamada nominal e o Deputado
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou Milton Barbosa, como escrutinador. Votaram os Se-
a presente reunião às doze horas e quarenta mi- nhores Deputados Celso Russomanno, João Paulo,
nutos, convocando os membros a permanecerem Luiz Alberto, Tilden Santiago, Ronaldo Vasconcel-
em plenário a fim de dar início, em seguida, à re- los, Salatiel Carvalho, Luiz Bittencourt, Glycon Terra
união de eleição do Segundo-Vice-Presidente da Pinto, Luciano Pizzatto, Silas Brasileiro, Milton Bar-
Comissão. E para constar, eu, Aurenilton Araruna bosa, Laura Carneiro e Rubens Bueno. Finda a vo-
de Almeida, , Secretário, la- tação, foi constatada a coincidência entre o núme-
vrei a presente ATAque, depois de lida e apro- ro de cédulas e de votantes: 13 (treze). Processa-
vada, será assinada pela Presidente e encami- da a apuração, o Presidente anunciou o seguinte
nhada à publicação no Diário da Câmara dos resultado: para Segundo-Vice-Presidente, Deputa-
Deputados. do Glycon Terra Pinto, com 13 (treze) votos. A seguir,

o Presidente empossou o Deputado Glycon Terra
Pinto e convidou-o para tomar assento à mesa. O
Segundo Vice-Presidente eleito agradeceu o apoio
recebido do seus pares e colocou-se à disposição da
Mesa Diretora da Comissão e dos demais membros
da Comissão para o desenvolvimento de um traba
lho bastante proveitoso. Em seguida, não havendo
mais quem desejasse fazer uso da palavra, o Presi
dente encerrou os trabalhos às doze horas e cin
qüenta e oito minutos. E, para constar, eu, Aurenilton
Araruna de Almeida, ,Secretário,
lavrei a presente ATA que, depois de lida e aprova
da, será assinada pelo Presidente e encaminhada à
publicação no Diário da Câmara dos Deputados.

Deputado Tilden Santiago (PT/MG)
Primeiro Vice-Presidente no Exercício da Presi

dência.
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS

ELEiÇÃO DO SEGUNDO VICE-PRESI DENTE EM 28 DE MARÇO DE 2001
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

CONTROLE DE VOTAÇÃO

CARGO:SEGUNDO VICE-PRESIDENTE

Deputado: GLYCON TERRA PINTO

VOTOS VÁLI DOS

~ (}$1 00. ~ 0.$ 06 (ri. ~ ~ 1>0"i4 12.. M 14 15 16 17 18 19 2021
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
4344454647484950

TOTAL: /3
VOTOS EM BRANCO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021
22 23 24 25 26 27 28 29 30 3132 33 34 35 36 37 38 39 40 4142
43 44 45 46 47 48 49 50

TOTAL: O
VOTOS NULOS

0102 03 04 05 06 07 08 09 la 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
4344454647484950

TOlAL:--Ü..-
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Ata da Segunda Reunião Ordinária Realizada
em 28 de março de 2001

Às dez horas e quarenta e um minutos do dia
vinte e oito de março de dois míi e um, reuniu-se, sob
a Presidência do Deputado Djalma Paes, a Comis
são de Desenvolvimento Urbano e Interior, no plená
rio n° 14 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados para a
apreciação e votação da pauta. Compareceram os
Deputados Socorro Gomes, João Castelo e Paulo
Octávio, Vice-Presidentes; Adolfo Mannho, Edir Oli
veira, João Leão, José Coimbra, Luisinho, Mauro Fe
cury, Sérgio Barcellos, Sérgio Novais, Euler Morais,
Eunício Oliveira, Gustavo Fruet, José Chaves, José
índio, Iara Bernardi, Maria do Carmo Lara, Simão
Sessim, João Sampaio e Nilmário Miranda, titulares;
Juquinha, Cesar Bandeira, Pedro Femandes, Roberto
Pessoa, Moacir Micheletto, Camélia Ribeiro e Lincoln
Portela, suplentes. Também compareceram os Depu
tados Jorge Tadeu Mudalen e Marcelo Teixeira. Dei
xaram de registrar suas presenças os Deputados Ma
rinha Raupp, Clovis lIgenfritz e Eliseu Moura. Haven
do número regimental, o Presidente declarou abertos
os trabalhos e solicitou ao Secretário que procedesse
a leitura da Ata da Primeira Reunião, realizada em 21
de março de 2001. O Deputado Gustavo Fruet reque
reu a dispensa da leitura da Ata. Ouvido o Plenário, fo
ram aprovados o requerimento e a Ata. Expediente: 1
- O Presidente comunicou ao plenário a distribuição
do dia 21-3-2001.2 - O Presidente informou aos se
nhores membros que o deputado José índio não pôde
comparecer à reunião de instalação desta Comissão
porque se encontrava em missão oficial no exterior,
indicado pelo Presidente Aécio Neves, para represen
tar o Brasil no Fórum sobre Ordenamento Territorial,
realizado no período de 20 a 23 de março de 2001, na
cidade de San Salvador, EI Salvador. Em seguida o
Presidente solicitou que a Secretaria da Comissão
distribuísse a todos os membros cópias dos seguin
tes documentos: a) Relatório do 11 Encontro Prepara
tório do Comitê para a Sessão Especial da Assem
bléia Geral da QNU para a Revisão e Avaliação da
Implementação da Agenda Habitat, realizado em Nai
róbi, Quénia, de 19 a 23 de fevereiro de 2001, que
contou com a participação dos sennores deputados:
Gustavo Fruet, Euler Morais, José índio e Jorge Ta
deu Mudalen: b) Moção n° 002 do Conselho Nacional
de Saúde, que solicita a retirada da urgência constitu
cional na tramitaçâo do Proleto de Lei n° 4.14712001.
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E que dispõe sobre saneamento básico, com a redefini-
INTERIOR ção de um prazo, de pelo menos 90 dias, para o escla

recimento técnico, político e público das implicações
para a sociedade brasileira das diretrizes sugeridas
pelo referido projeto; c) ofício n° 67/2001, da Presi
dência da Câmara dos Deputados, que responde à
solicitação de informação do ex-presidente desta Co
missão, deputado José índio, sobre a instalação da
Comissão Especial para Apreciar e Profenr Parecer
ao Projeto de Lei n° 203/91 e os demais 48 projetos
sobre resíduos sólidos apensados a este; d) ato da
mesa n° 4912.000 que "estabelece que a entrega de
proposições dar-se-á por intermédio de vias impres
sas e eletrônica, utilizando-se o novo sistema de au
tenticação de documentos". Os deputados Sérgio No
vais e José Chaves criticaram a urgência constitucio
nal do Projeto de Lei 4.147/2001 e solicitaram ao Pre
sidente Djalma Paes que pressionasse o governo e a
Presidência da Câmara dos Deputados, cobrando a
imediata retirada da urgência constitucional da referi
da proposição. O deputado José Chaves aproveitou
para propor a criação da Subcomissão Permanente
de Transporte Urbano, justificando que há uma fadiga
e um esgotamento do sistema de transporte público.
O Presidente esclareceu que se houvesse consenso
de todos os membros da Comissão de Desenvolvi
mento Urbano e Interior sobre a questão do PL
4.147/2001, encaminharia o pedido de retirada da ur
gência constitucional à Presidência da Câmara dos
Deputados. 3 - O Presidente solicitou aos membros
que encaminhassem à Mesa propostas para o tema
da 111 Conferência das Cidades. A deputada Socorro
Gomes solicitou a palavra e comunicou que estava
apresentando à Mesa um requerimento propondo
que o tema da próxima Conferência fosse a habita
ção, justificando que o grande déficit habitacional é o
maior flagelo das cidades. A deputada Iara Bernardi
apoiou a proposta. 4 - O Presidente informou ao Ple
nário que no exercício anterior a deputada Maria do
Carmo Lara sugeriu a criação de um Grupo de Traba
lho para Estudo da Lei 6.766, de 1979, que dispõe so
bre o parcelamento do solo urbano, e solicitou aos de
putados que desejassem fazer parte deste grupo que
informassem sua intenção à Secretaria da Comissão.
5 - O Presidente pediu aos membros sugestões de
temas a serem abordados pelo programa de IV da
Comissão. 6 - O Presidente propõs ao Plenário a cri
ação de um comitê/grupo de trabalho para acompa
nhamento da agenda das instituições nacionais e in
ternacionais que atuam na área de desenvolvimento
urbano e sugeriu a criação de uma revista de ensaios,
a ser publicada bimestratmente pela CDUJ, reunindo



Pedro Fernandes. Parecer Favorável. O Presi
.dente passou a palavra ao relator, deputado Pedro
Fernandes, que procedeu a leitura do voto e enca
minhamento da votação. Não houve discussão. Em
votação, o parecer favorável do relator foi aprovado
unanimemente. Prioridade: 3 - Projeto de Lei Com
plementar n° 20/1999 - do Sr. Miro Teixeira - que
"Dispõe sobre o Sistema de Moradia Popular nas
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estudos de especialistas das diversas áreas de inte- áreas urbanas destinadas aos trabalhadores de bai-
resse deste órgão e artigos dos membros da Comis- xa renda e dá outras providências". Relatora: Depu-
são. 7 - O Presidente comunicou aos senhores depu- tada Marinha Raupp. Parecer Favorável a este e
tados que a Comissão estava pleiteando um aumento seus apensos na forma do substitutivo. O Presiden-
da tiragem do informativo Polis, para que os membros te informou ao Plenário que a Mesa havia recebido
pudessem remeter alguns exemplares para suas ba- um requerimento da relatora, solicitando que a apre-
ses eleitorais, e solicitou que os interessados definis- ciação da proposição fosse adiada e que, por esta
sem a quantidade de informativos necessários para a razão, retiraria o projeto da pauta. C - Proposições
sua região. O Presidente comunicou aos membros a Sujeitas à Apreciação das Comissões: Tramitação
extinção de todas as subcomissões do exercício ante- Ordinária: 4 - Proteto de Lei n° 4.625/1998 - do Sr.
riar, justificando que esta medida dava maior liberda- João Pizzoiatti - que "Dispõe sobre a redução dos
de para que a Comissão escolhesse as novas subco- saldos devedores dos contratos de financiamento
missões, de acordo com os anseios da maioria do habitacional assinados a partir de 31 de março de
novo Colegiado. O deputado Gustavo Fruet solicitou a 1990". Relator: Deputado Adolfo Marinho. Parecer
palavra ao Presidente, para que pudesse tecer algu- Favorável. O projeto foi retirado de pauta pelo rela-
mas considerações sobre o relatório da Conferência tor. 5 - projeto de Lei n° 1.436-Al1999 - do Sr. Edi-
de Nairóbi, Quênia, antes de iniciar a Ordem do Dia, e son Andrino - que "Dispõe sobre a manutenção de
o deputado Pedro Fernandes pediu uma questão de elevadores em edifícios públicos ou de uso coletivo
ordem para inverter a pauta, uma vez que precisava e dá outras providências". Relator. Deputado Sérgio
se deslocar para outra comissão, onde também havia Barcellos. Parecer Favorável. O Presidente passou
um projeto do qual era relator na pauta. O Presidente a palavra ao relator, deputado Sérgio Barcellos,
sugeriu ao deputado Gustavo Fruet que comentasse para leitura do voto e encaminhamento da votação.
o relatório após a apreciação da pauta, assumindo o Não houve discussão. Em votação, o parecer favo-
compromisso de assegurar-lhe o tempo necessário. rável do relator foi aprovado unanimemente. O Pre-
Em seguida, o Presidente atendeu o pedido de inver- sidente deu início à discussão sobre a criação das
são de pauta elaborado pelo deputado Pedro Feman- subcomissões permanentes e especiais. As deputa-
des. Ordem do Dia: A - Requerimento: 1 - Da Sra. das Socorro Gomes e Iara Bernardi, e os deputados
Iara Bernardi, que "solicita a realização de reunião de Edir Oliveira e Sérgio Barcellos solicitaram ao Presi-
audiência pública com a presença de prefeitos muni- dente adiar a discussão para a próxima reunião,
cipais de todo o País, para discutir as propostas para uma vez que a Ordem do Dia já havia começado no
o saneamento básico que estão em tramitação na Câ- plenário da Casa. O deputado Gustavo Fruet pediu
mara dos Deputados". O Presidente concedeu a pala- a palavra e afirmou que gostaria de dar uma satisfa-
vra à autora, deputada Iara Bernardi, que justificou ção à Comissão de Desenvolvimento Urbano e Inte-
sua iniciativa. Discutiram o requerimento os senhores rior a respeito do importante trabalho realizado du-
deputados Sérgio Novais e Gustavo Fruet. Em vota- rante a Conferência de Nairóbi. A deputada Maria
ção, o requerimento foi aprovado por unanimidade. B do Carmo Lara sugeriu que a Comissão marcasse
- Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: uma hora para ouvir o deputado Gustavo Fruet. O
URGÊNCIA: 2 - Projeto de Lei Comolementar nO Presidente informou que a pauta da reunião seguin-
155/2000 - do Senado Federal - que "Autoriza o po- te era pequena e que poderia encaixar a exposição
der Executivo a criar a Região Administrativa Integra- do deputado Gustavo Fruet no final da reunião, O
da de Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e Juaze- deputado Gustavo Fruet concordou. Nada mais ha-
iro/BA e instituir o Programa Especial de Desenvolvi- vendo a tratar, o Presidente convocou reunião ordi-
mento do Pólo PetrolinalPE e Juazeiro/BA". Relator: nária para a próxima quarta-feira, dia vinte e oito de
Deputado março, às dez horas, no Plenário 14, e encerrou os

trabalhos às doze haras e seis minutos. E, para
constar, eu, , Jorge Herinque Cartaxo Secretá
rio, lavrei a presente Ata, que depois de lida e apro
vada será assinada pelo senhor presidente, Deputa
do Djalma Paes, ,e encaminhada à publicação no
Diário da Câmara dos Deputados.
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Quarta Reunião Extraordinária, Realizada

em 28 de março de 2001

As onze horas e cinqüenta minutos do dia vinte
e oito de março do ano dois mil e um, no Plenário 5,
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Co
missão de Economia, Indústria e Comércio, com a
presença dos Deputados Marcos Cintra, Presidente;
Gerson Gabrielli, Jaques Wagner e Sérgio Barros,
Vice-Presidentes; Alex Canziani, Antônio do Valle,
Delfim Netto, Edison Andrino, Emerson Kapaz, Gil
berto Kassab, João Pizzolatti, Jurandil Juarez, Mano
el Vitório, Márcio Fortes, Maria Abadia, Múcio Sá, Ru
bem Medina, Valdemar Costa Neto, Virgilio Guima
rães e Zila Bezerra - titulares; Badu Picanço, Carlito
Merss, Elcione Barbalho, Francisco Carda, Herculano
Anghinetti, Léo Alcântara, Lídia Quinan, Mansa Ser
rano, Nelson Proença, Ricardo Berzoini, Ronaldo
Vasconcellos e Rubens Bueno - suplentes. Deixaram
de comparecer os Deputados Arthur Virgílio, Enio
Bacci, Givaldo Carimbão e Jairo Carneiro. Também
registraram presença os Deputados Divaldo Suruagy
e Paulo Octávio. Havendo número regimental, o Pre
sidente deu por abertos os trabalhos. Discussão e Vo
tação das Atas: O Presidente colocou em discussão
as atas das reuniões anteriores. Em votação, foram
aprovadas unanimemente. Extrapauta: Aprovada a
inclusão extrapauta das' matérias abaixo, nos termos
do Art. 52, §50 do Regimento Interno. Requerimentos
- 1 - Do Sr. Emerson Kapaz, propondo a realização
de audiências públicas conjuntas da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio com as Comissões
de Finanças e Tributação e a Especial que trata do
Sistema Financeiro Nacional, para ouvir juristas de
renome nacional e especialistas na área financeira.
Em votação, foi aprovado unanimemente. 2 - Do Sr.
Gerson Gabrielli, propondo a criação da Subcomis
são Especial que trata da Desoneraçâo da Folha de
Pagamento, em substituição à Subcomissão Especial
de Combustíveis

51 8 Legislatura - 38 Sessão Legislativa
Ata da Terceira Reunião Ordinária,
Realizada em 28 de março de 2001

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e oito
de março do ano dois mil e um, no Plenário 5, Anexo 11
da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, com a presença dos
Deputados Marcos Cintra, Presidente; Gerson Gabri
elli e Jaques Wagner, Vice-Presidentes; Alex Canzia
ni, Antônio do Valle, Delfim Netto, Edison Andrino,
Emerson Kapaz, Gilberto kassab, João Pizzolatti, Ju
randil Juarez, Manoet Vitário, Márcio Fortes, Maria
Abadia, Múcio Sã, Rubem Medina, Sérgio Barros,
Valdemar Costa Neto, Virgílio Guimarães e Zila Be
zerra - titulares; Badu Picanço, Carlito Merss, Elcione
Barbalho, Francisco Garcia, Herculano Anghinetti,
léo Alcântara, Lídia Quinan, Mansa Serrano, Nelson
Proença, Ricardo Berzoini, Ronaldo Vasconcelios e
Rubens Bueno - suplentes. Deixaram de comparecer
os Deputados Arthur Virgílio, Enio Bacci, Givaldo Ca
rimbão e Jairo Carneiro. Também assinalaram pre
sença os Deputados Divaldo Suruagy e Paulo Octá
vio. Havendo número regimental, o Presidente deu
por abertos os trabalhos e anunciou, conforme acor
do de Lideranças, o nome do Deputado Sergio Barros
como candidato ao cargo de Terceiro Vice-Presiden
te, em virtude da Deputada Maria Abadia, eleita na re
união do dia vinte e um do corrente, haver renunciado.
A Deputada Maria Abadia fez uso da palavra para
agradecer aos colegas pela sua eleição e explicar o
motivo - seu compromiso como Vice-Líder do partido
na Casa - que a levou a abdicar do cargo, para dar
chance a outro parlamentar de se dedicar a comissão
tão atuante e importante. A seguir, o Presidente de
signou a Deputada Mansa Serrano para atuar como
secretária. Finda a votação, foi constatada a coinci
dência entre o número de cédulas e de votantes. Pro
cessada a apuração, o Presidente anunciou o resulta
do: para Terceiro VicePresidente, Deputado Sérgio
Barros, com dezessete votos. Empossado, o

Deputado Sérgio Barros pronunciou palavras de
agradecimento pela confiança que lhe foi depositada.
Em continuidade à reunião, o Presidente, nos termos
do Ato da Mesa -ç 37/00, submeteu à deliberação do
Plenário a indicação dos Assessores Técnicos da Co
missão, Senhores Marcos Felipe Siqueira Engel (Cne
14); Ana Mariza Ferreira de Menezes Rosa (Cne 15);
Marcus Torquato Nardi de Oliveira (Cne 7); Luciana
Arruda de Souza (Cne 14); Antonio Sergio Manzi
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COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E (Cne 15); E M11ton Antonio Alves Joaquim (Cne 15),
COMÉRCIO tendo sido aprovada unanimemente. Encerramento:

Às onze horas e dez minutos, nada mais havendo a
tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, antes con
vocando reunião extraordinária para as onze horas e
quinze minutos para apreciação da ata da presente
reunião e das proposições. E, para constar, eu, Apa
recida de Moura Andrade, Secretária, lavrei a presen
te Ata que será assinada e encaminhada à publicação
no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado
MARCOS CINTRA. Presidente.



Realizada em 28 de março de 2001

Ata da Terceira Reunião (Ordinária)

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Às 10 horas e 48 minutos do dia 28 de março de
2001, reuniu-se a Comissão de Finanças e Tributa
ção, no plenário n2 4 do Anexo 11 da Câmara dos De
putados, sob a presidência de seu titular, Deputado
Michel Temer, presentes os Deputados: Jorge Tadeu
Mudalen, José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel,
Vice-Presidentes; Félix Mendonça, José Militão, Max
Rosenmann, Rodrigo Maia, Rommel Feijó, Sampaio
Dória, Sebastião Madeira, Jorge khoury, Mussa De
mes, Pauderney Avelino, Armando Monteiro, Germa
no Rigotto, João Eduardo Dado, Milton Monti, Carlito
Merss, João Coser, Ricardo Berzoini, Edinho Bez,
Enivaldo Ribeiro, Felter Júnior, João Mendes, Olimpio
Pires, Pedro Eugênio, Eujácio Simões e Roberto
Argenta (Titulares); Adolfo Marinho, Juquinha, Luiz
Carlos Hauly, Magno Malta, Gilberto Kassab, Marcos
Cintra, Nice Lobão, João Henrique, Aloizio Mercadan
te, Milton Temer, Eni Voltolini, Gonzaga Patriota e Ru
bens Furlan (Suplentes). Deixaram de registrar pre
sença os Deputados Antonio Kandir, Silvio Torres,
Veda Crusius, Chico Sardelli, Deusdeth Pantoja, João
Carlos Bacelar, Luiz Dantas, Pedro Novais e Camélia
Ribeiro. Havendo número regimental, o Presidente
declarou abertos os trabalhos. Foi aprovada, unani
memente, a ata da 2~ reunião. Ordem do Dia: 1) Re
querimento n° 3/01, dos S~ Rióardo Berzoini, Danilo
de Castro, Edinho Bez e Coriolano Saies, para que a
Comissão realize Seminário Internacional sobre Coo
perativismo de Crédito, com a participação de repre-

Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-ttma 29 08753

Renováveis. Em votação, foi aprovado unanime- sentantes de instituições da Espanha, Itália, Alema-
mente. 3 - Do Sr. Jaques Wagner, propondo a realiza- nha, Estados Unidos da América e do Brasil. Com a
ção de seminário para discutir a criação do Balanço palavra, o Presidente indagou ao Deputado Ricardo
Social e a responsabilidade social das empresas, ob- Berzoini se a realização do evento implicaria custos
jeto do Proieto de Lei 32/99, de autoria do Deputado para a Câmara dos Deputados. O Deputado informou
Paulo Rocha. Em votação, foi aprovado unanimemen- que, juntamente com os demais signatários do reque-
te. Fizeram uso da palavra os Deputados Emerson rimento, havia participado de missão oficial externa
Kapaz, Alex Canziani, Marcos Cintra, Paulo Octávio e para conhecer experiências na Espanha e na Itália,
Rubem Medina. Encerramento: Às doze horas e dez surgindo dessa visita a idéia de realização do seminá-
minutos, nos termos do Art.46, § 1~, do Regimento rio, em âmbito internacional, até mesmo para evitar
Interno, o Presidente encerrou os trabalhos, antes que outras missões fossem necessárias. Acrescentou
convocando reunião de audiência pública para o dia que evidentemente haveria algum custo para a Câ-
vinte e nove do corrente, às dez horas, e reunião ordi- mara dos Deputados, porém, o que pretendiam era
nária pana o dia quatro de abril, às dez horas. E, para aprovar o requerimento, e, após, dialogar com a Pre-
constar, eu, parecida de Moura Andrade, Secretária, sidência da Casa, sobre a forma de minimizar os cus-
lavrei a presente Ata 'que será assinada e encami- tos e amenizar as despesas, uma vez que havia a
nhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputa- possibilidade de patrocínio das entidades de cúpula
dos. Deputado Marcos Cintra. Presidente. do cooperativismo de crédito do Brasil e de uma enti

dade alemã, o Banco Central das Cooperativas na
Alemanha. Por sugestão do Deputado João Coser,
aprovada por unanimidade, o Canadá foi incluído no
elenco dos participantes, por ser um País com boa ex
periência em cooperativismo de crédito. Em Votação:
aprovado, unanimemente, o requerimento. 2) Projeto
De Decreto Legislativo N° 665/00 (MSC n~ 827/99) 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na
cional- que "aprova o texto do Acordo de Extradição
entre os Estados Partes do Mercosul e a República
da Bolívia e a República do Chile, concluído no Rio de
Janeiro, em 10 de dezembro de 1998'. Relator: Depu
tado José Pimentel. Parecer: pela não implicação da
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto àadequação financeira e orçamentária. Em
Votação: aprovado, unanimemente, o parecer. 3) Pro
jeto e Lei n° 2 2.374-A/96 - do Senado Federal (PLS
n° 132/96) - que "proíbe as instituições financeiras be
neficiárias de recursos oriundos do Programa de Estí
mulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Siste
ma Financeiro - PROER de demitir pessoal sem justa
causa e dá outras providências". Relator: Deputado
Marcos Cintra. Parecer: pela não implicação da maté
ria com aumento ou diminuição da receita ou da des
pesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto
à adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela rejeição. Em Votação: aprovado, unanimemente,
o parecer. 4) Projeto de Lei n° 2.123/99 - do Senado
Federal (PLS n2 255/97) -que "fixa prazo para restitui
ção do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qual
quer Natureza e dá outras providências". (Apensado:
PL nO 2.713/00). Relator: Deputado Marcos Cintra.
Parecer: pela compatibilidade e adequação financeira
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e orçamentária do Projeto e do PL n- 2.713/00, apen- 1964 (Lei de Condomínios e Incorporações) e do De-
sado, e, no mérito, pela rejeição de ambos. Adiada a ereto-Lei n2 7.661, de 21 de junho de 1945 (Lei de Fa-
discussão. 5) Projeto de Lei Complementar n° 246/90 lências)". (Apensado: PL n2 2.811/00). Relator: Depu-
- do Senado Federal- (PLS n- 224/89 -Complemen- tado Mussa Demes. Parecer: pela inadequação finan-
tar) - que "estabelece condições para a aposentado- ceira e orçamentária. Em Votação: aprovado, unani-
ria especial dos servidores públicos civis da União, memente, o parecer. 10) Projeto de Lei Complemen-
Estados, Municípios e do Distrito Federal, bem como tar n° 141 100-do Sr. José Thomaz Nonê-que "alte-
dos trabalhadores regidos pela Consolidação das ra o parágrafo único do art. 167 da Lei n° 5.172, de 25
Leis do Trabalho-Cvr". (Apensados: PLP's n-s 77/89, de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional". Re-
144/89, 212189, 249/90, 258/90, 18/91, 37/91, 49/91, lator: Deputado José Pimentel. Parecer: pela adequa-
51/91 e 53/91). Relator: Deputado Eujácio Simões. ção financeira e orçamentária e, no mérito, pela apro-
Parecer: pela inadequação financeira e orçamentária vação, com Substitutivo. Com a palavra, o Deputado
do Projeto, dos PLP's n2s 77/89, 144/89, 212/89; Fetter Júnior considerou que a discussão do parecer
249/90, 258/90, 18/91, 37/91, 49/91, 51/91 e 53/91, na Comissão era sempre importante, por propiciar
apensados, e do Substitutivo da Comissão de Traba- aos membros uma análise da matéria, com mais tem-
lho, de Administração e Serviço Público. Vista ao De- po, ao contrário do que costumava ocorrer no plenário
putado Ricardo Berzoini. 6) Projeto De Lei Comple- da Casa, onde as discussão eram sumárias. Obser-
mentar n° 7/99 - do Sr. Marcos Afonso - que "cria re- vou que o substitutivo do relator representava enorme
serva do Fundo de Participação dos Estados e do retrocesso em relação à Situação vigente. Frisou que
Distrito Federal- FPE, para as Unidades da Federa- o autor pretendia a restituição do tributo pago indevi-
ção que abrigarem, em seus territórios, unidades de damente seja considerada a partir do pagamento in-
conservação da natureza e terras indígenas demar- devido. Ressaltou que a Lei n° 9.532, de 1997, citada
cadas". (Apensados: PLP's n-s 50/99 e 53/99). Rela- pelo relator, determina que o termo inicial para cálculo
tor: Deputado Basílio Villani. Parecer: pela não impli- de juros é o mês subsequente ao do pagamento inde-
cação da matéria com aumento ou diminuição da re- vido, ou seja, a legislação hoje já considera assim.
ceita ou da despesa públicas, não cabendo pronunci- Enquanto o projeto em debate previa que isso ocor-
amento quanto àadequação financeira e orçamentá- resse no pagamento, pelo que a diferença seria muito
ria e, no mérito, pela rejeição do Projeto, e dos PLP's pequena - de apenas um mês. Acrescentou que a
n2s 50/99 e 53/99, apensados. EM VOTAÇÃO: aprova- preocupação do relator, de proteger o erário e o Go-
do o parecer, contra os votos dos Deputados José Pi- vemo, a seu ver uma atitude louvável, ocasionava sig-
mentel, João Coser, Ricardo Berzoini e Carlito Merss. nificativo prejuízo em relação ao que a situação atual
7) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 81/99-do admitia, ou seja, só quando houvesse citação judicial,
Sr. Pedro Eugênio - que acrescenta § 48 ao art. 18 da lembrando, a propósito, que era do conhecimento de
Lei n° 4.595, de 1964, para assegurar tratamento fa- todos a lentidão da Justiça brasileira, daí o retrocesso
vorecido às instituições de microcrédito". Relator: De- em comparação ao que o Governo considerava ade-
putado Carlito Merss. Parecer: pela não implicação da quado e em vigor por lei aprovada em 1997. Em con-
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da seqüência, considerou inaceitável o parecer do rela-
despesa públicas, não cabendo pronunciamento tor, sobretudo por exigir que, diante de pagamento in-
quanto à adequação financeira e orçamentária e, no devido, a pessoa tem direito de reclamar administrati-
mérito, pela aprovação. Vista ao Deputado José Car- vamente e, que, constatada, por essa via, que foi ina-
los Fonseca Jr. 8) Projeto de Lei Complementar n° dequada a cobrança, o contribuinte pode se ressarcir,
85/99 - do Sr. Silas Brasileiro - que "dispõe sobre o e que o relator, na sua preocupação de proteger o fis-
regime tributário das cooperativas de crédito e institui co, prevê que o contribuinte tem que entrar na Justiça
o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e e só depois da situação judicial é que ele vai então
Contribuições das cooperativas de crédito", Relator: pleitear o ressarcimento. Dessa forma, na sua opi-
Deputado Marcos Cintra. Parecer: pela incompatibili- nião, o relator estaria dificultando enormemente as
dade e inadequação financeira e orçamentária. Em relações do contribuinte com o fisco, praticamente eli-
Votação: aprovado, unanimemente, o parecer. 9) Pro- minando a via administrativa nesse processo, o que
jeto de Lei Complementar n° 128/00 - do Senado Fe- representava um retrocesso na legislação brasileira.
deral (PLS n° 671/99) - que "altera dispositivos da Lei Pelo exposto, declarou seu voto contrário ao parecer
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário do Deputado José Pimentel. Após, o relator explicou
Nacional), da Lei n2 4.591, de 16 de dezembro de que a proposta objetivava alterar o Código Tributário
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Nacional, modificando o art. 167, parágrafo único, patibilidade e inadequação financeira e orçamentária.
para determinar que a restituição dos juros seria devi- Retirado de pauta, por solicitação do autor. 14) Proje-
da a partir do pagamento indevido, enquanto o artigo to de Lei n° 3.800-A/93 - do Senado Federal (PLS n~

vigente, no Código, determina que tal restituição ocor- 170/91) - que "altera o artigo 7g da Lei n° 8.134, de 27
ra a partir do trânsito em julgado, abstraindo toda a de dezembro de 1990, para permitir novas deduções
parte administrativa, a qual é tratada por leis específi- no imposto de renda das pessoas físicas". (Apensa-
cas e resoluções, e, no caso em tela, apenas quando dos: PL..:s nOs 273/95, 322/95, 412/95, 436/95,
houver ajuizamento. Frisou que o Código era explícito 1.472/96, 1.623/96, 3.880/97, 4.563/98, 152/99 e
sobre a questão do trânsito em julgado. Por isso, 1.538/99). Relator: Deputado Marcos Cintra. Parecer:
como acrescentou, ficava claro que o ajuizamento era pela incompatibilidade e inadequação financeira e or-
um momento em que as partes tinham a convicção de çamentária do Projeto e dos PLS nOs 273/95, 322/95,
que a pendência não fora resolvida administrativa- 412/95, 436/95, 1.472/96, 1.623/96, 3.880/97,
mente e, nesse o momento, quem ia contestar a ação 4.563/98, 152/99 e 1.538/99, apensados. Em Vota-
podia concordar ou não com o pedido, daí porque se ção: aprovado, unanimemente, o parecer. 15) Projeto
estava fixando a partir da citação e não como prevê o de Lei n° 4.565-A/94 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe
Código, isto é, a partir do trânsito em julgado. Lem- sobre a concessão de adicional de insalubridade e
brou que não raramente as ações passavam 10, 12, aposentadoria especial aos trabalhadores em empre-
15 anos, observando-se dois tratamentos: o adminis- sas metalúrgicas, de mecânica, de materiais elétri-
trativo, que, uma vez reconhecido o pagamento inde- cos, de recuperação de veículos e de máquinas agrí-
vido, adotava o critério colocado pelo Deputado Fetter colas". Relator: Deputado José Militão. Parecer: pela
Júnior. Porém, no caso de litígio, quando as partes compatibilidade e adequação financeira e orçamentá-
não reconheciam o valor devido, a lei previa a corre- ria. Em Votação: aprovado, unanimemente, o parecer.
ção a partir do trânsito em julgado, e a sua intenção, 16) Projeto de Lei n° 560-A/95 - do Sr. Valdir Colatto -
era a de modificar essa regra, passando a contagem que "dispõe sobre a criação do Sistema Nacional de
do tempo a ser feita a partir da citação. Por fim, solici- Seguro Rural - SNSR, e dá outras providências".
tou a retirada do Projeto, alegando que a presença do (Apensados: PL nOs 820/95 e 1.140/95). Relator: De-
autor ao debate era imprescindível, para que pudes- putado MAX Rosenmann. Parecer: pela incompatibili-
sem discutir com a Receita Federal a questão. Retira- dade e inadequação financeira e orçamentária do
do de.pauta, por solicitação do relator. 11) Projeto de Projeto, e das emendas de nOs 1 a 8 apresentadas na
Decreto Legislativo n° 01/95 - do Sr. Vicente Cascione Comissão de Agricultura e Política Rural; pela inade-
- que "modifica a redação do artigo 3° do Decreto Le- quação do PL n° 820/95, apensado; e pela não impli-
gislativo n~ 07, de 1995". (Apensados: PDC's nOs cação do PL n° 1.140/95, apensado, em aumento ou
2/95,3/95 e 56/95). Relator: Deputado José Milhão. diminuição da receita ou da despesa públicas, não
Parecer: pela adequação financeira e orçamentária cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
do Projeto, e dos PDC's n~s 2/95, 3/95 e 56/95, apen- ceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição deste.
sados, e, no mérito, pela rejeição de todos. Em Vota- Vista ao Deputado Fetter Júnior. 17) Projeto De Lei n°
ção: aprovado, unanimemente, o parecer. 12) Projeto 1.759/96 - do Sr. Airton Dipp - que "altera as condi-
de Decreto Legislativo n° 279/99 - do Sr. Caio Riela e ções de apresentação da declaração do imposto de
outros - que "dispõe sobre a realização de plebiscito renda de pessoas físicas". Relator: Deputado Fetter
para a criação de um novo Estado da Federação pelo Júnior. Parecer: pela não implicação da matéria com
desmembramento da metade sul do território do Esta- aumento ou diminuição da receita ou da despesa pú-
do do Rio Grande do Sul". Relator: Deputado Edinho blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
Bez. Parecer: pela não implicação da matéria com au- quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi- rejeição. Em Votação: aprovado, unanimemente, o
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequa- parecer. 18) Projeto de Lei n° 1.865-A/96 - do Sr. Luiz
ção financeira e orçamentária. Retirado de pauta, por Fernando - que "dispõe sobre tarifas bancárias e mul-
solicitação do relator. 13) Projeto de Lei n° 2.582/00 - tas contratuais cobradas a aposentados, pensionistas
do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre a e beneficiários". (Apensado: PL n° 2.326/96). Relator:
obrigatoriedade da incineração de mercadorias de Deputado Max Rosenmann. Parecer: pela não impli-
origem estrangeira quando apreendidas por contra- cação da matéria com aumento ou diminuição da re-
bando ou descaminho e dá outras providências". Re- ceita ou da despesa públicas, não cabendo pronunci-
lator: Deputado Marcos Cintra. Parecer: pela incom- amento quanto à adequação financeira e orçamentá-
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ria e, no mérito, pela rejeição do Projeto, do PL n°
2.326/96, apensado, e do Substitutivo da Comissão
de Seguridade Social e Família. Em Votação: aprova
do, unanimemente, o parecer. 19) Projeto de Lei n°
3.044-A/97 - do Sr. José Borba - que "altera a Lei n°
9.317, de 5 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o
regime tributário das microempresas e das empresas
de pequeno porte, institui o Sistema Integrado de Pa
gamento de Impostos e Contribuições das Microem
presas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
e dá outras providências". Relator: Deputado Marcos
Cintra. Parecer: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira ou orçamentária e, no mérito, pela
rejeição. Em Votação: aprovado, unanimemente, o
parecer. 20) Projeto de Lei n° 3.321 -A/97 - do Sr. Ba
sílio Villani - que "dispõe sobre imóveis para locação
social, estabelece normas de procedimento e dá ou
tras providências". (Apensados: PL nOs 3.702/97 e
4.674/98). Relator: Deputado Marcos Cintra. Parecer:
pela incompatibilidade e inadequação financeira e or
çamentária do Projeto, e dos PL nOs 3.702/97 e
4.674/98, apensados. Em Votação: aprovado, unani
memente, o parecer. 21) Projeto de Lei n° 3.544-N97
- do Sr. Antonio Jorge - que "dispõe sobre o pagamen
to do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 
ITR - com terras destinadas à reforma agrária". Rela
tor: Deputado Fetter Júnior. Parecer: pela adequação
financeira e orçamentária, e, no mérito, pela aprova
ção. Vista ao Deputado José Pimentel. 22) Projeto de
Lei n° 3.623/97 - do Sr. Odelmo Leão - que "concede
isenção do imposto de importação para equipamen
tos destinados a prover segurança ao transporte de
cargas e estabelece incentivos fiscais para despesas
com a mesma finalidade". Relator: Deputado Fetter
Júnior. Parecer: pela incompatibilidade e inadequa
ção financeira e orçamentária. Em Votação: aprova
do, unanimemente, o parecer. 23) Projeto de Lei n°
4.1 03-N98 - do Sr. José Pimentel - que "dispõe sobre
a comprovação da quitação de tributos de contribui
ções federais e dá outras providências". Relator: De
putado José Militão. Parecer: pela compatibilidade e
adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovação, com Substitutivo. Vista ao Deputado
José Carlos Fonseca Jr. 24) Projeto de Lei n°
4.221-A/98 - do Sr. João Fassarella - que "altera a Lei
n° 9.530, de 10 de dezembro de 1997, para excluir o
Fundo Nacional de Assistência Social e o Fundo Na
cional da Criança e do Adolescente da regra de desti
nação de superávits para a amortização da dívida pú
blica federal". (Apensado: PL N° 4.281/98). Relator:

Deputado Fetier Júnior. Parecer: pela inadequação fi
nanceira e orçamentária do Projeto, do PL n°
4.281/98, apensado, e do Substitutivo da Comissão
de Seguridade Social e Família. Vista ao Deputado
Ricardo Berzoini. 25) Projeto de Lei n°4.389-A/98 - do
Sr. João Cóser - que "cria o Programa de Recupera
ção do Solo Agrícola das pequenas propriedades ru
rais e dá outras providências". Relator: Deputado Fet
ter Júnior. Parecer: pela inadequação e incompatibili
dade financeira e orçamentária do Projeto, e pela não
implicação da emenda da Comissão de Agricultura e
Política Rural com aumento ou diminuição da receita
ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamen
to quanto à adequação financeira e orçamentária. Na
discussão da matéria, o autor disse que, na pequena
propriedade agrícola, o empobrecimento do solo re
presentava um dos maiores problemas do Brasil, tan
to que o Governo Federal, através do Pronaf, já ado
tara algumas iniciativas, ainda limitadas do ponto de
vista das suas expectativas, mas que o Projeto tinha
como real objetivo o seu mérito. Nesse sentido, pon
derou para que a Comissão de Finanças e Tributação
não prejudicasse o conteúdo e, conseqüentemente, o
objetivo do Projeto, não por ser de sua autoria, mas
porque o Executivo já havia sinalizado a disposição
de adotar iniciativa nessa mesma direção, que pelo
menos pudessem oferecer uma indicação no sentido
de que o Governo fizesse ações mais de porte com
relação àquele objetivo. Salientou que o empobreci
mento do solo, hoje, era talvez o fator mais agravante
quanto à qualidade da produção do País, manifestan
do a certeza de que o Projeto poderia contribuir em
muito para solucionar o problema. Afirmou que, do
ponto de vista legislativo, havia algumas limitações, e
que, embora não concordasse com o relator em fun
ção do mérito, entendia a sua colocação. Disse espe
rar que a Comissão tivesse algum dispositivo para fa
zer o encaminhamento dessa sua expectativa ao Exe
cutivo Federal. O Presidente, ao reconhecer o objeti
vo pretendido pelo autor, bem como a força dos argu
mentosdo relator, sugeriu que se votasse a matéria e,
em seguida, reafirmou que o Deputado João Coser
oportunamente encaminharia a indicação ao Executi
vo, no sentido do que estava proposto no Projeto. O
relator esclareceu não ser contra o mérito da proposi
ção, informando que era agrônomo, produtor rural e
que conhecia essa realidade. Concluiu, dizendo que
mesmo sendo o Projeto meritório, não podia emitir
parecer que contrariasse a legislação brasileira. O
Deputado José Pimentel observou que a Comissão
de Finanças e Tributação vinha se deparando com
uma situação muito difícil, em sua rotina de trabalho e
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que uma delas referia-se à matéria em discussão. A Lei na 2.644-A/00 - do Sr. José Carlos Coutinho - que
esse respeito, lembrou que vários projetos de interes- "estabelece condições para a movimentação do Fun-
se da nação brasileira, no seu modo de ver, mesmo do de Garantia por Tempo de Serviço e dá outras pro-
sendo proposições justas, encontravam no entanto vidências". Relator: Deputado José Militão. Parecer:
dificuldades para sua acolhida, em razão dos postula- pela não implicação da matéria com aumento ou dimi-
dos da Norma Interna da Comissão e da LDO. Pro- nuição da receita ou da despesa públicas, não caben-
pôs, por isso, uma revisão daquela Norma, buscando do pronunciamento quanto à adequação financeira e
alternativas a serem apresentadas, tanto à LDO, orçamentária, e, no mérito, pela rejeição. Retirado de
como à Lei de Responsabilidade Fiscal, para não im- pauta, por solicitação do autor. 31) Projeto de Lei na
pedir que projetos dessa natureza fossem rejeitados. 2.714/00 - do Sr. José Janene - que "dispõe sobre o
Por fim, citou Carlos Drumond de Andrade numa poe- cálculo e a forma de reajuste das prestações habitaci-
sia que diz: "as leis não bastam, pois os lírios não nas- onais do SFH - Sistema Financeiro da Habitação".
cem nas leis", para dizer que nesse caso, o solo re- Relator: Deputado Adolfo Marinho. Parecer: pela
queria de todos um pouco mais de atenção. O Presi- compatibilidade e adequação financeira e orçamentá-
dente disse que acolhia a sugestão do Deputado ria do Projeto em relação ao Plano Plurianual e à Lei
José Pimentel e que designaria um relator para rever de Diretrizes Orçamentárias, e pela não implicação
a Norma Interna, submetendo-a posteriormente à da matéria com aumento ou diminuição da receita ou
consideração da Comissão. Em Votação: aprovado o da despesa públicas, não cabendo pronunciamento
parecer, contra os votos dos Deputados José Pimen- quanto à adequação financeira e orçamentária em re-
tel, João Coser, Ricardo 8erzoini e Carlito Merss. 26) lação à Lei Orçamentária Anual e, no mérito, pela re-
Projeto de Lei na 1.684-A/99 - do Sr. Júlio Redecker- jeição. Adiada a discussão. 32) Projeto de Lei na
que "dispõe sobre dados a serem impressos nos talo- 3.135/00 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe
nários de cheques". Relator: Deputado Marcos Cintra. sobre incentivos fiscais para doações de refeições
Parecer: pela não implicação da matéria com aumen- destinadas a distribuição a pessoas carentes". (Apen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, sado: PL na3.823/00). Relator: Deputado José Militão.
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi- Parecer: pela incompatibilidade e inadequação finan-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição. ceira e orçamentária do Projeto, e do PL n° 3.823/00,
Em Votação: aprovado, unanimemente, o parecer. 27) apensado. Retirado de pauta, por solicitação do autor.
Projeto de Lei n° 2.121-A/99 - do Sr. Raimundo Go- Antes do encerramento dos trabalhos, o Deputado Ri-
mes de Matos - que "acrescenta parágrafo único ao cardo 8erzoini pediu a palavra para fazer uma ponde-
art. 5° da Lei n° 7.827, de 27 de setembro de 1989". ração, devido à urgência do tema, informando que ha-
Relator: Deputado Jorge Khoury. Parecer: pela não via sido notificado que o Conselho Monetário Nacio-
implicação da matéria com aumento ou diminuição da nal deveria votar, no dia seguinte, uma nova resolu-
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronun- ção estabelecendo normas para as aplicações em in-
ciamento quanto à adequação financeira e orçamen- vestimentos dos fundos de pensão. Disse que a Re-
tária e, no mérito, pela aprovação. Adiada a discus- solução n° 2.720, editada por aquele Órgão, provoca-
são. 28) Projeto de Lei n° 2.405/00 - do Sr. José Ma- ra uma série de reações no mercado, sendo, por isso,
chado - que "acrescenta parágrafo ao art. 16 da Lei n° suspensa. Esclareceu que a minuta, divulgada pela
6.024, de 13 de março de 1974". Relator: Deputado Internet, na véspera do carnaval, para conhecimento
Sampaio Dória. Parecer: pela não implicação da ma- público, também tinha uma oposição muito forte dos
téria com aumento ou diminuição da receita ou da fundos de pensão. Solicitou da Presidência que, com
despesa públicas, não cabendo pronunciamento a concordância dos membros da Comissão, fosse pe-
quanto à adequação financeira e orçamentária e, no dido ao Conselho Monetário Nacional o adiamento
mérito, pela rejeição. Em Votação: aprovado, unani- dessa deliberação para que pudessem debater o as-
memente, o parecer. 29) Projeto de Lei n° 2.569/00 - sunto, em audiência pública por ele proposta, antes
do Sr. Neuton Lima - que "estabelece a não-incidên- de sua aprovação pelo Conselho, sob pena de se
cia da CPMF nos lançamentos a débito em contas chegar novamente a um impasse e a uma dificuldade
correntes, quando destinados ao pagamento de tribu- muito grande em relação à adequação desses fundos
tos federais, estaduais e municipais". Relator: Depu- e que a Resolução poderia não ter eficácia. O Deputa-
tado José Militão. Parecer: pela incompatibilidade e do Armando Monteiro esclareceu que a consulta pú-
inadequação financeira e orçamentária. Em Votação: blica feita para estabelecer novas regras de participa-
aprovado, unanimemente, o parecer. 30) Projeto de ção dos fundos de pensão, a seu ver, avançava na



COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

3a Sessão Legislativa - 51 a Legislatura

Ata da Terceira Reunião (Ordinária),
realizada em 28 de março de 2001

Às dez horas e cinqüenta minutos do dia vinte e
oito de março de dois mil e um, reuniu-se a Comissão
de Minas e Energia, sob a presidência do seu titular,
Deputado Antônio Cambraia, no Plenário dezesseis,
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados. O Livro de
Presença registrou o comparecimento dos Deputa-
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questão da própria discussão do que seria a Lei das dos: Titulares - Antônio Cambraia - Presidente, Sal-
SA, e que essa Lei estabelecia condicionamentos vador limbaldi - Primeiro Vice-Presidente, Francisco
que seriam definidos a partir da sua aprovação, o que Garcia - Segundo Vice-Presidente, Antônio Feijão -
deveria ocorrer no plenário da Câmara, no período da Terceiro Vice-Presidente, Airton Dipp, Antônio Jorge,
tarde. O Presidente disse que se empenharia no en- Carlos Alberto Rosado, Clementino Coelho, Fernan-
caminhamento da solicitação proposta. Declaração do Ferro, Gervásio Silva, Ivânio Guerra, José Alek-
De Prejudicialidade: Nos termos dos arts. 163, I, e sandro, José Carlos Aleluia, José Janene, Juquinha,
164, I, do Regimento Interno, o Presidente declarou Luiz Sérgio, Luciano lica, Marcos Lima, Moreira Fer-
prejudicadas as seguintes matérias: a) PL na reira, Pedro Pedrossian, Ricardo Barros e Vadão Go-
3.973-B/97, do Sr. Silas Brasileiro, que "torna obriga- mes. Suplentes - Eliseu Resende, Edinho Bez, Luiz
tório o uso do etanol como combustível da frota oficial Piauhylino, Márcio Fortes, Olímpio Pires, Philemon
de veículos e dá outras providências"; b) PL na Rodrigues, Raimundo Gomes de Mattos e Romel Aní-
4.300/98, do Sr. Saulo Queiroz, que "dispõe sobre re- zio. Compareceram também os Deputados Gilberto
negociação de dívidas originárias do crédito rural de Kassab, João Almeida e Rase de Freitas. Deixaram
que trata o art. 13, da Lei na 7.827, de 27 de setembro de registrar suas presenças os Deputados João Cola-
de 1989, e dá outras providências"; c) PL na ço, Nicias Ribeiro e Paulo Feijó. Havendo número re-
1.313-A/99, do Sr. Pedro Fernandes, que "dá nova re- gimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos.
dação ao art. 40

, da Lei na 7.827, de 27 de setembro Dispensada a leitura da ata da reunião anterior por
de 1989 e dá outras providências". Encerramento: solicitação do Deputado José Carlos Aleluia e apro-
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os vada sem restrições. Expediente - Dando início à re-
trabalhos às 11 horas e 29 minutos, antes convocan- união, o Presidente informou aos presentes que o De-
do reunião ordinária para o dia 4 de abril próximo, às putado Adão Pretto encaminhou correspondência
10 horas, e conjunta com as Comissões de Finanças justificando sua ausência nas reuniões da Comissão
e Tributação, Mista de Planos, Orçamentos Públicos e no período de 26 a 29 de março, ocasião em que esta-
Fiscalização; Economia, Indústria e Comércio; Fisca- ria participando de evento autorizado pela Presidên-
Iização Financeira e Controle; Assuntos Econômicos; cia da Casa. A seguir, fez a leitura de decisão da atual
e de Fiscalização e Controle, ambas do Senado Fe- Presidência à Reclamação, apresentada pelo Depu-
deral, às 14 horas e 30 minutos, para ouvir o Presi- tado Lincoln Portela, relacionada à votação ocorrida
dente do Banco Central, Sr. Armínio Fraga, em cum· em treze de dezembro do ano anterior, informando
primento ao que dispõe o art. 9°, § 5°, da Lei de Res- que cópia do documento seria imediatamente envia-
ponsabilidade Fiscal, para avaliação do cumprimento da ao gabinete do reclamante. O Presidente levou
dos objetivos e metas das políticas monetária, credití- também ao conhecimento do Plenário teor da corres-
cia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal pondência encaminhada pelo Chefe da Assessoria
de suas operações e os resultados demonstrados Parlamentar da Agência Nacional do Petróleo - AN P,
nos balanços. E para constar, eu, Maria Linda Maga- Doutor Fábio dos Santos, informando aos membros
Ihães, Secretária, lavrei a presente ata, que depois de da Comissão sobre as ações empreendidas por
lida, discutida e aprovada, será assinada pelo Presi- aquela Agência com relação ao acidente recente-
dente e encaminhada à publicação no Diário da Câ- mente ocorrido com a Plataforma P-36. Dando pros-
mara dos Deputados. - Deputado Michel Temer, seguimento à reunião, indicou o Deputado Paulo Feijó
Presidente. para atuar como representante da Comissão de Mi

nas e Energia na Comissão Externa de Fiscalização e
Investigação da Segurança das Plataformas da Pe
trobras e Acidente da P-36. Finalmente informou a to
dos sobre decisão da Presidência da Casa acerca da
inclusão de matérias extrapauta na Ordem do Dia, so
licitando aos parlamentares interessados em incluir
matérias na pauta da Comissão, que o façam com
uma antecedência mínima de vinte e quatro horas, de
acordo com as determinações regimentais. Findas as
comunicações, o Presidente deu início à Ordem do
Dia. Ordem do Dia - Requerimentos - 1) dos Deputa
dos Fernando Ferro e Luciano lica, solicitando a rea-
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Iização de Audiência Pública com a presença do Dire- ca, Doutor José Mário Miranda Abdo, para prestarem
tor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - esclarecimentos sobre informações divulgadas pela
ANEEL, Doutor José Mário Miranda Abdo, do Presi- imprensa nacional sobre o risco iminente de colapso
dente da Companhia Elétrica do Ceará - COELCE, no fornecimento de energia elétrica para o País. O
Senhor Manoel Monteiro Camacho, do Procurador do Deputado Airton Dipp encaminhou a votação e, a se-
Trabalho da Sétima Região do Estado do Ceará, Se- guir, falou o Deputado Fernando Ferro que endossou
nhor José Antônio Parente da Silva, e do Presidente a preocupação com a possibilidade de um colapso
do Sindicato dos Eletricitários do Ceará, Senhor José energético chamando a atenção para a importância
Flávio Maia Uchoa, para prestarem esclarecimentos de votação urgente do Projeto de Lei nO 2.905/00, de
sobre acidentes fatais ocorridos com trabalhadores autoria do Poder Executivo. O Deputado Juquinha ar-
da Coelce. O autor do requerimento usou da palavra gumentou que tal proposição, por sua complexidade,
para encaminhara votação. Falou, a seguir, o Deputa- não foi suficientemente debatida no âmbito da Comis-
do Raimundo Gomes de Mattos, que sugeriu a reali- são de Minas e Energia. O Presidente prestou alguns
zação do evento conjuntamente com a Comissão de esclarecimentos sobre a atual posição do referido
Desenvolvimento Urbano e Interior. Os Deputados projeto e solicitou à Secretaria da Comissão pesqui-
Carlos Alberto Rosado, José Carlos Aleluia e Juqui- sar junto à Secretaria-Geral da Mesa a possibilidade
nha manifestaram apoio ao evento sugerido, mas dis- de inclusão de tal proposição na Ordem do Dia do
cordaram da realização conjunta. Em votação, o re- Plenário da Câmara dos Deputados. Em votação, o
querimento foi aprovado por unanimidade. 2) Dos Se- requerimento do Deputado Airton Dipp foi aprovado
nhores Fernando Ferro e outros - solicitando a cria- por unanimidde. 5) Requerimento para inclusão de
ção de uma Subcomissão Especial para discutir o matéria extrapauta, de autoria do Deputado Fernando
processo e privatização de Furnas, Eletronorte e Ferro. O requerimento, apoiado por um terço dos
Chesf. O Deputado Fernando Ferro usou da palavra membros da Comissão, foi submetido à votação e
para encaminhar a votação. Falaram, a seguir, os De- aprovado unanimemente. 6) Do Senhor Fernando
putados Antônio Jorge, Airton Dipp e José Carlos Ale- Ferro e outros - solicitando a realização de Audiência
luia que ponderaram o fato de que a criação de Sub- Pública, com a presença do Diretor-Geral da Agência
comissões poderia enfraquecer o trabalho da Comis- Nacional do Petróleo para prestar esclarecimentos
são de Minas e Energia, no que foram apoiados pelo sobre o acidente ocorrido com a Plataforma P-36, da
Presidente Antônio Cambraia. O Deputado Fernando Petrobras. Em votação, o requerimento foi aprovado
Ferro acatou as ponderações e concordou com a rea- unanimemente, tendo o Presidente informado a apro-
Iização das atividades propostas em seu requerimen- vação de requerimento similar na Comissão de Defe-
to no âmbito da própria Comissão permanente. Às sa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. Propo-
onze horas e quarenta e cinco minutos, tendo sido ini- sições sujeitas à apreciação conclusiva das Comis-
ciada a Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos De- sões - Tramitação Ordinária - Projeto de Lei n°
putados, o Presidente Antônio Cambraia suspendeu 4.630/98, da Senhora Maria Elvira, que "torna obriga-
os trabalhos por alguns instantes para que os parla- tória a implantação de escadas para peixes em barra-
mentares pudessem votar. A reunião foi reiniciada às gens construídas em cursos d'água de domínio da
doze horas e quinze minutos, tendo o Presidente reto- União." (Apensado o Projeto de Lei n° 884/98). Rela-
mado o item três da pauta. 3) Requerimento de auto- tor: Deputado Olímpio Pires. Parecer: contrário à pro-
ria do Deputado Antônio Feijão - solicitando a criação posição principal e ao apensado. Concedida vista ao
de uma Subcomissão para acompanhar os últimos Deputado Airton Dipp. 2) Projeto de Lei n° 2.096/99 -
acontecimentos relacionados às atividades da Petro- do Senhor Feu Rosa, que "cria o programa nacional
bras e a todo o processo de prospecção executado de mineralização dos solos e dá outras providências".
por aquela empresa e suas subsidiárias, bem como Relator: Deputado Juquinha. Parecer: favorável. Vista
para acompanhar a consecução dos contratos de ris- ao Deputado Antônio Jorge, em 22-11-00. O Deputa-
co para exploração de petróleo mantidos com empre- do Juquinha fez a leitura de seu parecer. Não houve
sas nacionais e estrangeiras. Diante da ausência do discussão. Em votação, o parecer favorável do relator
autor do requerimento, o Presidente determinou a re- foi aprovado unanimemente. Encerrada a ordem do
tirada de ofício. 4) Do Senhor Airton Dipp - solicitando Dia, o Presidente agradeceu a presença de todos e
a realização de Audiência Pública com a presença do nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de
Ministro de Minas e Energia, Doutor José Jorge, e do todos e encerrou os trabalhos às doze horas e trinta e
Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétri- cinco minutos. E, para constar, eu, Valéria Bianchini
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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO (INSTALAÇÃO E
ELEiÇÃO DE PRESIDENTE E

VICE-PRESIDENTES), REALIZADA EM 21 DE
MARÇO DE 2001.

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e um
de março de dois mil e um. reuniu-se a Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, no plená
rio N°3 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados. convo
cada pelo Presidente da Câmara dos Deputados. na
forma regimental. para a eleição do Presidente e
Vice-Presidentes deste órgão técnico, na presente
Sessão Legislativa. Assumiu a presidência dos traba
lhos, na qualidade de último presidente. o Deputado
Luiz Carlos Hauly. A lista de presença registrou o
comparecimento dos Deputados Alberto Fraga, Aloí
zio Mercadante, Antonio Carlos Pannunzio, Arnon
Bezerra, Atila Lins. Cabo Júlio, Cláudio Cajado. Cu
nha Bueno, De Velasco, Elcione Barbalho, Elias Mu
rad, Hélio Costa, Heráclito Fortes. Itamar Serpa, João
E-Ierrmanrt Neto, Joaquim Francisco, Jorge Wilson,
José Lourenço, Leur Lomanto, Lincolrt Portela, Maria
Lúcia, Mário de Oliveira, Maurílio Ferreira Lima, Paulo
Delgado. Paulo Kobayashi, Paulo Mourão, Pedro Va
ladares. Rubens Furlan. Synval Guazzelli, Wagner
Salustiano, Waldir Pires e Werner Wanderer, mem
bros Titulares. Abelardo Lupion, Airton Dipp, Alberto
Goldman, Antonio Kandir, Aracely de Paula, Edison
Andrino, Eunício Oliveira, Fernando Coruja, Dr. H
-no, Jair Bolsonaro, Jorge Khoury. José Genoíno, Ma
noel Salviano, Nelson Trad, RenatoMr~nna, Robson
Tuma, Vicente Caropreso. Wanderley Martins e Wil
son Santos, memb-ps Su-,1entes. Justificou sua au
sência a Deputada Maria Elvira. Deixaram de regis
trar suas pr-iças os Deputados Alceste Almeida, Aldo
Rebelo, Fernando Diniz, Fernando Gabeira, -Feu
Rosa, Haroldo Lima, José Carlos Martinez. José Te
les, José Thomuz Nonê, MiltOn Temer, Neiva Moreira
e Vittorio Medioli. Havendo número regimental, o pre
sidente decutou abertos os trabalhos e anunciou.
conforme acordo de Lideranças, os nomes dos candi
datos aos cargos de Presidente, Deputado Hélio Cos
ta, de Vice-Presidentes, Deputados, erge Wilson, Ne
iva Moreira e Haroldo Lima. A seguir o Presidente de-
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Silveira, Secretária Substituta, lavrei a presente ata, signou o D-puLd- Idulo Delgado para servir como se-
que depois de lida, discutida e aprovada, será assina- cretario. Antes de dar início ao processo de votaç-, -
da pelo Presidente e encaminhada à publicação no Deputado Luiz Carlos Hauly agradeceu à Mesa Dire-
Diário da Câmara dos Deputados. - Deputado tora e aos funcionários deste árgão técnico pelo gran-
Antônio Cambraia, Presidente. de serviço em prol do parlamento brasileiro. Registrou

consideração especial ao Deputado Synval Guazzelli.
pelo trabalho prestado ao nosso País. Registraram
seus cumprimentos ao Deputado Luiz Carlos Hauly
pela postura e dedicação frente à presidência desta
Comissão, os Deputados José Lourenço, Antonio
Carlos Pannunzio e João Herrmann Neto. Termina
das as considerações, o Presidente deu início ao pro
cesso de votação. Finda a votação, foi constatada a
coincidência entre o número de cédulas e de votan
tes. Processada a apuração, o Presidente anunciou o
seguinte resultado: para Presidente, Deputado Hélio
Costa, com trinta e oito votos; para Primeiro Vice-Pre
sidente, Deputado Jorge Wilson, com trinta e oito vo
tos; para Segundo Vice-Presidente, Deputado Neiva
Moreira, com trinta e sete votos e um em branco; e
para Terceiro Vice-Presidente, Deputado 1-laroldo
Lima, com trinta e oito votos. O Deputado Cláudio Ca
jado solicitou a palavra para justificar que não partici
pou do processo de votação desta Comissão, porque
encontrava-se na Comissão de Constituição e Justiça
e Redação aguardando sua vez de votar, mas regis
trou que votaria na chapa completa. O Deputado Ma
urílio Ferreira Lima registrou que não votou pela mes
ma situação. A Deputada Elcione Barbalho registrou
que fora indicada para falar pelo seu partido na ses
são solene em homenagem ao povo angolano, e por
esta razão, não votou nesta Comissão. A seguir o De
putado Luiz Carlos Hauly convidou o Deputado Hélio
Costa a assumir a presidência, declarando-o empos
sado, juntamente com os vice-presidentes eleitos. O
Presidente eleito, Deputado Hélio Costa, convidou os
Deputados Jorge Wilson, Neiva Moreira e Haroldo
Lima para assumirem, respectivamente, a primeira, a
segunda e a terceira vice-presidência desta Comis
são, e agradeceu aos colegas e ao seu partido a con
fiança nele depositada. Demonstrou sentir-se extre
mamente honrado ao olhar a galeria exposta neste
plenário contendo fotos de todos os ex-presidentes
desta Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, os quais considerou expressivos e honra
dos. Destacou que o primeiro presidente desta Co
missao. Deputado João Henrique. deixou marcado o
nome do Estado de Minas Gerais. Concluiu afirmando
ter certeza de que todos irão ajudá-lo nessa Impor
tante função, e convidou os vice-presidentes eleitos a
compor a Mesa. Registraram seus cumprimentos aos
eleitos os Deputados Cláudio Cajado. Aloízio Merca-



Ata da Segunda Reunião (Ordinária),

Realizada em 28 de março de 2001 ..

Ás dez horas e quarenta minutos do dia vinte e
oito de março de dois mil, reuniu - se a Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, no plená
rio N°3 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados. sob a
presidência do Deputado Hélio Costa. Presentes os
Senhores Deputados Jorge Wilson, Neiva Moreira e
Haroldo Lima, Vice-Presidentes. Alberto Fraga, Aloí
zio Mercadante, Antonio Carlos Pannunzio. Arnon Be
zerra, Cláudio Calado, Elcione Barbalho, Elias Murad,
Fernando Diniz, Fernando Gabeira, Francisco Rodri
gues, Herúclito Fortes, Itamar Serpa, João Herrmann
Neto, Joaquim Francisco, José Lourenço, José Tho
maz Nonê, Leur Lomanto, Lincoin Portela, Luiz Carlos
Haulv, Mária Lúcia, Mário de Oliveira, Milton Temer,
Paulo Delgado, Paulo Kobayashi, Paulo Mourão, Pe
dro Valadarcs, Rubcns Furlan, Synval Guazzelli,
Wagner Salustiano. Waldir Pires e Werner Wanderer,
membros Titulares; Alberto Goldman, Abelardo Lu
pion, Airton Dipp, Antonio Feijão, A racely de Paula,
Celso Russomano, Dr. Heleno, Edison Andrino, Euní
cio Oliveira, Fernando Coruja, Gei'mano Rigotto, iair
Bolsonaro, Manoel Salviano, Murilo Domingos, NiI
mário Miranda, Paulo Lima, Ricardo Ferraço, Vicente
Caropresol, Wanderley Martins Zulaiê Cobra, mem
bros Suplentes. E o Deputado Virgílio Guimarães, jus
titicaram suas ausências os Deputados De Velasco e
Maria Elvira, deixaram de comparecer os Senhores
Deputados Alceste Almeida, Aldo Rebelo,íMtd Lins,
Cabo Júlio, Cunha Bueno, Feu Rosa, José Carlos
Martinez, José Teles e Vittorio Medioli. ATA - Haven
do número regimental, o Presidente iniciou os tnabji-
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dante, Elcione Barbalho. Luiz Carlos Hauly, Waldir Pi- lhos e submeteu à apreciação do Plenurmo as atas
res. Lincoln Portela. José Lourenço, Arnon Bezerra, da ia reunião (instalação e eleiçãó de presidente e
Maurílio Ferreira Lima, Elias Murad, Mária Lúcia. Pau- vice-presidentes) realizada em 22 de março, próximo
lo Delgado e Cabo Júlio. O Deputado Aloízio Mcrca- passado,4a 28° reunião (audiência pública), e da 29°
dante encaminhou requerimento. de sua autoria e dos reunião (ordinária), realizadas. respecri'$amente, em
senhores Antonio Kandir e Delfim Netto que "requer a 5 e 6 de dezembro de 2000, as quais foram aprova-
constituição de uma Subcomissão Permanente in- das, dispensados suas leituras por solicitação do De-
cumbida de acompanhar as negociações do Brasil no putado Neiva Moreira. EXPEDIENTE - Pordetermina-
processo de formação da Area de Livre Comércio das ção do senhor Presidente. foi arquivado o Processo
Américas". Este requerimento será apreciado na pró- 014142/00 encaminhado a esta Comissão pela
xima reunião. Encerramento - Nada mais havendo a Sociedade Esportiva do Gama, tendo em vista a per-
tratar, ~ Presidente encerrou os !rabalh~~às 11 hor~s da do objeto. Esta Comissão distribuiu, cm 22 dc
e 50 minutos, antes ç?nv?cançao rçunlao para o dia março próximo passado. as seguintes matérias: ao
28 de m~rço"quartafelr~,.as 1Oh?ras. E. para constar, Deputado Alberto Fraga o Proleto de Lei nO 3.791/00;
~u, W~lbla ~ora, secretana, lavrei a p.resente Ata, qu~. ao Deputado Átila Lins a Mensagem n° 1.712100; ao
lida, discutida e ap~~vada, sera aS~lnada pel~yresl- Deputado Fernando Gabeira a Mensagem n° 661/00;
d:nte, Deputado Helio Costa,e publicada no Dlano da ao Deputado João Herrmann Neto a Mensagem nO
Camara dos Deputados. 750/00; ao Deputado José Thomaz Nonê a Mensa

gem n01.678/00; ao Deputado Leur Lomanto o Proje
to de Lei n° 3.648-A197; ao Deputado Luiz Carlos Ha
uivo Projeto de Lei n° 3.670/00; à Deputada Maria
Elvira a Mensagem n° 1.677/00; à Deputada Maria
Lúcia o Projeto de Lei n° 3.667/00; ao Deputado Mil
ton Temer a Mensagem n° 1.442/00: ao Deputado Pa
ulo Mourão a Mensagem n° 1 .792100; ao Deputado
Rubens Furlan a Mensagem n° 681/99; ao Deputado
Wagner Salustiano o Projeto de Lei n° 3.662100; e ao
Deputado Waldir Pires o Projeto de Lei n° 844/9 1. E
redistribuiu, na mesma data. ao Deputado José Car
los Martinez o Projeto de Lei n° 45 1/95; ao Deputado
Antonio Carlos Pannunzio o Projeto de Decreto Legis
lativo nO 348-8/96 e as Mensagens de nos 1.412 e
1.414/00; ao Deputado Joaquim Francisco o Projeto
de Lei n° 1.642196: àDeputada Elcione Barbalho o
Projeto de Lei nO 705-N99; ao Deputado Paulo Delga
do o Projeto de Lei n° 1.312199; e ao Deputado Cabo
Júlio o Projeto de Lei n° 2. 143/99. Antes de iniciar a
Ordem do Dia, o Deputado Haroldo Lima justificou
sua ausência na última reunião deste órgão técnico,
pois nessa mesma data encontrava-se no Rio de Ja
neiro integrando urna comissão desienada a exami
nar a questão da PETROBRAS. Registrou que o
Acordo assinado entre o Brasil e os Estados Unidos
referente a utilização da Base Aeroespacial de Alcân
tara ainda não encaminhado ao Congresso Nacional.
Mas já soube que medidas práticas foi estão sendo
tomadas em Alcântara. Informou também que está
encaminhando reqticrimcnto ao Plenário desta (asa
solicitando comissão externa para examinar o que
está supostamente acontecendo. Ordem do Dia - Re
querimento - do Sr. João [fcrrmann Neto - requer a
designação de grupo dc parlamentares deste Colegi-
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ado para. segundo a tradição da Casa, representando reu, nos termos regimentais, fosse incluído extra pau-
o País, participar da 88 Reunião de Cúpula das Améri- ta requerimento de sua autoria, no que obteve pleno
caso a ser realizada em Ouebec, no Canadá, de 20 a apoio do Plenário. Requerimento - do Sr. José Lou-
22 de abril deste ano, cm cuja pauta constam os de- renço que 'requer seja convidado o Excelentíssimo
bates sobre o aceleramento de acordos para instala- Senhor Ministro das Comunicações, Dr. Pimenta da
ção da ALCA, bem como da reunião da União Inter- Veiga, para informar a esta Comissão sobre a evolu-
parlamentar, a ser realizada cm Otawa, no Canadá. ção das conversações que levarão o Governo brasile-
de 7 a 9 de abril próximo, Discutiram a matéria os De- iro a decidir ciual dos três sistemas de Televisão Digi-
putados Germano Rigotto, Paulo Delgado, Haroldo tal iremos adotar'. Em votação, foi aprovado o requeri-
Lima, Jose Lourenço, Fernando Gaheiru, que nu mento. O Deputado José Lourenço requereu inversão
oportunidade justificou sua ausência na reunião de de pauta, para que o item 9 fosse o próximo a ser
eleição desta Mesa Diretora, por encontrar-se no Rio apreciado, obtendo total apoio do Plenário. Mensa-
de Janeiro examinando a questão da Petrobrás, Luiz gem n° 1.113/00 - do Poder Executivo - que 'sub-
Carlos Haulv, Jorge Wilson, Aloízio Mercadante. Nei- mete àconsideração do Congresso Nacional o texto
va Moreira, Waldir Pires e Antonio Carlos Pannunzio. do -Protocolo Modificativo do Protocolo que Institui o
O Deputado João Herrmann Neto retirou de seu re- Prêmio Camões', entre a República Federativa do
querimento a reunião da União Interparlamentar. 'a Brasil e a República Portuguesa. celebrado em Lis-
ser realizada em Otawa. visando a uma maior dedica- boa, em 17 de abril de 1999". Relator: Deputado José
ção na questão de Oucbec. Em votação, foi aprovado Lourenço:Parecer: tavoravel. Em votação. toi
o requerimento da seguinte forma: Requerimento - apro\'ado por unanimidade o parecer do Relator.
do Sr. João Herrmann Neto - requer a designação de Mensagem n° 1.245/00 - do Poder Executivo - que
grupo de parlamentares deste Colegiado para. se- "suhmetc àcons-dcração do Coneresso Nacional, o
gundo a tradição da Casa, representando o Pais? texto do Ajuste Complementar ao convênio Básico de
narticipar da 88 Reunião de Cúpula das Américas, a Cooperação Técnica para Cooperação Turística, ce-
ser realizada em Ouebec, no Canadá, de 20 a 22 de lebrado entre o Governo da República Federativa do
abril deste ano, em cuja pauta constam os debates Brasil e o Governo da República Bo]ivariana da Vene-
sobre aceleramento de acordos para instalação da zuela. em Caracas. em 8 de fevereiro de 2000 e de
ALCA. Requerimento - dos Srs. Áloizio Mercadante, sua Emenda, por troca de Notas. concluida em 11 de
Antonio Kandir e Deltim Netto - requer a constituição julho de 2000". Rclaioi': Deputado João Herrmann
de uma Subcomissão Permanente incumbida de Neto: Parecer: favorável. Em votação, foi aprovado
acompanhar as negociações do Brasil no processo por unanimidade o parecer do Relator. Mensagem n°
de formação da Área de Livre Comércio das Améri- 749/00 - do Poder Executivo - que "submete à consi-
caso Dada a importância do assunto, o Deputado Aloi- deração do Congresso Nacional o Acordo dc Coope-
zio Mercadante acatou a sugestão de adiamento, ração entre o Governo da República Federativa do
para melhor aprofundamento do assunto. retirando, Brasil e o Governo da República da Bolívia para Impe-
assim, de pauta, o requerimento. Nesse sentido. o dir o Uso legal de Precursores e Substâncias Quími-
Presidente convidou os Deputados Jorge Wilson, cas Essenciais para o Processamento de Entorpe-
Neiva Moreira. Haroldo Lima, Aloízio Mercadante. centes e Substâncias Psicotrópicas. celebrado em La
Antonio Carlos Pannunzio e Waldir Pires para reu- Paz. em 26 dc julho de 1999". Relator: Deputado Vitto-
nião, a realizar-se hoje, às 16 horas, na secretaria da rio N{edioli. Parecer: favorável. Em votação, foi apro-
Comissão, a fim de debater o assunto objeto do re- vado por unanimidade o parecer do Relator. Mensa-
querimento acima citado. O Deputado Virgílio Guima- gem n0779/00 - do Poder Executivo - que "submete à
rães usou da palavra para cumprimentar o Presidente consideração do Congresso Nacional o texto do Acor-
eleito, e registrar que teve informações de que o Acor- do entre o Governo da República Federativa do Brasil
do Brasil/EUA referente ao Centro de Lançamentos e o Governo da República do Peru sobre Cooperação
de Alcântara está sendo colocado em prática, sem ter e Coordenação em Matéria de Sanidade Agropecuá-
sido remetido ao Congresso Nacional. Lembrou re- ria, celebrado em Lima. em 6 de dezembro de 1999".
querimento seu aprovado na sessão legislativa ante- Relator: Deputado Fernando Gabeira: Parecer: favo-
rior, que não foi levado a eleito por falta de tempo há- rável. Em votação, foi aprovado por unanimidade o
bil, no qual solicita realização de audiência pública parecer do Relator. Mensagem n° 783/00 - do Poder
para debater este assunto. Discorreu, ainda, sobre a Executivo - que submete à consideração do Con-
questão da ALGA. O Deputado José Lourenço reque- gresso Nacional o texto do Acordo entre o Governo da



Ata da Segunda Reunião (Ordinária), Reali
zada em 28 de março de 2001

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois
mil e um, às dez horas e :rinta e seis minutos, no Ple
nário 7 do Anexo II da Câmara dos Deputados, reu
niu-se a Comissão de Seguridade Social e Família,
sob a Presidência da Deputada Laura Carneiro. Esti
veram presentes os Deputados José Unhares e Vi
cente Caropreso, Vice-Presidentes; Armando Abílio,
Carlos Mosconi, Eduardo Barbosa, Lídia Quinan, Lú
cia Vânia, Osmânio Pereira, Rafael Guerra, Raimun
do Gomes de Matos, Sérgio Carvalho, Almerinda de
Carvalho, Ariston Andrade, Lavoisier Maia, Marcon
des Gadeiha, Remi Trinta, Ursicino Queiroz, Darcísio
Perondi, Eni Voltoiini, Jonival Lucas Júnior, Jorge
Alberto, Rose de Freitas, Saraiva Felipe, Teté Bezer
ra, Ângela Guadagnin, Dr. Rosinha, Henrique Fonta
na, Orlando Desconsi, Orlando Fantazzini, Antônio
Joaquim Araújo, Arnaldo Faria de Sã, Dr. Benedito
Dias, Jandira Feghali, Ivan Paixão e Serafim Venzon
Titulares Eduardo Seabra, Pedro Canedo, Ricarte de
Freitas, Romrriet Feijó, Saulo Pedrosa, Costa Ferrei
ra, IIdefonço Cordeiro, Ivânio Gu-tra, Euler Morais,
João Magno, Minam Reid, Dr. Hélio, Marcos de Jesus
e Oliveira Filho - Suplentes. Deixaram de registrar
suas presenças os Deputados Renildo Leal, Cleuber
Carneiro, Euler Ribeiro, Rita Camata, Eber Silva e
José Egydio. Abertura: Havendo regimental, a Senho
ra Presidente declarou aberta a reunião e dispensou
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República Federativa do Brasil e o Governo da Repú- blica Federativa do Brasil e o Governo da Federa-
blica da Hungria sobre Cooperação nos C~rup'os da ção da Rússia sobre Cooperação na Arca da Qua-
Quarentena Vegetal e da Proteção de Plantas, cele- rentena Vegetal, celebrado em Moscou. cm 22 de
brado em Brasília 10 de novembro de 1999". Relator: junho de 2000". Relator: Deputado Antonio Carlos
Deputado Haroldo Uma: Parecer: favorável. Em vota- Pannunzio: Parecer:favorável. Em votação. foi apro-
ção, foi aprovado por unanimidade o parecer do Rela- vado por unanimidade o parecer do Relator. Os itens
tor. Mensagem n° 784/00 - do Poder Executivo - que de nOs 8. 11. 16, 17. 18. 19,20.21, 22. 23. 24 e 25, res-
"submete à consideração do Congresso Nacional o pectivamente. Mensagens n"s 932 e 1.309/00, Proje-
texto do Acordo entre o Governo da República Fede- tos de Lei nOs 2.505/00, 128/99, 1.083/99, 2.097/99,
rativa do Brasil e o Governo da República da Hungria 2.696/00, 2.895/00, 3.264/00, 3.416/00, 3.449/00 e
sobre Cooperação Técnica e Procedimentos Sanitári- 3.482/00 tiveram suas apreciações adiadas. Encerra-
os nas Àreas Veterinária e de Saúde Pública Animal mento - Nada mais havendo a tratar, o Presidente en-
celebrado em Brasília, em 10 de novembro de 1999": cerrou os trabalhos às 12 horas e 25 minutos, antes
Relator: Deputado Haroldo Uma; Parecer: favorável. convocando reunião oara o dia 4 de abril, quarta-feira,
Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer às 10 horas. E, para constar, eu. -, Walhia Lóra, se-
do Relator. Mensagem n01.221/00 - do Poder Execu- cretária, lavrei a presente Ata, que. lida. dis~ida e an-
tivo - que "submete à consideração do Congresso rovada, sei assinada pelo presidente. Deputado Hélio
Nacional o texto do Acordo entre o Governo da Repú- Costa,e publicada no Diário da Câmara dos Deputa-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República dos.
da Costa Rica sobre o Exercício de Atividades Remu- .

neradus por Parte de Dependentes do Pessoal Diplo- COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILlA
mático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado 51 a Legislatura _ 3a Sessão Legislativa
em São José, em 4 de abril de 2000". Relator: Deputa
do Jair Bolsonaro; Parecer: favorável. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o parecer do Relator. Men
sagem n° 1.357/00 -do Poder Executivo -que "sub
mete à consideração do Congresso Nacional o texto
do Acordo sobre Cooperação no Campo da Sanidade
Veterinária, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Romênia, em
Brasília, em 25 de julho de 2000". Relator: Deputado
Airton Dipp; Parecer: favorável. Em votação, foi apro
vado por unanimidade o parecer do Relator. Mensa
gem n° 1.412/00 - do Poder Executivo - que "subme
te 'a consideração do Congresso Nacional o texto do
Tratado sobre as Relações de Parceria, celebrado en
tre a República Federativa do Brasil e a Federação da
Rússia, em Moscotí, em 22 de junho de 2000". Rela
tor: Deputado Antonio Carlos Pannunzio; Parecer:
favorável. Em votação, foi aprovado por unanimida
de o parecer do Relator. Mensagem n° 1.413/00 
do Poder Executivo - que "submete à consideração
do Congresso Nacional, o texto do Acordo sobre
Cooperação nas Areas da Proteção de Plantas e da
Quarentena Vegetal, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Ro
mênia, em Brasília em 25 de julho de 2000': Relator:
Deputado Airton Dipp: Parecer: favorável. Em vota
ção, foi aprovado por unanimidade o parecem' do
Relator. Mensagem n° 1.414/00 - do Poder Executi
vo - que "submete à consideração do Congresso
Nacional. o texto do Acordo entre Governo da Repú-
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a leitura da Ata da 1a reunião, por haver sido previa- Babá e Paulo Rocha - que "requer sejam convidados
mente distribuída cópia aos senhores parlamentares. o Presidente da Fundação Nacional de Saúde, Sr.
Não houve discussão. Em votação, a ata foi aprovada Mauro Ricardo e representantes da CONDSEF pára
por unanimidade. Antes de iniciar a Ordem do Dia, a prestarem esclarecimentos sobre a situação de risco,
Presidência comunicou a retirada de pauta de ofício, contamiriaçao e negligência com os funcionários da
dos PL n° 1784/96, 4732-A198, 1050/99 e 1968/99, e Fundação Nacional de' Saude expostos a intoxicação
a retirada a pedido da autora Deputada Nair Xavier no exercício de suas profissões". Em votação: Apro-
Lobo, do Projeto de Lei Complementar n° 59/99. Em vado por unanimidade. Item 7) Requerimento - Dos
seguida, a Presidente deu início aos trabalhos. Deputados. Dr. Rosinha, Babá e Paulo Rocha - que
Ordem do Dia: Item 1) Requerimento - Do Deputado "requer seja convocado o Ministro da Saúde, Sr. José
Dr. Rosinha - que solicita a realização de audiência Serra, para prestar esclarecimento sobre a situação
pública para discutir mudanças propostas para o Se- de risco, contaminação e negligência em relação aos
guro sobre Acidentes de Trabalho, com as presenças funcionários da Fundação de Saúde expostos a into-
de representantes do Ministério do Trabalho, da Cen- xicação no exercício de suas profissões". Retirado de
trai Unica dos Trabalhadores (CUT), do Departamen- pauta a pedido do Autor. Item 8) Requerimento - Da
to Intersindical dos Estudos e Pesquisas em Saúde e Deputada Laura Carneiro - que "requer a realização
do Ambiente de Trabalho (DIESAT) e da Federação de Audiência Pública da Comissão de Seguridade
das indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). Em Social e Família para ouvir o Presidente da Legião da
votação: Aprovado por unanimidade. Item 2) Requeri- Boa Vontade, e representantes do Ministério da Previ-
mento - Da Deputada Teima de Souza - que "requer dência e Assistência Social e do Ministério Público,
audiência pública da Comissão de Seguridade Social sobre denúncia de irregularidades veiculada na im-
e Família para discutir o PL n° 1922/99, que "inclui a prensa nacional". Encaminharam a matéria os Depu-
invenção de medicamentos para a prevenção e trata- tados Marcondes Gadelha, Ariston Andrade, Eni Vol-
mento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - tolini, Arnaldo Faria de Sã e Jandira Feghali. Em vota-
SIDAIAIDS e de seu processo de obtenção como ma- ção: Aprovado com alteração sugerida pela Deputada
térias não patenteáveis". Em votação: Aprovado por Jandira Feghalí, para que também seja convidado o
unanimidade. Item 3) Requerimento - Do Deputado Presidente do Conselho Nacional de Assistência So-
Jorge Alberto - que "requer, nos termos do art. 29, in- cial. tem 9) Requerimento - Do Deputado Henrique
ciso 11, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa- Foritana e Outros - que "requer a constituição de
dos, que seja recriada a Subcomissão Especial que Subcomissão Especial destinada a verificar loco a si-
irá propor reajustes e novos procedimentos à Tabela tuação dos serviços de saúde, hospitais e ambulatóri-
de Procedimentos do Sistema Único de Saúde - os da rede pública e conveniada mantida pelo Siste-
SUS". Encaminharam a matéria, os Deputados Jorge ma Único de Saúde. Encaminharam a matéria os De-
Alberto, José Unhares, Jandira Feghali, Vicente Ca- putados Vicente Caropreso e Dr. Rosinha. Em vota-
ropreso, Angela Guadagnin e Arnaldo Faria de Sã. ção: Aprovado por unanimidade. Requerimento Extra-
Em votação: Aprovado com as seguintes altera- pauta - Da Deputada Jandira Feghali - que solicita
ções:substituição de Subcomissão Especial por Co- realização de Audiência Pública para discutir a situa-
ordenação Especial, visando formular um Anteprojeto ção epidemiológica do Hansen no Brasil com repre-
para a regulamentação da Emenda Constitucional da sentantes das seguintes Entidades: Movimento de
Saúde. Item 4) Requerimento - Do Deputado Eduar- Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hansenía-
do Barbosa - que "solicita a instalação de Subcomis- se - MORHAN, Coordenadoria Nacional de Dermato-
são para acompanhamento da execução da Política logia Sanitária - MS, Conselho Nacional de Assistên-
Nacional de Assistência Social e outras ações nesta cia Social, Conselho Nacional de Secretários Munici-
área". Em votação: Aprovado por unanimidade com pais de Saúde - CONASEMS, Conselho Nacional de
alteração de Subcomissão para Coordenação. Item 5) Secretários Estaduais de Saúde - CONASS e do Sr.
Requerimento - Do Deputado Eduardo Barbosa - Ney Matogrosso (artista), partícipe de campanhas
que "solicita a realização de Audiência Pública em pelo diagnóstico precoce em diversos estados do
conjunto com a Comissão de Educaçáo Cultura e país". Em votação: Aprovado por unanimidade. Re-
Desporto, com a finalidade de obter esclarecimentos querimento Extrapauta - Da Deputada Jandira Feg-
s0bre o financiamento das ações de atendimento à hali - que "solicita realização de Audiência Pública
criança em , Em votação: Aprovado por unanimidade. para discutir a Tabela de Procedimentos do SUS, com
Item 6) Requerimento - Dos Deputados Dr.Rosinha, representantes dos seguintes órgãos: Membro da Fe-
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deração Nacional dos Médicos, Associação Médica suspensa às onze horas e vinte e dois minutos, para
Brasileira, Ministério da Saúde, Conselho Federal de que os Deputados pudessem participar da eleição do
Medicina, Federaçãó Nacional das Santas Casas, Ministro do Tribunal de Contas da União. A reunião re-
Sindicato Nacional dos Hospitais Privados, Conselho iniciou às doze horas e treze minutos. Item 12) Projeto
Nacional de Secretários Municipais de Saúde - de Lei n° 2740100 do Senado Federal (PLS n°
CONASEMS, Conselho Nacional de Secretários 258199) - que "institui a obrigatoriedade de presta-
Estaduais de Saúde - CfTfI4ASS". Em votação: ção de atendimento cirúrgico-plástico a portadores de
Aprovado por unanimidade. Requerimento Extrapa- defeitos físicos causadores de sofrimento moral rele-
uta - Da Deputada Almerinda de Carvalho - que vante". (Apensado: PL n° 612199). Relator: Deputado
"reqüerer nos termos do art. 117, inciso VIII, do Regi- Vicente Caropreso. Parecer: favorável a este e contra-
mento interno, realização de Audiência Pública, com rio ao PL n° 61 2199, apensado. Não houve discussão.
a Secretária de Estado de Assistência Social, Sr. Em votação: Aprovado por unanimidade. Item 26)
Wanda Engel Aduan, para prestar esclarecimentos Projeto de Lei nO 841-A199 do Sr. Robson Tuma -
sobre fã ocorridos com os idosos no país, nas casas que "dispõe sobre a denominação de medicamentos
de repouso e asilos, conforme notícias veiculadas a ser utilizada em prescrições de médicos e odontólo-
pela imprensa". Em votação: Aprovado por unanimi- gos". Relator: Deputado Rafael Guerra. Parecer: favo-
dade. Requerimento Extrapautil - Da Deputada Jan- rável, com duas emendas. Retirado de pauta a reque-
dira Feghali - que "requer a constituição de Subco- rimento do relator. Item 32) Projeto de Lei n° 1744199
missão Especial da Universalização do Acesso aos do Sr. Suas Câmara - que "cria a obrigação de insta-
Medicamentos". Em votação: Aprovado com as se- lação de gerador de energia em hospitais do SUS".
guintes alterações: Substituição de Subcomissão Relator: Deputado Vicente Caropreso. Parecer: con-
Especial por Coordenação Especial. Requerimento trário. Discutiu a matéria a Deputada Ângela Guadag-
Extrapauta - Do Deputado'José Unhares - que "re- nino Retirado de pauta a requerimento do relator. Item
quer nos termos dos arts. 117, X e 177 do Regimento 17) Projeto de Lei n° 2864-A197 do Sr. Paulo Paim -
Interno, o adiamento da discussão do PL. 2114/99". que "dispõe sobre a assistência gratuita aos filhos e
Em votação: Aprovado por unanimidade. Requeri- dependentes dos trabalhadores urbanos e rurais des-
mento Extrapauta - Do Deputado José Unhares - de o nascimento até seis anos de idade, em creches e
que "requer nos termos do art. 117, inciso VIII, do Re- pré-escolas". (Apensado: PL n° 3.050/97). Relatora:
gimento Interno, realização de Audiência Pública, Deputada Udia Quinan. Parecer: contrário a este e ao
com o Secretário de Assistência à Saúde do Ministé- PL n° 3.050/97, apensado, e contrário à Emenda ado-
rio da Saúde, Sr. Renilson Rehen, para prestar escla- tada na Comissão de Educação, Cultura e Desporto e
recimentos sobre o 'integra SUS". Em votação: Apro- à Emenda apresentada nesta Comissão. O Deputado
vado por unanimidade. Requerimento Extrapauta - Orlando Desconsi requereu vista do projeto, que foi
Da Deputada Laura Carneiro - que "requer nos ter- deferida pela Presidente. Item 27) Projeto de Lei n°
mos do art. 117, inciso VIII, do Regimento Interno, re- 885199 do Sr. Pastor Jorge - que "dispõe sobre a
alização de Audiência Pública, com o Presidente da concessão de cestas básicas e vales-transportes aos
Fundação Nacional de Saúde, Dr. Mauro Ricardo, portadores de AIDS". Relatora:Deputada Lidia Qui-
para prestar esclarecimentos sobre o panorama en- nano Parecer: contrário. Discutiu a matéria o Deputa-
dêmico brasileiro". Em votação: Aprovado por unani- do Henrique Fontana. Em votação: Aprovado o pare-
midade. Requerimento Extrapauta - Da Deputada La- cer da relatora por unanimidade. Item 22) Projeto de
ura Carneiro - que "requer a constituição de Grupo Lei n° 60199 da Sr Iara Bernardi - que "dispõe sobre
de Trabalho para elaborar um anteprojeto de regula- o atendimento às vítimas de violência sexual". (Apen-
mentação da Emenda Constitucional n° 29, de 2000, sados: PLs n2!! 1.2.7-8/99 e 2.863/2000)". relator: de-
que 'preVê recursos orçamentários a nível da União, putado henrique fontana. parecer: favorável a este,
Estados e Municípios para a manutenção do Sistema com substitutivo, e contrário aos PLs n~ 1.278/99 e
Único de Saúde". Em votação: Aprovado com modifi- 2.863/2000, apensados. Não houve discussão. Em
cações tendo em vista a aprovação do requerimento votação: Aprovado o parecer por unanimidade. Item
do Deputado Jorge Alberto. A seguir, o Deputado Dar- 35) Projeto de Lei n° 2007199 do Sr. Geraldo Simões
císio Perondi requereu verbalmente audiências com - que "altera a Lei n° 6360, de 23 de setembro de
os Ministros do Planejamento, Orçamento e Gestão e 1976, exigindo a inscrição dos dias da semana nas
da Fazenda e com o Advogado-Geral da União, as embalagens primárias dos medicamentos". Relator:
quais foram deferidas pela Presidente. A reunião foi Deputado Henrique Fontana. Parecer: contrário. Não



Ata da Quarta Reunião, realizada em 28 de
março de 2001

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois
mil e um, às quatorze horas e quarenta e seis minu
tos, no plenário oito do Anexo 11 da Câmara dos Depu
tados, sob a presidência do Deputado Gilmar Macha-
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houve discussão. Em votação: Aprovado o parecer do, reuniu-se, ordinariamente, a. Comissão Externa
por unanimidade. Item 37) Projeto de Lei n° 2461/00 destinada a "acompanhar a realização das oito au-
do Sr. Luiz Bittencourt - que "altera a Lei n° 6.360, de diências preparatórias da I Conferência Mundial de
23 de setembro de 1976, para estabelecer que as bu- Combate ao Racismo, Xenofobia e Intolerâncias cor-
las dos medicamentos devem ser publicadas com le- relatas, a realizar-se em agosto de 2001, na África do
tras perfeitamente legíveis sem o abuso de termos Sul". Compareceram os senhores Deputados Damião
médicos e cientificas". (Apensados: PL n° 3.047/00 e Feliciano, Dr. Hélio, Fernando Gabeira, João Almeida,
3.830/00). Relator: Deputado Vicente Caropreso. Pa- Lino Rossi e Saulo Pedrosa, titulares; Albérico Filho,
recer: contrário a este e aos PLS n° 3.047/00 e Costa Ferreira, Djalma Paes, José Roberto Batochio
3.830/00, apensados. Não houve discussão. Em vota- e Pastor Amarildo, suplentes. Deixaram de compare-
ção: Aprovado o parecer por unanimidade. A Presi- cer os Deputados Agnelo Queiroz, Alcione Athayde,
dência foi temporariamente assumida pelo 32 Vi- Medeiros, Pinheiro Landim e Reginaldo Germano.
ce-Presidente, Deputado Vicente Caropreso. Item 38) Compareceram, ainda, os Deputados Luiz Alberto e
Projeto de Lei nO 25281 00 do Sr. Ademir Lucas - que Carlos Santana. Ata - O Deputado Dr. Hélio solicitou
"dispõe sobre a obrigatoriedade da condução em ae- a dispensa da leitura da ata da 3a reunião, cujas cópi-
ronaves de desfibriladores externos Sistemáticos". as já haviam sido distribuídas. Em discussão e vota-
Relator: Deputado Rafael Guerra. Parece: favorável, ção, a ata foi aprovada, sem restrições. Ordem do Dia
com emenda. Não houve discussão. Em votação: - O Presidente comunicou que a reunião havia sido
Aprovaflc o parecer por unanimidade. A Presidente convocada para discutirem a participação da Comis-
Laura Carneiro retornou a Presidência dando conti- são nas Conferências Preparatórias para a Conferên-
nuidade aos trabalhos. Item 40) Projeto de Lei n° cia Mundial da África do Sul e, com esse objetivo,
3032/00 do Sr. Pompeo de Mattos - que '10rna obri- apresentou uma série de propostas visando ao orde-
gado a locação de leitos em Centros de Trantamento namento de questões que considerava importantes:
tntesivo - CTls e Unidades de Tratamento Intensivo - 1a) tendo em vista as mudanças ocorridas na direção
UTls, de hospitais de rede privada e dá outras provi- da Fundação Cultural Palmares, sugeriu o encami-
dências". Relator: Deputado Rafael Guerra. P~recer: nhamento de ofício a essa entidade solicitando a
contrário..Discutir~m a matéria os Deputados Ang~la nova programação de eventos pré-Conferência; 2a)

Guadagnm, Hennque Fontana, Orlando Desconsl e encaminhamento de ofício ao Embaixador Gilberto
Rafael Guerra. O Deputado Henrique Fontana solici- Sabóia, Secretário de Estado dos Direitos Humanos,
tou verificação de votação. A senhora Presidente solicitando cópia do documento que estava sendo
constatando a evidente falta de quorum, encerrou a elaborado pelo Governo para ser apresentado na
presente reunião às treze horas e vinte e dois minu- Conferência da África do Sul, com o objetivo de que
tos. ~: para c~nstar, eu Eloízio Neves Gu!marães, Se- os deputados pudessem conhecer o teor do mesmo;
cretano; lavr~1 a presente Ata; que, depoIs de aprova- 3a) definição dos parlamentares membros para inte-
da, sera assinada pela PreSidente, Deputada Laura grarem as comissões que participarão dos encontros
Carneiro e encaminhada à publicação no Diário da no Rio de Janeiro, Genebra e África do Sul; e 4a) reali-
Câmara dos Deputados. zação de audiências públicas com representantes da

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A comunidade negra, dos índios, homossexuais, ciga-
"ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DAS OITO ~os, mulheres, entre outros, para ouvirc:m ~s exp~c~a-

AUDIÊNCIAS PREPARATÓRIAS DA I tlvas de cada grupo acerca da Conferencia da Afnca
CONFERÊNCIA MUNDIAL DE COMBATE AO do Sul. A essas propostas foram acrescentadas as
RACISMO XENOFOBIA E INTOLERÂNCIAS seguintes: 1a) do Deputado Saulo Pedrosa, para que

CORRELATAS A REALIZAR-SE EM AGOSTO DE se encaminhasse solicitação aos responsáveis peja
2001, NA ÁFRICA DO SUL' (COMISSÃO EXTERNA Con!~rência para que ~ Comissão Especi~1 pudesse

- CONFERÊNCIA MUNDIAL ÁFRICA DO SUL) partiCIpar de forma ativa no evento e nao apenas
como observadora; 2a) do Deputado Damião Felicia
no, no sentido de pleitearem, junto aos organizadores
do encontro do Rio de Janeiro, a antecipação da data
de sua realização para antes do de Genebra, aten
dendo assim ao propósito de preparação para as
Conferências desta e da África do Sul; e 3a) do Depu
tado Fernando Gabeira, para que se convidasse um
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representante do Ministério das Relações Exteriores que dirigia a Fundação Palmares, foi convidada pelo
para, em audiência pública, responder sobre os imi- Presidente Fernando Henrique Cardoso a assumir,
grantes brasileiros que viviam no exterior, principal- como Embaixadora do Brasil em Portugal, a Confe-
mente nos Estados Unidos e Europa. Discutiram as rência dos Países de Língua Portuguesa. A Dra. Dul-
matérias os Deputados Saulo Pedrosa, Lino Rossi, ce foi substituída na Fundação Palmares pelo Dr. Car-
Dr. Hélio, Luiz Alberto, Damião Feliciano, Fernando los Moura, que vê de outra forma a condução dessa
Gabeira e Carlos Santana. Todos aprovaram as pro- conferência. Houve alterações no calendário.
postas apresentadas e se manifestaram a favor de A Fundação Palmares tinha organizado um ciclo
que as providências começassem a serem tomadas. de debates em oito pré-conferências e uma Conferên-
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os cia Nacional. Quatro pré-conferências já tinham sido
trabalhos às quinze horas e vinte e um minutos antes, realizadas. As últimas quatro foram suspensas. Estão
porém, convocando a próxima reunião para o dia três sendo realizados agora os seminários.
de abril, terça-feira, às quinze horas. E, para constar, A proposta que faço aos Srs. Deputados é que
eu Leila Machado Campos de Freitas, Secretária aprovemos aqui três requerimentos. O primeiro seria
Substituta, lavrei a presente ata que, depois de apro- uma solicitação de informações sobre a nova progra-
vada, será assinada pelo Presidente e encaminhada mação da Fundação Palmares. Precisamos saber
à publicação no Diário da Câmara dos Deputados, também como está a preparação do documento bra-
juntamente com as notas taquigráficas. sileiro que será apresentado em Genebra, em maio,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha- praticamente fechando o documento das Nações Uni-
do) - Havendo número regimental, declaro abertos os das. Todos sabemos como são os encontros da ONU:
trabalhos da presente reunião. primeiro são feitos encontros regionais, que já acon-

Informo aos Srs. Parlamentares que foi distribuí- teceram - o da América do Sul foi em Santiago do
da cópia da ata da 38 reunião ordinária desta Comis- Chile e dele participamos eu e os Deputados Saulo e
são, realizada no último dia 12 de dezembro. Indago Germano -, depois acontece a reunião de Genebra,
ao Plenário se há necessidade de leitura da mesma. onde se encerra o texto que será oficialmente apre-

O SR. DEPUTADO DA. HÉLIO - Peço dispensa sentado na conferência da África do Sul.
da leitura da ata, Sr. Presidente, por favor. Entendo que há três coisas a fazer. Primeiro pre-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha- ci~amo~ t.er ac~sso ~o documento o.fi?ial, para !or-
do) - Fica dispensada a leitura da ata, a pedido do na-lo p~blJco. Ja q.u~ e o d_ocu~ento ofiCiai do Brasil,' a
Deputado Dr. Hélio. c~m~ntdade brasileira, nao_so a negra, mas tambem

E d·· - t Ip ) a Indlgena, tem de conhece-lo.m Iscussao a a a. I' ausa. _. . . .
N- h d . d" t' I I (Nao Identificado) - Que documento, Sr. Presl-ao aven o quem queira ISCU 1- a, co oco-a d t?
t - en e.

em vo açao. O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha-
Os _Deputados que a aprovam permaneçam do) _ O documento que o Brasil vai apresentar na Áfri-

como est~o. (Pausa.) ca do Sul a respeito das comunidades negra e indíge-
Esta aprovada a ata. na. Temos de conhecer o texto, para não corrermos o
A presente reunião foi convocada para discus- risco de dizer uma coisa e o Governo dizer outra. Não

são da participação dos membros desta Comissão queremos que isso aconteça.
nas c?nferências preparatór.ias para a I C?nferência Outra providência necessária é marcar uma au-
~un?lal de Combate ao ~aclsmo, Xenofobia e Intole- diência pública com entidades da comunidade negra,
ran~la~ Correlatas, a realizar-se em agosto de 2001 , para saber se concordam ou não com o documento e
na Afnca do Sul. se há necessidade de alteração no texto. Também

Com a chegada do nosso Primeiro Vice-Presi- precisamos começar a preparar aqueles que serão os
dente, Deputado Lino Rossi, convido S.Ex8 a integrar nossos representantes na conferência brasileira,
a Mesa. marcada para maio ou julho.

Quero dar alguns informes aos Srs. Deputados O Governo brasileiro e a Fundação Palmares
a respeito dos trabalhos que estamos realizando. ainda estão decidindo se a Conferência Nacional será

A Conferência Nacional de Combate ao Racis- em maio ou julho, mas o local já está definido: o Rio
mo estava sendo preparada pela Fundação Palma- de Janeiro. Também precisamos definir quem irá
res, juntamente com o Ministério da Justiça, por inter- acompanhar o fechamento do documento em Gene-
médio do Embaixador Gilberto Sabóia. A Ora. Dulce, bra e quem irá à África do Sul. O Presidente da Casa
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e a Comissão asseguram que haverá alguns repre- uma programação do nosso Governo, poderíamos
sentantes nossos, mas não há condições de enviar acatar a proposta do Deputado Gilmar Machado,
todos os membros da Comissão. compatível com o nosso papel, que seria o de fiscali-

Com a palavra o Deputado Uno Rossi. zar o documento que representará o nosso País.
O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Sr. Presiden- Embora o documento seja elaborado pelo Governo,

te, com relação à Comissão que vai à África, o então temo~ ~e verificar se ?!e obedece ?riteriosamente, às
Líder do PSDB, Deputado Aécio Neves, já fez a indi- condlclonante.s das ~Itl~as de raCismo, atos x~nofo-

cação do partido. Eu sou um dos indicados. Acredito bos ou outras m~ole!anclas, entre elas as que atingem
que os outros partidos também já tenham se manifes- os homossexuais. E esse o nosso papel.
tado. Se convidássemos para um audiência pública

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha- todos os setores ~nvolvidos, serí~mos ~ap~zes de
do) - Não, isso ainda não está definido. Oque o Depu- est~belecer m~camsmos d~ Aatu.açao legislativa. Po-
tado Aécio Neves assegurou, quando foi montada a de~lamos ~xtr~ur dessa aud~en~la o no~so papel na
Comissão, é que seria enviado um grupo, não sei se pre-conferencla e na ConferenCia Mundial.
de quatro ou cinco Deputados. A Comissão terá de re- Quem participou hoje da reunião da Comissão
solver ainda que partidos nos representarão. Além de Ciência e Tecnologia pode acompanhar a aprova-
disso como ainda temos a conferência brasileira e a ção do projeto de lei do Exmo. Sr. Deputado Paulo
conf~rência de Genebra, podemos encontrar uma for- Paim sobre a afirmação positiva para produções tea-
ma de todos participarem. Quem for a uma abre mão trais, culturais, televisivas. Poderíamos resgatar nos-
de outra. Acho que isso é plenamente possível. so papel de avaliar o programa do Governo nas qua-

O SR. DEPUTADO DAMIÃO FEUCIANO - So- tro audiências preparatórias, mas também devemos
mos observadores oficialmente. propor alguma coisa a partir dessa audiência pública,

O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI- Essa é que é q~ando estarão repres?ntados vários se~mentos.
a dúvida. Até onde eu sei esta Comissão estará ob- Nao podemos nos ater so ao problema do.raCismo, te:

d f A . ' mos de contar com a presença dos demais setores. E
servan o a con erencla. _ preciso extrair dessa audiência pública fundamentos

O SR. DEPUTADO DAMIAO FELlCIANO - que nos dêem condições de participar de forma inte-
Exatamente. rativa com os demais, tanto na Conferência Nacional

O SR. DEPUTADO SAULO PEDROSA - Sr. quanto na pré-conferência, em Genebra, e na Confe-
Presidente, parece que uma questão dificulta a nossa rência Mundial.
participação

n

ati~a. ~om? o Gov~rno está fin~nciando Nosso papel deve ser de atuantes propositivos,
~ssa. conferenCia, e meio c~mpll~a~o que nos, como não só de participantes observadores. Temos de levar
fiscaIS das.obras e da~ ~çoes pu~hcas do Governo, a esses encontros o produto do trabalho deste Legis-
possamos Ir como partlclpante~ ativos. lativo e trazer de lá algo que possa ser desenvolvido

O SR. DEPUTADO DR. HELIO - Sr. Presidente. nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha- O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha-

do) - Vamos ouvir o Deputado Dr. Hélio. Depois vou do) - Obrigado, Deputado Dr. Hélio.
fazer um esclarecimento sobre ~ssa questão. Gostaria de comentar uma observação do De-

O SR. DEPUTADO DR. HELIO - Sr. Presidente, putado Saulo Pedrosa. Se quisermos, podemos ir
quero remeter-me ao objetivo estabelecido para esta como delegados oficiais. No entanto, isso nos criará
Comissão Externa, que é acompanhar a realização problemas, porque esta Comissão foi criada para
das oito audiências públicas preparatórias para a acompanhar a conferência e esta Casa aprovou a Ii-
Conferência Mundial. beração de 7 milhões de reais para as conferências

Nas primeiras reuniões, ficou muito clara a im- de Genebra e da África do Sul. Se vamos como oficia-
portância desse acompanhamento, mesmo reconhe- is, seremos subsidiados pelos recursos que nós mes-
cendo-se que estávamos acompanhando uma prévia mo aprovamos e depois teremos de fiscalizar. Isso é
programação do Governo, constituída de oito audiên- muito complicado.
cias preparatórias. Esse objetivo está agora supera- (Não identificado) - Nenhum problema. Isso
do, já que não serão realizadas as últimas quatro au- acontece nas assembléias da ONU todos os anos. A
diências. Câmara paga a passagem. Qual é o problema? Qu-

A Conferência Mundial será na África do Sul, anto a esse aspecto, não há nenhum problema. Se
com uma prévia em Genebra. Já que não existe mais fosse assim, não poderíamos tomar um avião da FAB,
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porque quem aprova seu orçamento somos nós. Não processo, o Parlamento deve desempenhar uma
há nenhum impeditivo nisso. As diversas conferências ação propositiva.
p~omovidas .pela~NU têm esse mesmo caráter e não .Quanto à sua proposta acerca das audiências
ha nenhum Impedimento. públicas, quero informar que existe o Fórum Nacional

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha- de Entidades Negras que abriga todas as organiza-
do) - Perfeito. Podemos então encaminhar a matéria ções do Movimento Negro no Brasil. Seria interessan-
da forma como foi apresentada? Bem, primeiro é pre- te, até para que não tenhamos uma Mesa muito ex-
ciso que continuemos nos reunindo regularmente, tensa, convidar para a reunião a executiva desse fó-
que esta Comissão continue funcionando. rum, em vez de as diversas organizações ali repre-

Deputados Fernando Gabeira e Luiz Alberto, sentadas, que são centenas. Convidaríamos a execu-
como houve uma mudança quanto à forma de enca- tiva desse fórum, os povos indígenas, representados
minhar o processo, agora não mais com reuniões pre- pela sua organização nacional, os homossexuais, os
paratórias e, sim, com seminários e outros eventos, a ciganos. As mulheres também estão se organizando
primeira proposta é que enviemos à Fundação Pal- para participar da conferência. Talvez possamos fazer
mares um requerimento solicitando informações so- uma única audiência, ou duas, se necessário for, mas
bre a nova programação. com menor número de representantes.

Em outro requerimento, pediríamos ao Ministro A conferência que o Governo está organizando
Gilberto Sabóia cópia do documento que o Brasil está no .Rio de Janeiro, pelo que eu soube, será no início
preparando, para que possa ser discutido e talvez de Julho, lamentavelmente após a pré-conferência de
modificado. Genebra, quando, se definirão as posições de todos

A outra sugestão é que realizemos audiência os Gover~os. ~~ Africa do Sul haverá só a celebração
pública com a participação de representantes da co- do que fOI deCidido em Genebra.
munidade negra, não só de Palmares mas de todas Na quarta-feira passada, recebi um telefonema
as entidades ligadas ao Movimento N'egro, para que do ~r. Iv~ir, do Ministério.~a Justiça..E!e i~f?rma que
venham se manifestar sobre o documento. Convida- sera realizada uma reunJao do comlte ofiCiai com a
ríamos também, para outra audiência, representan- executiva do Fórum Naci~:>nal de Entidades Newas,
tes dos povos indígenas, dos homossexuais dos ci- da qual faço parte, e a Vice-Governadora do RIo de
ganos, dos imigrantes. Estamos tendo pr~blemas Janeir~, ~enedita da Silva, ~u~ está organizando a
com bolivianos e peruanos, que estão sofrendo discri- co~fer~ncla ~o .Gover~o brasileiro. Essa ~ata da con-
minações no País, como acontece na Europa com ou- ferencla brasileira, apos a de Gene~ra., CriOU um ~erto

tros povos. Seriam duas audiências públicas, para for- desconfo~_o no Movlm~nt? Negro. E disso que vai tra-
marmos uma idéia de como interferir nos documentos tar a reunlao. Talvez seja Importante entrar em conta-
que o Governo brasileiro vai apresentar. to com o Dr. Ivair, para saber da possibilidade de um

Por fim decid'lríamos que memb d C . _ representante desta Comissão envolver-se direta-
, ros a omls t d' - d rt" -

são irão acompanhar a Conferência Nacional que men e ~o processo ~ or~anlzaçao a pa IClpaçao
,. . . . ' do Brasil nessa conferenCia.

sera realizada no RIo de Janeiro, em Julho, a confe- ..
rência preparatória, em Genebra, em maio, e a Confe- MUito obrigado.
rência Mundial, na África do Sul. Temos de definir os O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha-
nomes para apresentar ao Presidente da Casa. do) - Perfeito.

Deputado Luiz Alberto, V. EX' tem a palavra. Podemos colocar em votação essa seqüência

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi- de propostas?
dente, para não perdermos muito tempo, proponho Com a palavra o Deputado Damião Feliciano.
que dirijamos todas as nossas perguntas e pedidos Depois falará o Deputado Fernando Gabeira.
de informação à comissão oficial do Governo que O SR. DEPUTADO DAMIÃO FELlCIANO - Sr.
está organizando a participação do Brasil na confe- Presidente, como já disseram, a conferência no Rio
rência, presidida pelo Embaixador Sabóia. Também de Janeiro não terá sentido. Se é uma preparação
acho importante que a participação desta Comissão para a Conferência Mundial, não faz sentido ela acon-
na.Conferência Mundial, se é que isso é possível, não tecer depois da conferência de Genebra, a não ser
seja de mera observadora. O Congresso deve ter uma que vá servir só para a discussão do problema brasi-
participação ativa. Isso é muito importante. Se o Exe- leiro. Ou se antecipa a data da Conferência Nacional
cutivo tem participação efetiva na construção desse ou então não faz sentido sua realização.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha- são do Governo brasileiro. Temos de ir em comissão
do) - Esta Comissão pode sugerir ao Governo brasi- ao Ministro das Relações Exteriores dizer que os De-
leiro que a conferência brasileira seja marcada para putados querem participar em pé de igualdade. A situ-
antes da de Genebra. Podemos aprovar isso como in- ação é outra. Desde a Conferência da Mulher, em Pe-
dicativo da Comissão. Aprovamos um requerimento e quim, e a Conferência da Pobreza, na Dinamarca, a
enviamos ao Embaixador Gilberto Sabóia a sugestão. representação brasileira não é vista só como uma re-

O SR. DEPUTADO DAMIÃO FELlCIANO - Sr. presentação do Governo. Ela é uma representação
Presidente, esta Comissão foi constituída para acom- do Governo e da sociedade. E, ao lado das ONGs,
panhar, observar o que o Governo brasileiro está fa- nada melhor para representar a sociedade do que
zendo. No entanto, concordo com o que disse o Depu- Deputados eleitos.
tado João Almeida. Poderíamos participar como dele- Precisamos decidir isso agora com o Governo
gados oficiais. Todos os recursos desta Nação são brasileiro, saber qual a composição da delegação
deliberados por nós, Parlamentares. Então, não have- brasileira, qual o peso e o papel dos Deputados brasi-
ria o impeditivo. Como delegados oficiais, poderíamos leiros nessa composição. Mas isso precisa ser feito
intervir, com direito a voz e voto. agora, repito, porque o Governo brasileiro é que vai

Estamos acompanhando o assunto pela Inter- dizer à ONU qual é sua delegação oficial. Não vai ha-
net. A Assessoria de Comunicação Social do Instituto ver diálogo lá, com a ONU. Eles só reconhecem o Go-
de Pesquisa Econômica Aplicada informou-me sobre vemo. Então, temos de falar com o nosso Governo.
os estudos que está fazendo sobre racismo, para ser- Outro ponto, Sr. Presidente: para falarmos sobre
virem de contribuição à conferência da África do Sul. o imigrante brasileiro, é importante conhecer a situa-
Disseram que, no que se refere à educação de negros ção dos estrangeiros no Brasil. Faz alguns anos que o
e brancos, comparativamente, não houve evolução, movimento de exportação de mão-de-obra é maior
porque, no Brasil, o índice de escolaridade das pes- que o movimento de importação de mão-de-obra. Já
soas gira em torno de seis anos e meio, e o negro só existe 1,5 milhão de imigrantes brasileiros nos Estados
alcança algo em torno de dois anos e meio de estu- Unidos e na Europa. Precisamos saber do Itamaraty
dos. Esse dado é uma colaboração do IPEA, como como está a situação dos nossos imigrantes e o que
disse, que serve de subsídio para quem está cuidan- eles reivindicam mais. O Itamaraty chegou a fazer uma
do do documento oficial a ser apresentado no fórum. espécie de consulado itinerário, porque os brasileiros

A propósito, acho que deveríamos participar tinham muito medo de procurar o consulado brasileiro
mais da elaboração desse texto. Se ficamos só deba- com receio de serem denunciados às autoridades da
tendo internamente, sem expressar nossa opinião, Imigração americana ou européia. Com o tempo, cri-
nosso trabalho não vai servir de nada. Precisamos ou-se um mecanismo para dar aos que estão fora do
nos reunir em audiência pública com os representan- Brasil todos os benefícios da seguridade social brasile-
tes das classes minoritárias e menos protegidas des- ira, além do consulado itinerário, que procura o imi-
te País e fazer inserir nossas conclusões no docu- grante para saber da sua situação.
mento oficial. Mais do que necessário, Sr. Presidente, Minha proposta é convidar o Itamaraty para falar
impõe-se um entendimento rápido com o Ministro Sa- especificamente sobre os imigrantes brasileiros e so-
bóia sobre como podemos contribuir para a confec- bre como relacionar esse caso com a questão da imi-
ção desse documento. gração no mundo. Precisamos valorizar o fato de que

Muito obrigado. há muitos brasileiros lá fora, alguns deles sofrendo
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha- pressão. Eu mesmo já trabalhei na Alemanha e cobri

do) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Fernando casos de moçambicanos e angolanos assassinados
Gabeira. por skinheads. Lá fora, os cabeças-pretas estão to-

a SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA - dos na linha de fogo. É importante falar do nosso caso
Sr. Presidente, voto a favor da proposta, mas há pon- particular, quando formos tratar do problema mundial.
tos do encaminhamento que merecem pelo menos al- O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA- Sr.
gumas observações. Presidente, peço a palavra pela ordem.

Como a Comissão vai participar oficialmente do O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha-
processo? Tenho a impressão de que não adianta do) - Tem V. Ex". a palavra.
tentar um entendimento diretamente com a ONU, por- O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Sr.
que as representações são oficiais por país. Para po- Presidente, aproveitando o momento de instalação
dermos discutir e deliberar, é preciso haver uma deci- desta Comissão, quero manifestar meu repúdio enor-



1- Projeto Inicial

11 - Na Comissão de Finanças e Tributação:
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO 11
Da Cooperativa de Crédito

Art. 2° Para os fins do disposto nesta lei Com
plementar, considera-se cooperativa de crédito a pes
soa jurídica constituída nos termos da lei n°5.764, de
16 de dezembro de 1971, devidamente autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.

CAPíTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1° Esta lei Complementar regula, em con
formidade com o disposto no Art. 146, 111, alínea c
da Constituição, o tratamento tributário adequado
ao ato cooperativo, aplicável às cooperativas de
crédito, relativo aos impostos e às contribuições
que menciona.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 8S-A, DE 1999

(Do Sr. Silas Brasileiro)

Dispõe sobre o regime tributário
das cooperativas de crédito e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Cooperati
vas de Crédito; tendo parecer da Comis
são de Finanças e Tributação pela in
compatibilidade e inadequação financei
ra e orçamentária (Relator: Deputado
Marcos Cintra).

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção (Mérito e Art. 54); e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54»

SUMÁRIO
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me pelo fato de a nossa conferência estar sendo adia- Em votação as propostas, que depois iremos
da há vários anos. Essa conferência deveria ser feita transformar em requerimento.
até como preparação para nossa ida à África do Sul. Os Srs. Deputados que estiverem de acordo

Há uns quinze dias, a Folha de S.Paulo noticiou permaneçam como se acham. (Pausa.)
que nossa conferência seria realizada somente depo- Aprovadas.
is da de Genebra. A próxima reunião fica marcada para o dia 3 de

(Intervenção inaudível.) abril, terça-feira, às 15h. Qefiniremos durante a sema-
O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA -Isso na quem serão os ~o~vidados e informaremos os De-

já foi discutido? putados dessa declsao.

(I _. I A • • t 1..' .) Agradeço a todos a presença.
ntervençoes slmu taneas mm e IglVels. E t' d .-

s a encerra a a reunlao.
O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Te-

mos de tomar uma posição concreta. O Governo FHC
não pode ficar adiando essa decisão, senão vão pen
sar que estamos indo à África do Sul a passeio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Vamos votar, Srs. Deputados.

Vamos acrescentar às propostas iniciais as
duas sugestões do Deputado Fernando Gabeira. Vo
taríamos um requerimento solicitando todas as infor
mações sobre o documento oficial brasileiro que está
sendo preparado e os eventos que serão realizados.
Faríamos ao Ministério a solicitação de que a confe
rência brasileira se realize antes da conferência de
Genebra. Marcaríamos também audiências públicas.
Convidar muitas pessoas para participar de uma úni
ca audiência pública é deselegante, além de compli
cado. Peço aos Srs. Parlamentares que indiquem os
nomes que gostariam de convidar. O Deputado Luiz
Alberto já deu uma sugestão importante. Chamaría
mos a executiva do Fórum Nacional de Entidades Ne
gras e não SÓ a Fundação Palmares ou a missão ofici
ai do Governo. Da mesma forma, convidaríamos as
representações da comunidade indígena, além dos
ciganos e dos homossexuais. Também marcaríamos
uma audiência com o Ministro das Relações Exterio
res, para propormos nossa participação efetiva na
conferência. Faríamos também uma audiência públi
ca com o pessoal do Itamaraty sobre o processo de
imigração. Seriam três audiências públicas.

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Já está aqui. Podemos colocar em votação esse
conjunto de propostas? Depois nós as transformaría
mos em requerimentos. Podemos agendar o início
dessas audiências para a próxima semana, terça ou
quarta-feira à tarde. Que dia os senhores acham me
lhor?

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Terça-feira é melhor? A partir das 15h?
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CAPíTULO 111
Do Sistema Integrado de Pagamento de Impos

tos e Contribuições das Cooperativas de Crédito
- COOPERSIMPLES

SEÇÃO I
Da Definição e da Abrangência

Art. 3° A pessoa jurídica enquadrada na condi
ção de cooperativa de crédito, na forma do art. 2°, po
derá optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pa
gamento de Impostos e Contribuições das Cooperati
vas de Crédito - COOPERSIMPLES.

§ 1° A inscrição no COOPERSIMPLES implica
pagamento mensal unificado dos seguintes impostos
e contribuições:

l-Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);

11- Contribuição para os Programas de Integra
ção Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP;

111- Contribuição para financiamento da Seguri
dade Social- COFINS;

IV - Contribuições para a Seguridade Social, a
cargo da pessoa jurídica, de que tratam o art. 22 da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 e a Lei Comple
mentar n° 84, de janeiro de 1996.

§ 2° O pagamento na forma do parágrafo anteri
or não exclui a incidência dos seguintes impostos ou
contribuições, devidos na qualidade de contribuinte
ou responsável, em relação aos quais será observa
da a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:

l-Impostos sobre Operações de Crédito, Câm
bio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliá
rios-IOF;

11 - Impostos sobre Importação de Produtos
Estrangeiros;

1I1-lmposto de renda, relativo aos pagamentos
ou créditos efetuados pela pessoa jurídica bem assim
aos ganhos de capital obtidos na alienação de ativos;

IV -Imposto sobre a Propriedade Territorial Ru
ral-ITR;

V - Contribuição Provisória sobre a Movimenta
ção Financeira - CPMF;

VI - Contribuição para o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS;

VII- Contribuição para a Seguridade Social, re
lativa ao empregado.

§ 3° A inscrição no COOPERSIMPLES dispen
sa a pessoa jurídica do pagamento das demais contri
buições instituídas pela União.
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SEÇÃO 11
Dos Percentuais

Art. 4° O valor devido mensalmente pela coope
rativa de crédito inscrita no COOPERSIMPLES será
determinado mediante a aplicação, sobre as sobras lí
qüidas mensais apuradas, dos seguintes percentuais:

1- até R$100.000,00: 5% (cinco por cento);

11 - de R$1 00.001,00 até R$300.000,OO: 6%
(seis por cento);

III-acimade R$300.001 ,00: 7% (sete por cento).

SEÇÃO 111
Da Data e Forma de Pagamento

§ 5° O pagamento unificado de impostos e
contribuições, devido pela cooperativa de crédito,
inscrita no COOPERSIMPLES, será feito de forma
centralizada, até o décimo dia do mês subseqüen
te àquele em que houver sido apuradas as sobras
líqüidas.

§ 1° Para os fins do disposto neste artigo, a Se
cretaria da Receita Federal instituirá documento de
arrecadação UnlCO e específico
(DARF-COOPERSIMPLES).

§ 2° Os impostos e contribuições devidos pelas
pessoas jurídicas inscritas no COOPERSIMPLES
não poderão ser objeto de parcelamento.

§ 3° O disposto neste artigo não dispensa o
cumprimento, por parte da cooperativa de crédito, das
obrigações acessórias previstas na legislação previ
denciária e trabalhista.

SEÇÃO IV
Da Declaração Anual Simplificada

Art. 6° As pessoas jurfdicas inscritas no
COOPERSIMPLES apresentarão, anualmente, de
claração simplificada que será entregue até o último
dia útil do mês de maio do ano-calendário subse
qüente ao da ocorrência dos fatos geradores dos im
postos e contribuições de que trata o art. 3°.

CAPíTULO IV
Da Opção pelo COOPERSIMPLES

Art. 7° A opção pelo COOPERSIMPLES dar-se-á
mediante a inscrição da pessoa jurídica enquadrada
na condição de cooperativa de crédito no Cadastro Na
cional das Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF) e à especifi
cação dos impostos dos quais é contribuinte.

§ 1° As pessoas jurídicas já devidamente cadas
tradas no CNPJ/MF exercerão sua opção pelo
COOPERSIMPLES mediante alteração cadastral.



SEÇÃO I
Da Omissão da Receita

Art. 13. Aplicam-se à cooperativa de crédito to
das as presunções de omissão de receita existentes
nas legislações de regência dos impostos e contribui
ções de que trata esta Lei Complementar, desde que
apuráveis com base nos livros e documentos a que
estiverem obrigadas aquelas pessoas jurídicas.

SEÇÃO 11
Dos Acréscimos Legais

Art. 14. Aplicam-se aos impostos e contribuições
devidos pela cooperativa de crédito, inscritas no
COOPERSIMPLES, as normas relativas aos juros e
multa de mora e de ofício previstas para o imposto de
renda.

Art. 15. A inobservância da exigência de que tra
ta o § 5° do art. 7° sujeitará a pessoa jurídica a multa
correspondente a 2% (dois por cento) do total dos im
postos e contribuições devidos de conformidade com
o COOPERSIMPlES no próprio mês em que consta
tada a irregularidade.

Parágrafo único. A multa a que se refere este ar
tigo será aplicada, mensalmente, enquanto perdurar
o descumprimento da obrigação a que se refere.

Art. 16. A imposição das multas de que trata esta
Lei Complementar não exclui a aplicação das san
ções previstas na legislação penal, inclusive em rela
ção a declaração falsa e adulteração de documentos.

SEÇÃO 111
Da Partilha dos Valores Pagos

Art. 17. Os valores pagos pelas cooperativas de
crédito inscritas no COOPERSIMPLES corresponde
rão a:

I - em relação à faixa de receita de que trata o
inc. I do art. 4°.

a) 0% (zero por cento), relativo ao IRPJ;

b) 0% (zero por cento), relativo ao PIS/PASEP;
e) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cen-

to), relativos à COFINS;

d) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cen
to), relativos às contribuições de que trata o inciso IV,
do § 1°, do art. 3°;
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§ 2° A opção exercida de conformidade com fiscalização e tributação dos impostos e contribui-
este artigo submeterá a pessoa jurídica à sistemática ções pagos de conformidade com o
do COOPERSIMPlES a partir do primeiro dia do COOPERSIMPlES.
ano-calendário subseqüente, sendo definitiva para Parágrafo único. Aos processos de determina-
todo o período. ção e exigência dos créditos tributários e de consulta,

§ 3° Excepcionalmente, no ano-calendário de aplicam-se as normas relativas ao imposto de renda.
1999, a opção poderá ser efetuada até 30 de maio,
com efeitos a partir de 1° de janeiro daquele ano.

§ 4° O prazo para a opção a que se refere o pa
rágrafo anterior poderá ser prorrogado por ato da Se
cretaria da Receita Federal.

§ 5° As pessoas jurídicas inscritas no
COOPERSIMPlES deverão manter em seus estabe
lecimentos, em local visível ao público, placa indicati
va que esclareça tratar-se de cooperativa de crédito
inscrita no COOPERSIMPlES.

CAPíTULO V
Da Exclusão do COOPERSIMPLES

Art. ao A exclusão do COOPERSIMPLES será
feita mediante comunicação pela pessoa jurídica ou
de ofício.

Art. 9° A exclusão mediante comunicação da
pessoa jurídica dar-se-á por opção.

Art. 10. A exclusão dar-se-á de ofício quando a
pessoa jurídica incorrer em quaisquer das seguintes
hipóteses:

I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela
negativa não justificada de exibição de livros e docu
mentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não
fornecimento de informações;

11- resistência à fiscalização, caracterizada pela
negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicilio
fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam
as atividades da pessoa jurídica ou se encontrem
bens de sua posse ou propriedade;

III - prática reiterada de infração à legislação tri
butária;

IV - incidência em crimes contra a ordem tribu
tária, com decisão definitiva.

Art. 11. A pessoa jurídica excluída do
COOPERSIMPlES sujeitar-se-á, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais cooperati
vas de crédito não-optantes.

CAPíTULO VI
Das Atividades de Arrecadação, Cobrança, Fis

calização e Tributação

Art. 12. Competem à Secretaria da Receita
Federal as atividades de arrecadação, cobrança,



SEÇÃO 111
Da Revogação

Art. 21. Fica revogada a expressão "Cooperativa
de Crédito", contida no inciso IV, do art. 80, do Capítu
lo V, da Lei nO 9.317, de 5 de dezembro de 1996, onde
trata "Das Vedações à Opção", e no § 1° do artigo 22
da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

Art. 22. Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de
1° de janeiro de 1999.

Justificação

O presente projeto de lei complementar objetiva
dar aplicação ao disposto no art. 146, 111, "c", da Cons
tituição de 1988, que instituiu o adequado tratamento
tributário ao ato cooperativo, praticado pelas socieda
des cooperativas.

O comando constitucional teve como inspiração
os aspectos ideológicos contidos no ato jurídico prati
cado pelas cooperativas, visto que tais sociedades de
pessoas praticam o objetivo social de operar em regi
me de cooperação, em nome e por conta de seus co
operados, constituindo os atos jurídicos que ela prati
ca com os cooperantes ato jurídico sui generis, os
quais não podem se inserir no campo e na natureza
dos demais atos negociais. A lei cooperativista, em vi
gor no momento, a Lei 5.764, de 16 de dezembro de
1971, conceitua o ato cooperativo como "os pratica
dos entre as cooperativas e seus associados, entre si
quando associadas, para a consecução dos objetivos
sociais", acrescentando mais que "o ato cooperativo
não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria" (art. 79 e
§ único).

O dispositivo constitucional quis contemplar
com tratamento tributário adequado o ato cooperati
vo, exatamente pelas suas características sui gene
ris, visto serem as sociedades cooperativas institui
ções criadas pelo direito positivo como instrumento
de estímulo às atividades econômicas de camadas
sociais que busquem no regime de auto-sustentação
os meios de realizarem os seus objetivos econômi
cos, o que contém um enorme conteúdo de caráter
social, de inegável interesse do Estado.
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11- em relação à faixa de receita de que trata o § 1° O valor mínimo da parcela mensal será de
inc. 11 do art. 40: R$50,OO (cinqüenta reais), considerados isoladamen-

a) 0,55% (cinqüenta e cinco centésimos por te os débito~ para co~ a Fazenda Nacional e para
cento), relativos ao IRPJ; com a Segundade Social.

b) O550/< (cinqüenta e cinco centésimos por § 2° Aplicam-se ao disposto neste artigo as de-
cento), rel~tiv;s ao PIS/PASEP; mais r~gr~s_vigentes ~ara o parcelamento de tributos

e contnbUlçoes federais.
c) 2,25% (dois inteiros e vinte e cinco centési-

mos por cento), relativos à COFINS;

d) 2,65% (dois inteiros e sessenta e cinco centé
simos por cento), relativos às contribuições de que
trata o inciso IV, do § 1° do art. 30;

111- em relação à faixa de receita de que trata o
inc. 111 do art. 40.

a) 0,9% (nove décimos por cento), relativos ao
IRPJ;

b) 0,9% (nove décimos por cento), relativos ao
PIS/PASEP;

c) 2,25% (dois inteiros e vinte e cinco décimos
por cento), relativos à COFINS;

d) 2,95% (dois inteiros e noventa e cinco décimos
por cento), relativos às contribuições de que trata o inci
so IV, do § 10do art. 30.

Art. 18. Os valores arrecadados pelo
COOPERSIMPLES, na forma do art. 50, serão credita
dos a cada imposto e contribuição a que corresponder.

Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional
celebrará convênio com o Instituto Nacional de Seguri
dade Social- INSS, visando à transferência dos recur
sos relativos às contribuições de que trata o inciso IV do
§ 10do art. 30 vedada qualquer retenção.

CAPíTULO VII
_ Das Disposições Gerais e Transitórias

SEÇÃO I
Da Isenção das Sobras Distribuídas aos Cooperados

Art. 19. São isentos do imposto de renda, na fon
te e na declaração de ajuste do beneficiário, os vaia
res efetivamente pagos ao cooperado, relativos às so
bras, salvo os que corresponderem a pro labore, alu
guéis ou serviços prestados.

SEÇÃO 11
Do Parcelamento

Art. 20. Poderá ser autorizado o parcelamento,
em até setenta e duas parcelas mensais e sucessi
vas, dos débitos para com a Fazenda Nacional e para
com a Seguridade Social, de responsabilidade da co
operativa de crédito, relativos a fatos geradores ocor
ridos até 31 de dezembro de 1998.



Seção I
Dos Princípios Gerais

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

LEI COMPLEMENTAR N° 84, DE 18 DE
JANEIRO DE 1996

Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em

matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios;

11 - regular as limitações constitucionais ao po
der de tributar;

III - estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem
como, em relação aos impostos discriminados nesta
Constituição, a dos respectivos fatos geradores, ba
ses de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e
decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato coope
rativo praticado pelas sociedades cooperativas.

Institui fonte de custeio para a ma
nutenção da Seguridade Social, na forma
do § 4° do Art. 195 da Constituição Fede
ral, e dá outras providências.

Art. 1° Para a manutenção da Seguridade So
cial, ficam instituídas as seguintes contribuições so
ciais:

I - a cargo das empresas e pessoas jurídicas,
inclusive cooperativas, no valor de quinze por cento
do total das remunerações ou retribuições por elas
pagas ou creditadas no decorrer do mês, pelos servi
ços que Ines prestem, sem vínculo empregatício, os
segurados empresários, trabalhadores autônomos,
avulsos e demais pessoas físicas; e

II - a cargo das cooperativas de trabalho, no valor
de quinze por cento do total das importâncias pagas,
distribuídas ou creditadas a seus cooperados, a título
de remuneração ou retribuição pelos serviços que
prestem a pessoas jurídicas por intermédio delas.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI"
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Sob esta ótica, quis o Estado, por via de manda- CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
mento constitucional, também reconhecer que não é DO BRASil 1988
justo tributar os atos cooperativos com a mesma in
tensidade aplicada aos demais atos de natureza eco
nômica, de conteúdo comercial, onde o objetivo pri
meiro é a obtenção do lucro.

No caso das cooperativas de crédito, estas não
podem ser equiparadas com as instituições financei
ras tradicionais, por serem regidas por uma legislação
específica, ou seja, a lei n° 5.764/71, já que possu
em, tal qual as demais sociedades cooperativas, ca
racterísticas próprias das demais entidades financei
ras tradicionais. As cooperativas de crédito, pela sua
essência, são sociedades de pessoas, enquanto as
entidades financeiras tradicionais são sociedade de
capital.

Na condição de sociedades cooperativas, não
objetivam lucro, enquanto as entidades financeiras
tradicionais e os demais ramos de atividades econô
micas, visam exclusivamente o lucro.

As cooperativas de crédito são constituídas
para atender, única e exclusivamente, seus associa
dos ou cooperados, enquanto as entidades financei
ras tradicionais com todos os tipos de pessoas e cli
entes.

De sorte que, as cooperativas de crédito tem por
objetivo a mutualidade entre seus associados, dando
oportunidades de crescimento pessoal e profissional
a seus cooperados, enquanto que as entidades capi
talistas visam sempre o aumento de seus ganhos fi-
nanceiros.

Somente por esta razão o tratamento tributário
adequado se justificaria.

Entendemos pois, que o mecanismo preconiza
do pelo projeto do COOPERSIMPlES é o meio ideal
para se estabelecer um tratamento tributário racional
mais adequado ao espírito do que dispõe a Constitui
ção Federal em vigor. Não se fala, assim, de imunida
de tributária ou isenções, pelo contrário, o
COOPERSIMPlES reconhece o dever de também as
sociedades cooperativas virem a ser tributadas, sem,
contudo, inviabílizá-Ias. A norma pretendida, por outro
lado, põe fim a indefinição até então observada no
campo tributário, abarrotando os tribunais com inter
mináveis ações de toda natureza, onde as cooperati
vas lutam para ver reconhecido pelo Estado o seu ver
dadeiro sentido social e a injustiça que constitui o tra
tamento igualitário com as demais pessoas jurídicas
d~ fins especulativos.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999.
Sitas Brasileiro, Deputado Federal.



lEI ~9.317,DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996

Dispõe sobre o regime tributário
das microempresas e das empresas de
pequeno porte, institui o Sistema Integra
do de Pagamento de Impostos e Contri
buições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES
e dá outras providências.

CAPíTULO IV
Da Opção pelo SIMPLES

Art. 8° A opção pelo SIMPLES dar-se-á medi
ante a inscrição da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministé
rio da Fazenda - CGC/MF, quando o contribuinte
prestará todas as informações necessárias, inclusi
ve quanto:

I - à especificação dos impostos, dos quais é
contribuinte (IPI, ICMS ou ISS);

11 - ao porte da pessoa jurídica (microempresa
ou empresa de pequeno porte).

§ 1° As pessoas jurídicas já devidamente cadas
tradas no CGC/MF exercerão sua opção pelo
SIMPLES mediante alteração cadastral.

§ 2° A opção exercida de conformidade com
este artigo submeterá a pessoa jurídica à sistemática
do SIMPLES a partir do primeiro dia do ano-calendá
rio subseqüente, sendo definitiva para todo o período.

Define a política nacional de coope
rativismo, institui o regime jurídico das
sociedades cooperativas, e dá outras
providências.

CAPíTULO XII
Do Sistema Operacional das Cooperativas
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Art. 2° No caso de bancos comerciais, bancos de .
investimento, bancos de desenvolvimento, caixas eco- § 10. No caso de bancos comerciais, bancos de
nômicas, sociedades de crédno, financiamento e in- investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas
vestimento, sociedades de crédito imobiliário, socieda- econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
des corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobi- investimento, sociedades de crédito imobiliário, socie-
Iiários, empresas de arrendamento mercantil, empre- dades corretoras, distribuidoras de títulos e valores
sas de seguros privados e de capnalização, agentes mobiliários, empresas de arrendamento mercantil,
autônomos de seguros privados e de crédito e entida- cooperativas de crédito, empresas de seguros priva-
des de previdência privada abertas e fechadas, é devi- dos e de capitalização, agentes autônomos de segu-
da a contribuição adicional de dois e meio por cento ros privados e de crédito e entidades de previdência
sobre as bases de cálculo definidas no Art. lO. privada abertas e fechadas, além das contribuições
.. referidas neste artigo e no artigo 23, é devida a contri-
.................................................................................... buição adicional de 2,5% (dois inteiros e cinco déci-

LEI N° 5.764, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971 mos por cento) sobre a base de cálculo definida no in
ciso I deste artigo.

" A Medida ProVisória n° 1.858-10, de 26-10-1999 reduzIu
a alfquota de que trata este § 1° para 0,65% (sessenta e cinco
centéSimos por cento) em relação aos fatos geradores ocomdos
a partir de 1°-2-1999.

TíTULO VI
Do Financiamento da Seguridade Social

LEI N°S.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre a organização da Se
guridade Social, institui plano de custeio,
e dá outras providências.

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
Do Ato Cooperativo

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os
praticados entre as cooperativas e seus associados,
entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associadas, para a consecução dos objetivos
sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica
operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria.

CAPíTULO IV
Da Contribuição da Empresa

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, des
tinada à Seguridade Social, além do disposto no arti
g023, é de:



2- Voto

1 - Relatório

O Projeto de Lei Complementar n° 85, de 1999,
dispõe sobre tratamento tributário aplicável ao ato co
operativo praticado pelas cooperativas de crédito,
mediante a regulamentação do artigo 146, 111, alínea
c, da Constituição Federal.

O referido projeto de lei complementar institui o
"Coopersimples", sistema simplificado de recolhimen
to de tributos e contribuições federais aplicável às co
operativas de crédito, à semelhança do Simples, sis
tema adotado pela Lei n° 9.317/96.

Enviada a referida proposição a esta Comissão
de Finanças e Tributação, submete-se a mesma à
análise do mérito e dos aspectos orçamentários e fi
nanceiros.

É o relatório.

Cabe a esta Comissão, além do exame de méri
to, inicialmente apreciar a proposição quanto à sua
compatibilidade ou adequação com o plano plurianu
al, a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento anu
al e normas pertinentes à receita e despesa públicas,
nos termos do Regimento Interno da Câmara dos De
putados (RI, arts. 32, IX, h e 53, 11) e de Norma Interna
da Comissão de Finanças e Tributação, que "estabe
lece procedimentos para o exame de compatibilidade
ou adequação orçamentária e financeira", aprovada
pela CFT em 29 de maio de 1996.

Analisando a proposição em tela, verificamos
que se pretende a substituição da atual estrutura de
tributação incidente sobre as cooperativas de crédito
por um sistema semelhante ao Simples - Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte. O sistema denominado "Coopersimples" deve
ria substituir os seguintes "tributos": a) Imposto de
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§ 3° Excepcionalmente, no ano-calendário de Renda Pessoa Jurídica -IRPJ; b) Contribuição para
1997, a opção poderá ser efetuada até 31 de março, os Programas de Integração Social e de Formação do
com efeitos a partir de 1° de janeiro daquele ano. Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP; c) Con-

§ 4° O prazo para a opção a que se refere o pa- tribuição para o Financiamento da Seguridade Social
rágrafo anterior poderá ser prorrogado por ato da Se- - COFINS; d) Contribuições para a Seguridade Soci-
cretaria da Receita Federal. ai, a cargo da pessoa jurídica, de que tratam o art. 22

§ 50 As pessoas jurídicas inscritas no SIMPLES da Lei n° 8.~12, de 24 de j~lho.de 1991 e a Lei Com-
deverão manter em seus estabelecimentos em local plementar n 84, de 18 de Janeiro de 1996 -INSS. As
visível ao público, placa indicativa que escl~reça tra- alí~uotas .aplicáveis ~ari.am de 5% a 7% pa~a coope-
tar-se de microempresa ou empresa de pequeno por- ra~vas cUjas ~obras ~Iquldas somam ~espectlvamente
te inscrita no SIMPLES. ate R$100 mil ou aCima de R$300 mil.

Essa forma de tributação proposta representa,
pois, redução da carga fiscal incidente sobre as coo
perativas, levando-se em conta sobretudo que os per
centuais incidem sobre as "sobras líquidas". Tal con
ceito imprecisamente estabelecido pela proposição
destoa da legislação tributária vigente, e leva-nos a
crer que se assemelha cbm a apuração do lucro da
atividade econômica.

No âmbito da análise da adequação orçamentá
ria e financeira do projeto de lei complementar, o arti
go 66 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2001
(Lei n09.995, de 25 de julho de 2000), determina que:

"... A lei ou medida provisória que con
ceda ou amplie incentivo ou beneficio de na
tureza tributária só será aprovada ou edita
da se atendidas as exigências do art. 14 da
Lei Complementar n° 101, de 2000."

O artigo 14 da Lei Complementar nO 101, de 4
de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fisca!),
que trata de normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal, por seu
turno, estabelece que:

"A concessão ou ampliação de incenti
vo ou benefício de natureza tributária da
qual decorra renúncia de receita deverá es
tar acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que
deva iniciar sua vigência e nos dois seguin
tes, atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das se
guintes condições:

I - demonstração pelo proponente de
que a renúncia foi considerada na estimati
va de receita da lei orçamentária, na forma
do art. 12, e de que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio
da lei de diretrizes orçamentárias;

11 - estar acompanhada de medidas de
compensação, no período mencionado no
caput, por meio do aumento de receita, pro-



COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

Parecer da Comissão de Economi alndústria e
Comércio

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

Parecer da Comissão de Finanças e Tributação
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
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veniente da elevação alíquotas, ampliação *PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
da base de cálculo, majoração ou criação N° 128-A, DE 2000
de tributo ou contribuição." (Do Senado Federal) PLS W 671/99

Tendo em vista as exigências dos dispositivos Altera dispositivos da Lei n° 5.172,
legais citados, vemos que a proposição ora analisa- de 25 de outubro de 1966 (Código Tribu-
da não apresenta o impacto orçamentário e finance- tário Nacional), da Lei n° 4.591, de 16 de
iro que decorreria de sua aprovação. Consideran- dezembro de 1964 (lei de Condomínios e
do-se, ainda, que a proposição engendra renúncia Incorporações) e do Decreto-Lei n° 7.661,
fiscal em favor das cooperativas de crédito, não ve- de 21 de junho de 1945 (Lei de Falênci-
mos demonstradas as medidas de compensação, as); tendo pareceres: da Comissão de
nem tampouco a comprovação de que a renúncia já Economia, Indústria e Comércio, pela
está computada no orçamento da União. Portanto, aprovação (relator: Dep. Rubens Bueno);
não obstante o caráter meritório do projeto de lei, e da Comissão de Finanças e Tributação,
não pode o mesmo ser considerado adequado ou pela inadequação financeira e orçamen-
compatível, sob a ótica orçamentária e financeira. tária (relator: Dep. Mussa Demes).

Dessa forma, fica também prejudicado o exame (Às Comissões de Economia, Indústria
quanto ao mérito, na Comissão de Finanças e Tributa- e Comércio; de Finanças e Tributação (Méri-
ção, em acordo com o disposto no art. 10 da Norma to); e de Constituição e Justiça e de Redação)
Interna - CFT, supra mencionada: 'ProJeto iniciaI publicado no OCO de 1°-6-00.

"Art. 10. Nos casos em que couber SUMÁRIO
também à Comissão o exame do mérito da
proposição, e for constatada a sua incompa
tibilidade ou inadequação, o mérito não será
examinado pelo Relator, que registrará o
jato em seu voto."

Pelo exposto, voto pela incompatibilidade e pela
inadequação orçamentária e financeira do Projeto de
Lei Complementar n° 85, de 1999.

Sala da Comissão, 14 de março de 2001. - De
putado Marcos Cintra, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente,
pela incompatibilidade e inadequação financeira e or
çamentária do Projeto de Lei Complementar n° 85/99,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Marcos
Cintra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Mi
chel Temer, Presidente; Jorge Tadeu Mudalen, José
Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Presidentes;
Félix Mendonça, José Militão, Max Rosenmann, Rodri
go Maia, Rommel Feijó, Sampaio Dória, Sebastião Ma
deira, Jorge Khoury, Mussa Demes, Pauderney Avelino,
Armando Monteiro, Germano Rigotto, João Eduardo
Dado, Milton Monti, Carlito Merss, João Coser, Ricardo
Berzoini, Edlnho Bez, Enivaldo Ribeiro, Fetter Júnior,
João Mendes, Olímpio Pires, Pedro Eugênio, Eujácio
Simões, Roberto Argenta, Juquinha, Luiz Carlos Hauly,
Adolfo Marinho, Gilberto Kassab, Marcos Cintra, Nice
Lobão, João Henrique e Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado Michel Temer, Presidente.

I - Relatório

O Projeto de Lei Complementar sob epígrafe, de
autoria do Senado Federal, pretende alterar três le
gislações de grande importância no dia-a-dia de nos
sa economia, quais sejam o Código Tributário Nacio
nal (Lei n° 5.172/66), a Lei de Condomínios e Incorpo
rações (Lei n° 4.591/64) e, finalmente, a Lei Falimen
tar (DL n07.661/45), em todas as situações com o pro
pósito de alterar a ordem de preferência dos credores
na hipótese de falência de uma construtora ou incor
poradora de imóveis comerciais ou residenciais.

Na verdade, o objetivo principal da proposição é
alterar a ordem de preferência dos credores no caso de
falência de uma construtora ou incorporadora, permitin
do que os créditos de adquirentes de unidades imobiliá
rias residenciais seja pago imediatamente após os cre
dores trabalhistas, mas tendo precedência sobre todos
os demais credores, inclusive os tributários.

A proposição encontra-se em regime de priori
dade nesta Comissão, devendo, em seguida, ser



111- Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, opinou una
nimemente pela Aprovação do Projeto de Lei Com
plementar n° 128/00, nos termos do parecer do Rela
tor, Deputado Rubens Bueno.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Enio Bacci - Presidente; João Sampaio, João
Pizzolatti e Paulo Octávio - Vice-Presidentes; Alex
Canziani, Antônio Cambraia, Antônio do Valle, Augus
to Nardes, Clementino Coelho, Edison Andrino, Emer
son Kapaz, Francisco Garcia, José Machado, Jurandil
Juarez, Luiz Mainardi, Márcio Fortes, Maria Abadia,
Nelson Proença, Ricardo Ferraço, Ronaldo Vasconcel
los, Rubem Medina, Rubens Bueno e Zaire Rezende.

Sala da Comissão, 28 de junho de 2000. - De
putado Enio Bacci, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

O projeto de lei complementar aqui apreciado é
de autoria do Senado Federal, e pretende alterar três
leis para modificar dispositivos que tratam da ordem
de preferência dos credores no caso de falência de
construtora ou incorporadora. No rol das preferênci
as, pelo projeto os créditos de adquirentes de unida
des imobiliárias residenciais são incluídos logo após
os denominados "créditos trabalhistas".

A primeira das leis alteradas é o Código Tributá
rio Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966).
Mediante nova redação de seu art. 186, os adquiren
tes das unidades imobiliárias seguem, imediatamen
te, os credores em decorrência da legislação traba
lhista, e se posicionam antes dos credores tributários.

O art. 2° do projeto altera o art. 43 da Lei de Con
domínios e Incorporações (Lei n° 4.591, de 16 de de
zembro de 1964) para, em caso de falência do incor
porador, garantir aos adquirentes de unidades resi
denciais a devolução das quantias pagas ao incorpo
rador, com prioridade sobre outros créditos, exceto os
decorrentes da legislação do trabalho.

A alteração contida no art. 3° do projeto, referen
te ao art. 102 da Lei de Falências (Decreto-Lei n°
7.661, de 21 de junho de 1945), interpõe os créditos
de adquirentes de unidades imobiliárias residenciais

11- Voto do Relator
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apreciado nas Comissões de Finanças e Tributação e Por todo o exposto, quanto ao mérito, somos fa-
Constituição e Justiça e de Redação. voráveis à aprovação do Projeto de Lei Complemen- .

tar nO 128, de 2000.

Sala da Comissão, 15 de junho de 2000. - De
putado Rubens Bueno, Relator.A proposição tem o mérito de resgatar uma grave

injustiça inserida na atual legislação falimentar, no to
cante à preferência dos credores no caso de falência
de uma construtora ou incorporadora de imóveis resi
denciais. Nos termos atuais, os adquirentes de imóveis
residenciais ficam completamente desamparados, no
caso de falência da construtora da qual compraram
seus imóveis, uma vez que os credores trabalhistas e o
Fisco têm preferência no recebimento de seus crédi
tos, não restando qualquer ativo para ressarcir os cli
entes/adquirentes de unidades habitacionais.

O exemplo mais marcante e dramático que tive
mos recentemente diz respeito ao caso da construto
ra Encol, cuja falência se processa na cidade de Goiâ
nia, no qual mais de 40 mil brasileiros foram lesados e
se viram privados de reaver seus recursos emprega
dos na compra de apartamentos, uma vez que os em
pregados da construtora, o Fisco e o INSS terão pre
ferência absoluta para receber o que for apurado do
ativo patrimonial da empresa falida.

Tal situação é de fato muito absurda, pois, como
dizem os próprios autores da proposição no Senado
Federal: "É absolutamente incompreensível que a si
tuação atual, em que o Estado recebe o tributo antes
de que as pessoas que depositaram parte de suas vi
das na aquisição da moradia recebam de volta, inte
gralmente, os valores que pagaram nessa finalidade".
Desse modo, faz-se necessário reconhecer, o mais
rápido possível, sempre preservando a preferência
inquestionável das verbas trabalhistas - que têm ca
ráter alimentar -, a sobreposição dos créditos de ad
quirentes de unidades residenciais aos créditos tribu
tários, até porque uma das políticas públicas do Go
verno Federal é exatamente buscar o aumento da
oferta da casa própria para a sociedade brasileira.

Por outro lado, também concordamos inteira
mente com os ilustres autores da proposição, no to
cante à importância desta modificação na legislação
para o incremento da construção civil, em conse
qüência da maior segurança que as pessoas terão,
doravante, com os seus investimentos em imóveis ha
bitacionais, já que, previamente, terão a garantia de
que seus recursos estarão preservados na eventuali
dade de falência da construtora. Tal medida, certa
mente, incentivará uma retomada no setor de cons
trução de unidades residenciais, tão abalado após o
caso Encol, provocando" inclusive, uma possível re
dução do alto déficit habitacional deste País.



Achamos por bem efetuar a transcrição para
salientar o temor que o projeto inspira a essa institu
ição financeira oficial, que deve ser o mesmo da Ca
ixa Econômica Federal. Esses bancos são conheci
dos como os que mais incentivam a construção imo
biliária entre nós, e suas atuações estão de tal ma
neira alinhadas à política habitacional da União, que
qualquer risco para o setor representará, certamen
te, risco para o erário federal.

O projeto, inegavelmente, apresenta um eleva
do objetivo social. Em bom número de casos, a falên
cia de incorporadoras ou construtoras leva ao deses
pero inúmeras famílias cujo sonho da casa própria se
desfaz com a quebra. O caso da Encol foi emblemáti
co, e medidas deverão ser tomadas para aliviar, daqui
para a frente, os perversos efeitos da falência em ca
sos semelhantes.

Soluções devem ser encontradas e nesta Casa
já tramitam alguns projetos que sugerem meios para
reduzir os efeitos da má administração das empresas
sobre os recursos aplicados pelos compradores.

O Projeto de Lei n° 2.1 09, de 1999, por exemplo,
separa o terreno e as acessões, objeto de incorpora
ção imobiliária, do patrimônio do incorporador, e com
eles constitui patrimônio de afetação destinado exclu
sivamente à edificação contratada. Esse acervo não
se comunica nem se confunde com os bens do incor
porador ou com outro patrimônio de afetação. A insol
vência do incorporador não atingirá os patrimônios de
afetação, devendo os adquirentes deliberar sobre a
continuação da obra ou liquidação do patrimônio.

O Projeto de Lei n° 3.455, de 2000, segue a
mesma linha e também institui o patrimônio de afeta
ção, apartado do patrimônio do incorporador.
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entre os créditos trabalhistas e os dos credores por no direito na preferência hoje existente.
encargos ou dívidas da massa. Assim, em caso de falência dessas empre-

O art. 4° do projeto estatui que as alterações sas, os bancos (normalmente detentores de
promovidas pelos arts. 2° (na Lei de Condomínios e créditos assegurados por garantias reais),
Incorporações) e 3° (na Lei de Falências) terão vigên- estarão em condições de desvantagens.
cia equivalente à de lei ordinária. (...)

Nesta Casa, o projeto foi inicialmente distribuído Não restam dúvidas, portanto, que as
como PL n° 2.811, de 2000; posteriormente o equívo- instituições financeiras terão de se cercarem
co foi corrigido, a pedido do presidente da Comissão (sic) de maiores cuidados na concessão de
de Economia, Indústria e Comércio. empréstimos às empresas construtoras e in-

O Projeto de Lei Complementar n° 128, de 2000, corporadoras, pois, em caso de falência
foi aprovado por unanimidade na Comissão de Econo- dessas empresas, seus créditos só serão
mia, Indústria e Comércio, tendo o ilustre Relator, em honrados pela massa após a satisfação dos
seu voto, lembrado o caso da construtora Encol e a situ- créditos dos promitentes - compradores de
ação de milhares de adquirentes de unidades residenci- unidades imobiliárias residenciais que, a
ais que "se viram privados de reaver seus recursos em- nosso ver, podem se apresentar como o
pregados na compra de apartamentos, uma vez que os maior passivo da massa falida."
empregados da construtora, o Fisco eo INSS terão pre
ferência absoluta para receber o que for apurado no ati
vo patrimonial da empresa falida".

11- Voto do Relator

Muito embora não se constitua em matéria perti
nente a esta Comissão, não posso deixar de me refe
rir, inicialmente, ao art. 4° do projeto, que manda con
siderar como se de lei ordinária se tratassem, as alte
rações legais que prevê em seus arts. 2° e 3°. Como é
sabido, a Lei n° 5.172, de 1966 - o Código Tributário
Nacional- embora lei ordinária, foi recepcionada pela
Constituição como lei complementar, porque à época
de sua publicação não havia esse tipo de diploma le
gaI. Esse tem sido o entendimento uniforme do Su
premo Tribunal Federal, como se pode ler na ementa
do acórdão do Recurso Extraordinário n° 93.850-8: "O
CTN, segundo a jurisprudência do S.T.F., é lei com
plementar". Certamente, a Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação irá apreciar a constitucionali
dade dos arts. 2° e 3° e a técnica legislativa emprega
da na redação do projeto. Tenho para mim, no entan
to, que não se pode considerar amparada no texto
constitucional a tramitação, em um único projeto, de
normas que necessitem de quorum qualificado para
aprovação e de normas que não o exigem.

Antes de manifestarmo-nos sobre o mérito, gos
taríamos de transcrever trecho de correspondência
por nós recebida da Assessoria Parlamentar do Ban
co do Brasil nesta Casa:

"Esta proposta poderá provocar um
acentuado aumento no risco para as institui
ções financeiras, na concessão de emprésti
mos para construtoras e incorporadoras.
Isso, porque o Projeto produz uma inversão



111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente,
pela inadequação financeira e orçamentária do Proje
to de Lei Complementar n° 128/00, nos termos do pa
recer do relator, Deputado Mussa Demes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Michel Temer, Presidente; Jorge Tadeu Mudalen,
José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Presi
dentes; Félix Mendonça, José Militão, Max Rosen-

"A afetação dará efeito prático aos me
canismos de controle e fiscalização das in
corporações imobiliárias, mediante criação
de reserva patrimonial destinada à conclu
são da obra e entrega aos adquirentes, bas
tando ver que, se as incorporações já fos
sem objeto de afetação, os adquirentes da
Encol não sofreriam os prejuízos de que fo
ram vítimas."

Março de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 08781

É interessante anotar as palavras de conhecida do impacto orçamentário-financeiro no exercício em
autoridade na matéria, o Dr. Melhim Chalhub, em arti- que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes; b)
go publicado no Correio Brasiliense, em setembro atendimento ao disposto na lei de diretrizes orçamen-
passado: tárias; c) atendimento a uma das suas seguintes con

dições: 1) demonstração, pelo proponente, de que a
renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária e de que não afetará as metas fiscais da
LDO; 2) inclusão de medidas de compensação por
meio de aumento de receita proveniente da elevação
de alíquotas, ampliação da base de cálculo, ou majora
ção ou criação de tributo ou contribuição.

O projeto não se faz acompanhar da estimativa
de impacto orçamentário-financeiro. A exigência de
atendimento ao que dispõe a LDO, nesse caso, é tau
tológico, pois é a própria LDO que determina o cumpri
mento do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O
proponente não demonstra que o benefício foi consi
derado na estimativa da receita orçamentária, nem in
clui medidas tributárias que restaurem a receita.

O § 1° do art. 14, após exemplificar os casos de
renúncia fiscal- anistia, remissão, subsídio e outros
-, acrescenta: "e outros benefícios que correspon
dam a tratamento diferenciado". Ora, o objetivo, a
meta do projeto é justamente permitir que uma cate
goria de pessoas seja beneficiada, mediante trata
mento diferenciado, pelo deslocamento do Poder Pú
blico do segundo para o terceiro lugar no concurso de
preferências.

Vê-se, pois, que a perda de receita da União (no
projeto, também dos estados e municípios) decorren
te do seu deslocamento na ordem de preferência, em
caso de falência de construtora ou incorporadora, im
pede que se possa considerar o projeto compatível ou
adequado com relação à Lei de Diretrizes Orçamen
tária e ao Orçamento Anual.

À vista de todo o exposto, manifestamo-nos, pri
meiramente, pela inadequação do Projeto de Lei
Complementar n° 128, de 2000. No mérito, votamos
pela rejeição do projeto.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2000. 
Deputado Mussa Demes, Relator.

Não somos especialistas nessa matéria, e não
podemos, portanto, afirmar que esses projetos de lei
trilham o melhor caminho para a solução do proble
ma. A citação de especialista e desses projetos serve,
no entanto, para comprovar que se podem encontrar
soluções de mercado, e que preocupações nesse
sentido deram ensejo a oportunas e valiosas iniciati
vas de dois colegas.

A solução para o problema da falência das in
corporadoras deve ser de mercado, e a lei poderá e
deverá ajudar a encontrá-Ia. Não se pode, em sã
consciência, admitir que a conta seja paga pelo Te
souro, no caso não só o federal, mas também os dos
estados e municípios.

Abrir mão de receita para favorecer uma deter
minada classe de pessoas será sempre uma exceção
que beneficiará alguns e prejudicará a maioria.

Esta Comissão deve se manifestar, também, so
bre a admissibilidade do projeto. A questão resume-se
em saber se o deslocamento do segundo para o tercei
ro lugar na ordem de preferência de cobrança do crédi
to tributário implica concessão de benefício fiscal para
quem passou ao segundo lugar. No caso, o projeto
está estabelecendo que os recursos da massa falida
servirão, primeiramente, para o pagamento dos crédi
tos trabalhistas. Se houver sobra, serão pagos os ad
quirentes de unidades residenciais. E, se ainda houver
sobra, aí sim, o Fisco será contemplado. Resta eviden
te, portanto, que há um claro benefício em favor dos
adquirentes de unidades residenciais, que passam a
ocupar o lugar privilegiado, hoje ocupado pelo Fisco.
Sendo assim, segundo o art. 66 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias a ser observada na elaboração do
Orçamento de 2001 , devem ser atendidas as exigênci
as do art. 14 da Lei Complementar nO 101, de 2000, a
chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Para a con
cessão de benefício de natureza tributária esse artigo
impõe a observância de três obrigações: a) estimativa



PROJETO DE LEI ND436, DE 1995
(Do Senado Federal)

PLS N° 34/95

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

IJ - Parecer da Comissão de Finanças e Tributa
ção

Altera inciso.do artigo 11 da Lei n°
8.383, de dezembro de 1991, incluindo as
despesas com medicamentos e materiais
médico-hospitalares entre as deduções
admitidas na declaração do Imposto de
Renda de pessoas físicas.

(Apense-se o Projeto de Lei na 436, de
1995 ao Projeto de Lei na 3.800, de 1993.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O inciso I do art. 11 da Lei na 8.383 de 30

de dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte
redação:

rio.

"I - os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a mé dicos, dentistas, psicó
logos, fisoterapeutas, fonoaudiólogos, tera
peutas ocupacionais e hospitais, as despe
sas provenientes de exames laboratoriais e
serviços radiológicos, bem como os gastos
com medicamentos e materiais médi
co-hospitalares".

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação, surtindo os efeitos financeiros que lhe são
próprios a partir do exercício subseqüente.

Art. 30 Revogam-se as disposições em contrá-

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeD

LEI N° 8.383 - DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

Institui a Unidade Fiscal de Referên
cia, altera a legislação do Imposto sobre
a Renda, e dá outras providências.

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:

Senado Federal, 10 de maio de 1995. - Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

*PROJETO OE LEI N° 3.800-B, OE 1993
(Do Senado Federal)

PLS na 170/91
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mann, Rodrigo Maia, Rommel Feijó, Sampaio Oória, 1- Projetos apensados sem Publicaçao no OCO:
Sebastião Madeira, Jorge Khoury, Mussa Demes, Pa- Pis 436/95 e 1.538/99
uderney Avelino, Armando Monteiro, Germano Rigot
to, João Eduardo Dado, Milton Monti, Carlito Merss,
João Coser, Ricardo Berzoini, Edinho Bez, Enivaldo
Ribeiro, Felter Júnior, João Mendes, Olímpio Pires,
Pedro Eugênio, Eujácio Simões, Roberto Argenta, Ju
quinha, Luiz Carlos Hauly, Adolfo Marinho, Gilberto
Kassab, Marcos Cintra, Nice Lobão, João Henrique e
Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado Michel Temer, Presidente.

Parecer da Comissão de Seguridade Social publica
do no DCD de 28-4-00

SUMÁRIO

Altera o artigo -r da Lei n? 8.134, de
27 de dezembro do 1990, para permitir no
vas deduções no imposto de renda das
pessoas físicas; tendo pareceres: da Co
missão de Segurídade Social e Família,
pela aprovação deste, e dos de n2li

273/95, 322/95, 412195, 436/95, 1.472196,
3.880/97, 4.563/98 e 152199, apensados,
com substitutivo, e pela rejeição dos de
n2li 1.623/96 e 1.538/99, apensados, contra
os votos dos Deputados Antônio Palocci,
Dr. Rosiriha, Henrique Fontana, João Fas
sarella, José Unhares, Eduardo Jorge,
Rita Camata e Jandira Feghali (relator:
DEP. BENEDITO DIAS); e da Comissão de
Finanças e Tributação pela incompatibili
dade e inadequação financeira e orça
mentária deste, e dos de n?s 273/95,
322/95, 412195, 436/95, 1.472196, 1.623/96,
3.880/97, 4.563/98,152199 e 1.538/99, apen
sados (relator: MARCOS CINTRA).

{Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24,11)

*ProJeto inicial publicado no OCNI de 10-7-93

Projetos apensados: PL. 273/95 (DCN1 de
6-5-95),322/95 (OCN1 de 27-5-95), 412/95 (DCN1 de
22-6-95), 1.472196 (OCO de 10-2-96), 1.623/96 (OCO
de 3-4-96), 3.880/97 (OCO de 2-12-97) 4.563/98
(OCO de 10-6-98) e 152/99 (OCO de 20-3-99)
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CAPíTULO 11
Do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas

Art. 11. Na declaração de ajuste anual (artigo
12) poderão ser deduzidos:

I - os pagamentos feitos, no ano-calendário, a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fono
audiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas provenientes de exames laborato
riais e serviços radiológicos;

II - as contribuições e doações efetuadas a enti
dades de que trata o artigo i? da lei n? 3.830 de 25
de novembro de 1960, observadas as condições es
tabelecidas no artigo 2? da mesma lei;

111- as doações de que trata o artigo 260 da lei
n? 8.069, de 13 de julho de 1990;

IV - a soma dos valores referidos no artigo 10
desta lei;

V - as despesas feitas com instrução do contri
buinte e seus dependentes até o limite anual individu
ai de seiscentos e cinqtienta UFIR.

1- O disposto no inciso I:

a) aplica-se, também, aos pagamentos fei
tos a empresas brasileiras ou autorizadas a fun
cionar no País, destinados à cobertura de despe
sas com hospitalização e cuidados médicos e
dentários, bem como a entidades que assegu
rem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas de natureza médica, odontológica e
hospitalar;

b) restringe-se aos pagamentos feitos pelo con
tribuinte, relativos ao seu próprio tratamento e ao de
seus dependentes;

c) é condicionado a que os pagamentos sejam
especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurí
dicas de quem os recebeu, podendo, na falta de docu
mentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.

2- Não se incluem entre as deduções de que
trata o inciso I deste artigo as despesas ressarcidas
por entidade de qualquer espécie.

3- A soma das deduções previstas nos incisos II
e 111 esta limitada a dez por cento da base de calculo
do imposto, na declaração de ajuste anual.

4 - As deduções de que trata este artigo serão
convertidas em quantidade de UFIR pelo valor desta

no mês do pagamento ou no mês em que tiverem sido
consideradas na base de calculo sujeita a incidência
mensal do imposto.

SINOPSE

PROJETO DE lEI DO SENADO N° 34, DE 1995

Altera inciso do art. 11 da Lei n°
8.383, de 30 de dezembro de 1991, inclu
indo as despesas com medicamentos e
materiais médico-hospitalares entre as
deduções admitidas na declaração do
Imposto de Renda de pessoas físicas.

Apresentado pelo Senador João França
Lido no expediente da Sessão de 8-3-95, e pu

blicado no OCN (Seção 11) de 9-3-95. Despachado à
Comissão de Assuntos Econômicos - decisão termi
nativa - onde poderá receber emendas, após publica
do e distribuído em avulsos, pelo prazo de cinco dias
úteis.

Em 16-3-95. não foram apresentadas emendas
no prazo regimental.

Em 26-4-95, leitura do Parecer nO 257-CAE, re
latado pelo Senador Geraldo Melo, pela aprovação do
projeto. A Presidência comunica ao Plenário o recebi
mento do Ofício n? 17/95, do Presidente da CAE, co
municando a aprovação da matéria, em reunião de 25
de abril de 1995. Abertura de prazo de cinco dias para
interposição de recursos, por um décimo da composi
ção da Casa, para que o projeto seja apreciado pelo
Plenário.

Em 5-5-95, término do prazo sem que tenha
sido interposto recurso no sentido da apreciação pelo
Plenário da matéria, aprovada conclusivamente pela
Comissão de Assuntos Econômicos.

À Câmara dos Deputados com o SF/N?687, de
10-5-95.

Ofício n° 687(SF)

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos

DO. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
- vpll.

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de lei do Senado n°34, de 1995, constante dos autó
grafos em anexo, que "altera inciso do art.11 da lei n°
8.383, de 30 de dezembro de 1991, incluindo as des-



PROJETO DE LEI N° 1.538, DE 1999
(Da Sr Maria Elvira)

Dispõe sobre incentivo fiscal para o
deficiente visual.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 3.800,
de 1993.)

O Congresso Nacional:
Art. 1° Esta lei trata de incentivo fiscal, em prol

do deficiente visual.
Art. 2° O art. 13 da Lei n° 9.249, de 28 de dezem

bro de 1995, fica acrescido de § 2°-A, com a seguinte
redação:

"Art. 13 .
§ 2°-A Poderão ser deduzidas as des

pesas com compras de máquinas de escre
ver em Braile, impressora Braille, software,
sintetizadores de voz e outros recursos tec
nológicos de uso específico do deficiente vi
sual para doações, não podendo a decor
rente diminuição do tributo ser maior que
cinco porcento de seu valor, antes do côm
puto da dedução. Tais recursos serão desti
nados para doações a deficientes visuais.

Art. 3° O art. 4° da Lei n° 9.250, de 26
de dezembro de 1995, fica acrescido do in
ciso VI-A, com a seguinte redação:

"Art 4° .
VI - A. As despesas com compras de

máquinas de escrever em Braille, impresso
ra Braille, software, sintetizadores de voz e
outros recursos tecnológicos de uso especí
fico do deficiente visual, para doações a de
ficientes visuais, não podendo a decorrente
diminuição do tributo ser maior que cinco
porcento de seu valor, antes do cômputo da
dedução.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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pesas com medicamentos e materiais médico-hospi- Pertencer a esse último grupo e ser portador de
talares entre as deduções admitidas na declaração uma deficiência agrava ainda mais este quadro.
do Imposto de Renda de pessoas fisicas". Agora, além de tudo o mais, ter como deficiên-

Senado Federal, 10 de maio de 1995. - Senador cia, a deficiência visual, na expressão da cegueira, é
Odacir Soares, Primeiro-Secretário. a "cimeira desse cúmulo".

Ao cego, para dizê-lo propriamente, falta-lhe um
dos mais nobres - se não o mais - dos sentidos, o
que acaba por transformá-lo num deficiente "ideológi
co", quando lhe falta a Escrita. Esta deficiência acaba
por lhe trazer impedimentos, que podem comprome
ter seu desenvolvimento pleno.

O alfabeto Braille, no entanto, abre-lhe as portas
para isso; e a máquina Braille lhe facilita essa abertura.

O problema é que se verifica um círculo vicioso
em que a pobreza traz a doença e vice-versa. Círculo
vicioso esse que nossa proposta visa a romper. Afi
nai, já temos relativamente ampla legislação a prote
ger os deficientes, no sentido de dar-lhes oportunida
des de empregos. No efeito, aliás, vê-se que, mesmo
enfrentando dificuldade, não pequena, da deficiência
visual, os cegos educados - e educados porque suas
famílias têm por onde fazê-lo têm alcançado, até mes
mo em difíceis concursos públicos, posições de des
taque no panorama social de nosso povo.

Ora, desde milênios, desde o advento da escri
ta, que este é um dos pilares da educação. Há, pois,
que unir os esforços do Governo e da iniciativa priva
da, para que os deficientes visuais, privados da visão,
possam ler. Para isso, não fatta tecnologia, haja vista
as máquinas em questão. Falta dinheiro. E é aí que
nosso projeto desempenha papel de destaque. ao fa
zer com que o Estado, dum lado, e o particular, dou
tro, contribuam para que essas pessoas tenham pos
sibilidade de subir na vida e serem felizes. Capacida
de não lhes falta, faltam-lhes recursos para isso. Que
é o que nosso projeto procura prover.

Ante isso, contamos com nossos ilustres Pares
no Congresso Nacional, para sua necessária e devida
aprovação.

Sala das Sessões, 19 de agosto de 1999. - De
putada Maria Elvira.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

Justificação

Sabe-se que o Brasil é um País de contrastes.
Pertencer ao lado "ruim" do contraste já é sofrimen

to atroz. Trata-se da imensa leva de analfabetos, enfer
mos, desdentados, sem-terra, sem-teto, sem-emprego,
em suma, sem-tudo.

LEI N° 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a Legislação do Imposto de
Renda das pessoas jurídicas, bem como
da Contribuição Social sobre o Lucro Lí~

quido, e dá outras providências.



CAPíTULO 11
Da Incidência Mensal do Imposto

CAPíTULO 11
Da Incidência Mensal do Imposto.

lEI N° 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a Legislação do Imposto de
renda das pessoas físicas e dá outras
providências.

Art. 4° Na determinação da base de cálculo su
jeita à incidência mensal do imposto de renda pode
rão ser deduzidas:

1- a soma dos valores referidos no art. 6° da lei
n° 8.134, de 27 de dezembro de 1990;

11- as importâncias pagas a título de pensão ali
mentícia em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão ou acordo judici
al, inclusive a prestação de alimentos provisionais;

111 - a quantia de R$90,00 (noventa reais) por
dependente;

IV - as contribuições para a Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal edos Municípios;

V - as contribuições para as entidades de previ
dência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha
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Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e segundo modelo aprovado pela Secretaria da Re-
da base de cálculo da contribuição social sobre o lu- ceita Federal, fornecida pela entidade beneficiária,
cro líquido, são vedadas as seguintes deduções, in- em que esta se compromete a aplicar integralmen-
dependentemente do disposto no art. 47 da Lei n° te os recursos recebidos na realização de seus ob-
4.506, de 30 de novembro de 1964: jetivos sociais, com identificação da pessoa física

1- (Revogado pela Lei n° 9.430, de27-12-1996.) responsável pelo seu cumprimento, e a não distri-
11-das contraprestações de arrendamento mer- buir lucros, bonificações ou vantagens a dirigen-

cantil e do aluguel de bens móveis ou imóveis, exceto tes, mantenedores ou associados, sob nenhuma
quando relacionados intrinsecamente com a produ- forma ou pretexto; e
ção ou comercialização dos bens e serviços; c) a entidade civil beneficiária deverá ser reco-

111 - de despesas de depreciação, amortização, nhecida de utilidade pública por ato formal de órgão
manutenção, reparo, conservação, impostos, taxas, se- competente da União.
guros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou Art. 14. Para efeito de apuração do lucro real,
imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a fica vedada a exclusão, do lucro líquido do exercício,
produção ou comercialização dos bens e serviços; do valor do lucro da exploração de atividades mono-

IV - das despesas com alimentação de sócios, polizadas de que tratam o § 2° do art. 2° da Lei n°
acionistas e administradores; 6.264, de 18 de novembro de 1975, e o § 2° do art.19

V - das contribuições não compulsórias, exceto do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
as destinadas a custear seguros e planos de saúde, e com a redação dada pelo Decreto-Lei n° 1.730, de 17
benefícios complementares assemelhados aos da de outubro de 1979.
previdência social, instituídos em favor dos emprega- ..
dos e dirigentes da pessoa jurídica; .

VI- das doações, exceto as referidas no § 2°; e
VII- das despesas com brindes.
§ 1° Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas

com alimentação fornecida pela pessoa jurídica, in
distintamente, a todos os seus empregados.

§ 2° Poderão ser deduzidas as seguintes doa-
ções:

I - as de que trata a lei n° 8.313, de 23 de de
zembro de 1991;

11 - as efetuadas às instituições de ensino e
pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei
federal e que preencham os requisitos dos incisos I e
11 do art. 213, da Constituição Federal, até o limite de
um e meio porcento do lucro operacional, antes de
computada a sua dedução e a de que trata o inciso
seguinte;

111-as doações, até o limite de dois porcento do
lucro operacional da pessoa jurídica, antes de com
putada a sua dedução, efetuadas a entidades civis,
legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos,
que prestem serviços gratuitos em benefício de em
pregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos
dependentes, ou em benefício da comunidade onde
atuem, observadas as seguintes regras:

a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas
mediante crédito em conta corrente bancária direta
mente em nome da entidade beneficiária;

b) a pessoa jurídica doadora manterá em ar
quivo, à disposição da fiscalização, declaração,



I - Relatório

PROJETO DE LEI N° 3.aOO-A/93

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

O Projeto de Lei n° 3.800, de 1993, altera o art.
7° da Lei n° 8.134, de 1990, permitindo novas dedu
ções no imposto de renda da pessoa física relativas
às despesas com o tratamento de dependente excep
cional.
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sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios Ao projeto em análise foram apensados os se-
complementares assemelhados aos da Previdência guintes:
Social; e - PL n° 273, de 1995, que dispõe sobre o abati-

VI - a quantia de R$900,00 (novecentos reais), mento das despesas com medicamentos, órteses,
correspondente à parcela isenta dos rendimentos próteses, cadeiras de rodas, óculos de grau, lupas es-
provenientes de aposentadoria e pensão, transferên- peciais e aparelhos auditivos, adquiridos sob prescri-
cia para a reserva remunerada ou reforma, pagos ção médica;
pela Previdência Social da União, dos Estados, do - PL n° 322, de 1995, que dispõe sobre o abati-
Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pes- mento das despesas efetuadas com portadores de
soa jurídica de direito público interno, ou por entidade deficiência, da Síndrome de Down ou do vírus HIV, de
de previdência privada, a partir do mês em que o con- qualquer idade;
tribuinte completar sessenta e cinco anos de idade. - PL n° 412, de 1995, que trata do abatimento

Parágrafo único. A dedução permitida pelo inci- de até q~arenta porcento da ~~nda br.uta, ~om despe-
so V aplica-se exclusivamente à base de calculo rela- sas relativas ao dependente excepcional ;
tiva a rendimentos do trabalho com vínculo emprega- - PL n° 436, de 1995, que a~tera.a Lei n°.8.383,
tício ou de administradores, assegurada, nos demais de 30 de dezembro de 1~91 , para mclulr o a?~tlme~t?
casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por das despesas com medicamentos e matenals medl-
ocasião da apuração da base de cálculo do imposto co-hospitalares; . .. _
devido no ano-calendário, conforme disposto na alí- - PL n° 1.472, de 1996, que InstItUi a deduça?
nea e do inciso 11 do art. 8° desta lei. em dobro das despesas com dependentes de defl-

° . " . .. ciência física ou mental;
Art. 5 As pessoas flslcas reSidentes ou domlcllI- PL ° 1 623 d 1996 ." - n. e que cria para as pesso-

adas n~ BraSil que recebam ren~lmentos de tr~balho as jurídicas, a ded~ção das 'despesa~ com professo-
assalariado, em moeda estrangeira, de autarqUias ou res especializados para deficientes físicos'
repartições do Governo brasileiro, situadas no exterior, ° _ ' _
estão sujeitas ao imposto de renda na fonte incidente . - :L.n 3.880, .de 1.997,.que propoededuçao es-
sobre a base de cálculo de que trata o artAO, mediante peclal, limitada a ~~I~ m.11 reaiS, para as despesas com
utilização da tabela progressiva de que trata o art. 3°. o portador de deflclencla;
.................................................................................... - PL n° 4.563, de 1998, que dispõe sobre a de-
.................................................................................... dução das despesas referentes a tratamento físico,

mental e psicológico, terapias e ensino, com depen
dentes portadores de deficiência;

- PL n° 152, de 1999, que altera a Lei n° 8.383,
de 1991, para instituir a dedução de todos os tipos de
aparelhos necessários aos portadores de deficiência,
mediante nota fiscal e receita médica, definidos em
regulamento os tipos de aparelho e os parâmetros de
deficiência; e

- PL n° 1.538, de 1999, alterando a legislação do
Imposto de Renda das pessoas físicas e jurídicas, per
mite a dedução das despesas com a aquisição de má
quinas de escrever e impressora em braile, software,
sintetizadores de voz e outros recursos tecnológicos,
para doação aos deficientes visuais.

O projeto foi inicialmente encaminhado à Comis
são de Seguridade Social e Família, onde recebeu pa
recer favorável, na forma do substitutivo apresentado.

Encaminhado à Comissão de Finanças e Tribu
tação, não foram apresentadas emendas ao projeto
no prazo regimental.

E o relatório.

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 26-5-00, por cinco sessões. Esgotado o pra
zo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 5 de junho de 2000. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.
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11- Voto

Cabe a esta Comissão, além do exame de méri
to, inicialmente apreciar as proposições quanto à sua
compatibilidade ou adequação com o plano plurianu
al, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o orçamento
anual, nos termos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados RI, arts. 32, IX, h e 53, 11) e de Norma
Interna da Comissão de Finanças e Tributação, que
"estabelece procedimentos para o exame de compati
bilidade ou adequação orçamentária e financeira",
aprovada pela CFT em 29 de maio de 1996.

No exame das proposições em questão, verifi
camos que, embora sejam da mais relevância social,
não indicam a estimativa da perda de receita pública
que se efetuaria com sua aprovação.

O artigo 66 da Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2001 (Lei n° 9.995, de 25-7-00), condiciona a
aprovação de lei ao cumprimento do art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal:

"Art. 66. A lei ou medida provisória que
conceda ou amplie incentivo ou benefício de
natureza tributária só será aprovada ou edi
tada se atendidas as exigências do art. 14
da Lei Complementar n° 101, de 2000.

Parágrafo único. Aplicam-se à lei ou
medida provisória que conceda ou amplie
incentivo ou beneficio de natureza financeira
as mesmas exigências referidas no caput,
podendo a compensação, alternativamente
dar-se mediante o cancelamento, pelo mes
mo período, de despesas em valor equiva
lente."

Em relação a isso, o art. 14 da Lei de Respon
sabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101, de
4-5-00), determina:

"Art. 14. A concessão ou ampliação de
incentivo ou beneficio de natureza tributária
da qual decorra renúncia de receita deverá
estar acompanhada de estimativa do impac
to orcamentário-financeiro no exercício em
que deva iniciar sua vigência e nos dois se
guintes, atender ao disposto na lei de diretri
zes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de
que a renúncia foi considerada na estimati
va de receita da lei orçamentária, na forma
do art. 12, e de que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio
da lei de diretrizes orçamentárias;

/I - estar acompanhada de medidas
de compensação, no período mencionado
no caput, por meio do aumento de receita
proveniente da elevação de alíquotas, am~
pliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.

§ 1° A renúncia compreende anistia,
remissão, subsídio, crédito presumido, con
cessão de isenção em caráter não geral, al
teração de alíquota ou modificação de base
de cálculo que implique redução discrimina
da de tributos ou contribuições, e outros be
nefícios que correspondam a tratamento di
ferenciado.

§ 2° Se o ato de concessão ou amplia
ção do incentivo ou beneficio de que trata o
caput deste artigo decorrer da condição
contida no inciso /I, o beneficio só entrará
em vigor quando implementadas as medi
das referidas no mencionado inciso.

Por outro lado, o artigo 68 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2000 (Lei n° 9.811, de 28-7-99),
estabelece o seguinte:

''Art. 68. Não será aprovado projeto de
lei ou editada medida provisória que conce
da ou amplie incentivo, isenção ou benefi
cio, de natureza tributária ou financeira, sem
a prévia estimativa de renúncia de receita
correspondente, devendo o Poder Executi
vo, quando solicitado pelo órgão deliberativo
do Poder Legislativo, efetuá-Ia no prazo má
ximo de 90 (noventa) dias."

A estimativa do valor da renúncia em questão,
bem como a satisfação dos demais requisitos exigi
dos pelo art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal
é fundamental para que o projeto possa ser consi~
derado adequado e compatível orçamentária e fi
nanceiramente.

Mostrando-se o projeto em tela, bem como seus
apensos e o substitutivo apresentado, incompatível e
inadequado orçamentária e financeiramente, fica
também prejudicado o exame quanto ao mérito, na
Comissão de Finanças e Tributação, em acordo com
o disposto no art. 10 da Norma Interna - CFT, supra
mencionada:

''Art. 10. Nos casos em que couber
também à Comissão o exame do mérito da
proposição, e for constatada a sua incompa
tibilidade ou inadequação, o mérito não será
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Dispõe sobre a concessão de adici
onai de insalubridade e aposentadoria
especial aos trabalhadores em empresas
metalúrgicas, de mecânica, de materiais
elétricos, de recuperação de veículos e
de máquinas agrícolas; tendo pareceres:
da Comissão de Seguridade Social e Fa
mília, pela aprovação, com emenda (Re
latora: Deputada Almerinda de Carvalho);
e da Comissão de Finanças e Tributação,
pela compatibilidade e adequação finan-

SUMÁRIO

I - Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família

- termo de recebimento de emendas - 1996
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer da Relatora
- emenda oferecida pela Relator
- complementação de voto
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão
- voto em separado

11 - Parecer da Comissão de Finanças e Tributação
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.565-A/94

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 15-6-00, por cinco sessões. Esgotado o pra
zo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 26 de junho de 2000. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

I - Relatório

De iniciativa do eminente Deputado Paulo Paim,
o Projeto de Lei em análise visa conceder aos traba
lhadores de empresas que atuam nos ramos de meta
lurgia, mecânica, materiais elétricos, reparação de
veículos e máquinas agrícolas a aposentadoria espe
cial após vinte e cinco anos de serviço e o adicional
de insalubridade, calculado sobre o grau máximo.

O Projeto de Lei n° 4.565, de 1994, foi inicial
mente distribuído para as seguintes Comissões: Co
missão de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico; Comissão de Seguridade Social e Família; Co
missão de Finanças e Tributação e; finalmente, para a
Comissão de Constituição, Justiça e de Redação.

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, posteriormente, manifestou-se pela

que registrará o ceira e orçamentária (Relator: Deputado
José Militão).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação (art. 54);
e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - art. 24, 11)

'Projeto inicial publicado no DCN1 de 15-6-94.

examinado pelo Relator,
fato em seu voto."

Pelo exposto, voto pela incompatibilidade e
pela inadequação orçamentária e financeira do Pro
jeto de Lei n° 3.800-A, de 1993, bem como de seus
apensos, PL n° 273, de 1995; PL n° 322, de 1995;
PL n° 412, de 1995; PL n° 436, de 1995; PL n° 1.472,
de 1996; PL n° 1.623, de 1996; PL n° 3.880, de
1997; PL n° 4.563, de 1998; PL n° 152, de 1999; PL
n° 1.538, de 1999.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 2000. 
Deputado Marcos Cintra, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela incompatibilidade e inadequação financeira e
orçamentária do Projeto de Lei n° 3.800-A/93 e dos
PL n~ 273/95, 322/95, 412/95, 436/95, 1.472/96,
1.623/96, 3.880/97, 4.563/98, 152/99 e 1.538/99,
apensados, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Marcos Cintra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Mi
chel Temer, Presidente; Jorge Tadeu Mudalen, José
Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Presidentes;
Félix Mendonça, José Militão, Max Rosenmann, Rodri
go Maia, Rommel Feijó, Sampaio Dória, Sebastião Ma
deira, Jorge Khoury, Mussa Demes, Pauderney Avelino,
Armando Monteiro, Germano Rigotto, João Eduardo
Dado, Milton Monti, Carlito Merss, João Coser, Ricardo
Berzoini, Edinho Bez, Enivaldo Ribeiro, Fetter Júnior,
João Mendes, Olímpio Pires, Pedro Eugênio, Eujácio
Simões, Roberto Argenta, Juquinha, Luiz Carlos Hauly,
Adolfo Marinho, Gilberto Kassab, Marcos Cintra, Nice
Lobão, João Henrique e Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado Michel Temer, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 4.565-8, DE 1994
(Do Sr. Paulo Paim)



*PROJETO DE LEI N° 1.759-A, DE 1996
(Do Sr. Airton Dipp)

Altera as condições de apresenta
ção da declaração do imposto de renda
das pessoas físicas; tendo parecer: da
Comissão de Finanças e Tributação, pela
não-implicação da matéria com aumento
ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela rejeição (Rela
tor: Deputado Fetter Júnior).

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - art. 24, 11)

*ProJeto iniCiai publicado no DCD de 3-5-96.

Parecer da Comissão de Finanças e Tributação
SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1996
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.759/96

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente de-

1Emenda aprovada pela Comissão de Seguridade Social e Famf
lia "Art 1o ..•.... Parágrafo único. A aposentadoria especial previs
ta no caput deste artigo só será concedida aos trabalhadores
que tenham exercido atividade durante este perfodo, com exposi
ção a agente nocivo à saúde ou à integridade ffslca"
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sua incompetência regimental em relação ao Projeto Estiveram presentes os Senhores Deputados
de Lei nO 4.565, de 1994, argumentando tratar-se de Michel Temer, Presidente; Jorge Tadeu Mudalen,
matéria concernente à aposentadoria especial dos José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Presi-
trabalhadores da iniciativa privada. Diante do exposto, dentes; Félix Mendonça, José Militão, Max Rosen-
nova distribuição realizou-se, excluindo-se da tramita- mann, Rodrigo Maia, Rommel Feijó, Sampaio Dória,
ção do projeto a Comissão de Trabalho, de Adminis- Sebastião Madeira, Jorge Khoury, Mussa Demes, Pa-
tração e Serviço Público. uderney Avelino, Armando Monteiro, Germano Rigot-

A Comissão de Seguridade Social e Família to,_João Edua~do Dado, Mi~~n M?nti, Carlito ~erss,
aprovou, no mérito e por unanimidade, o Projeto de J~ao. Coser, Rlc~r~o Ber::olnl, Edlnho B~z, ~nJv~ldo
Lei n°4 565 de 1994 acrescentada uma emenda mo- Ribeiro, Fetter JUnior, Joao Mendes, Ohmplo Pires,
dificati~a a~ parágrafo único do art 10 Pedro Eugênio, Eujácio Simões, Roberto Argenta, Ju-

, , . . . quinha, Luiz Carlos Hauly, Adolfo Marinho, Gilberto
E o relatono. Kassab, Marcos Cintra, Nice Lobão, João Henrique e

11- Voto do Relator Gonzaga Patriota.
Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De

putado Michel Temer, Presidente.Cabe a esta Comissão apreciar a proposição
quanto à sua compatibilidade ou adequação com o
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o
orçamento anual, nos termos do Regimento Intemo da
Câmara dos Deputados (RI, arts. 32, IX, h e 53, 11) e de
Norma Interna da Comissão de Finanças e Tributação,
que "estabelece procedimentos para o exame de com
patibilidade ou adequação orçamentária e financeira",
aprovada pela CFT em 29 de maio de 1996.

A Comissão de Seguridade Social e Família1

aprovou uma emenda, reafirmando e esclarecendo o
teor do Decreto nO 3.048, de 6 de maio de 1999. Tal
Decreto já regulamenta a aposentadoria especial,
após vinte e cinco anos de contribuição, dos trabalha
dores que comprovadamente atuem nos ramos de
metalurgia, mecânica e materiais elétricos expostos a
agentes químicos, físicos e/ou biológicos prejudiciais
à saúde ou à integridade física.

Portanto, os benefícios assegurados aos traba
lhadores por esse projeto de lei já existem e estão
previstos de forma geral, tanto no Plurianual, na lei de
diretrizes orçamentárias, como na lei orçamentária
em vigor.

Pelo exposto, voto pela compatibilidade e pela
adequação orçamentária e financeira do Projeto de
Lei n° 4.565, de 1994.

Sala da Comissão, 7 de março de 2001. - José
Militão Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanime
mente, pela compatibilidade e adequação financei
ra e orçamentária do Projeto de Lei n° 4.565-A/94,
nos termos do parecer do Relator, Deputado José
Militão.



U§ 20 O Ministro da Fazenda poderá
estabelecer limites e condições para dispen
sar pessoas físicas da obrigação de apre
sentar declaração de rendimentos."

O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto n° 3.000, de 26-3-99, republicado em
17-6-99, transcreve o referido dispositivo em seu art.
789, mencionado, além das pessoas físicas com ren
dimentos tributáveis até R$1 0.800,00 anuais, "outras...
declaradas em ato do Ministro de Estado da Fazenda,
cuja qualificação final assegure a preservação dos
controles fiscais pela administração tributária".

No mesmo sentido, a Lei n° 9.779, de 19-1-99,
em seu art. 16, dá competência à Secretaria de Rece
ita Federal para dispor sobre as obrigações acessóri
as relativas aos impostos e contribuições por ela ad
ministrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo res
ponsável. A Instrução Normativa n° 123, de 28-12-00,
do Secretário da Receita Federal- como normalmen
te ocorre a cada ano -, dispôs sobre a apresentação
da declaração de ajuste anual para o exercício de
2001, mantendo a exigência de apresentação para
quem tenha participado do quadro societário de em
presa como titular ou sócio (art. 1°, inciso 111).

Vê-se, pois, que a matéria trata de administra
ção do imposto, do cumprimento de obrigação
acessória, tudo levando a crer que se situa no cam
po de discricionariedade próprio do Poder Executi
vo, em relação ao que caberia, se fosse o caso, a
edição de um decreto legislativo, se constatado que
tivesse exorbitado de sua competência regulamen
tar. Não parece ser o caso. A dispensa de declara
ção, fora da regra geral, é um ato de liberalidade,
condicionado às conveniências do controle fiscal
necessário e suficiente.

Pelos motivos expostos, sou pela não-implicação
financeira e orçamentária do Projeto de Lei n° 1.759,
de 1996, e, quanto ao mérito, voto por sua rejeição.

Sala da Comissão, 15 de fevereiro de 2001. 
Deputado Fetter Júnior, Relator.

11- Voto do Relator

PROJETO DE LEI N° 1.759/96
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terminou a abertura e divulgação na Ordem do Dia A proposição em análise cuida somente da de-
das Comissões de prazo para apresentação de nominada obrigação tributária acessória, relativa à
emendas, a partir de 16-5-96, por cinco sessões. entrega de declaração de rendimentos, não tendo im-
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas plicações financeiras ou orçamentárias.
ao projeto. Quanto ao mérito, deve-se destacar que o proje-

Sala da Comissão, 24 de maio de 1996. - Maria to foi superado por alteração legislativa supervenien-
Linda Magalhães Secretária. te. Com efeito, o art. 25 da Lei n° 9.532/97 deu nova

, redação ao § 2° do art. 7° da Lei n° 9.250/95, de se-
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO guinteteor:

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 29-3-99, por cinco sessões. Esgotado o pra
zo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 7 de abril de 1999. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 1.759, de 1996, altera a reda
ção do inciso I do § 2° do art. 7° da Lei n° 9.250, de 26
de dezembro de 1995, para dispensar da apresenta
ção da declaração de imposto de renda os titulares de
firmas individuais e sócios de empresas, quando seus
rendimentos tributáveis anuais - exceto os titulados
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação de
finitiva - não excedam R$10.800,00, desde que não
enquadrados em outras condições de obrigatorieda
de da apresentação de declaração.

Em 24 de fevereiro de 1999, o Presidente da Câ
mara dos Deputados deferiu o desarquivamento da
proposição.

Nesta Comissão, não foram apresentadas
emendas.

Compete a esta Comissão, além do exame de
mérito, manifestar-se sobre a adequação financeira e
orçamentária da proposição.

Verifica-se que o Projeto de Lei n° 1.759, de
1996, tem por objetivo alterar as condições de apre
sentação da declaração do imposto de renda das pes
soas físicas, introduzindo, na anterior redação do inci
so I do § 2° do art. 7° da Lei n° 9.250/95 (que trata da
dispensa da apresentação da referida declaração), a
expressão "inclusive quando participem de empresa,
como titular de firma individual ou como sócio".



COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.865-A/96

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 22-1 0:97, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 29 de outubro de 1997. - Ma
ria Linda Magalhães, Secretária.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI W 1.865-A/96

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 11-5-99, por cinco sessões. Esgotado o pra
zo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 18 de maio de 1999. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 1.865, de 1996, dispõe sobre
tarifas bancárias e multas contratuais cobradas a
aposentados, pensionistas e beneficiários, proibindo
as instituições financeiras bancárias de cobrar ou de
bitar tarifas de cadastro, de abertura de conta e de
emissão de cartão magnético ou de identificação da
conta de pagamento de aposentadoria, pensão ou
benefício, cujo titular perceba até R$200,00 (duzen
tos reais) por mês.

A proposição determina, ainda, que as multas
cobradas a aposentado, pensionista ou beneficiário,
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11I- Parecer da Comissão - termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer reformulado
- substitutivo oferecido pelo Relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

11 - Parecer da Comissão de Finanças e Tributação
- termo de recebimento de emendas - 1997
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela não-implicação da matéria com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do
Projeto de Lei n° 1.759/96, nos termos do parecer do
Relator, Deputado Fetter Júnior.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Mi
chel Temer, Presidente; Jorge Tadeu Mudalen, José
Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Presidentes;
Félix Mendonça, José Militão, Max Rosenmann, Rodri
go Maia, Rommel Feijó, Sampaio Dória, Sebastião Ma
deira, Jorge Khoury, Mussa Demes, Pauderney Avelino,
Armando Monteiro, Germano Rigotto, João Eduardo
Dado, Milton Monti, Carlito Merss, João Coser, Ricardo
Berzoini, Edinho Bez, Enivaldo Ribeiro, Fetter Júnior,
João Mendes, Olímpio Pires, Pedro Eugênio, Eujácio
Simões, Roberto Argenta, Juquinha, Luiz Carlos Hauly,
Adolfo Marinho, Gilberto Kassab, Marcos Cintra, Nice
Lobão, João Henrique e Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado Michel Temer, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 1.865-B, DE 1996
(Do Sr. Luiz Fernando)

Dispõe sobre tarifas bancárias e mui
tas contratuais cobradas a aposentados,
pensionistas e beneficiários; tendo parece
res: da Comissão de Seguridade Social e
Família, pela aprovação deste e do de n°
2.326196, apensado, com substitutivo (Rela
tor: Deputado Darcísio Perondi); e da Co
missão de Finanças e Tributação, pela
não-implicação da matéria com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públi
cas, não cabendo pronunciamento quanto
à adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela rejeição deste, do de n°
2.326196, apensado, e do substitutivo da
Comissão de Seguridade Social e Família
(Relator: Deputado Max Rosenmann).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11, G)

'Projeto iniCiaI publicado no OCO de 28-5-96.
- Projeto apensado: PL n° 2.326/96 (OCO de 5-9-96.)

SUMÁRIO

I - Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família
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por inadimplemento de obrigação financeira não pode- fato, o Congresso Nacional, por meio da retromencio-
rão exceder a 1% (um porcento) do valor inadimplido. nada lei, conferiu ao Conselho Nacional (CMN) e ao

O apenso Projeto de Lei n° 2.326, de 1996, tem Banco Central do Brasil (este por delegação) poderes
objetivo similar, assegurando a gratuidade dos serviços para regulamentar o funcionamento das instituições
bancários aos aposentados e portadores de deficiência. financeiras e a prestação de serviços ao público.
Esta proposição apensada define como serviços ban- Quanto à legitimidade do Conselho Monetário
cários básicos: a compensação de cheques; transferên- Nacional continuar disciplinando matéria inserta no
cias; depósitos e ordens de crédito; abertura, movimen- art. 192 por intermédio de resoluções, vale ressaltar
tação e manutensão de contas correntes ou de cader- que, com a promulgação da Carta Magna em 1988, a
netas de poupança; fornecimento de um talonário de Lei n° 4.595/64 foi recepcionada com status de lei
vinte folhas por mês; consulta de saldo e obtenção de complementar, preenchendo este espaço até que o
um extrato semanal em terminais eletrônicos. Congresso Nacional regulamente o art. 192 da Cons-

A Comissão de Seguridade Social e Família, em tituição Federal. Este entendimento é corroborado por
reunião ordinária realizada no dia 24 de setembro de acórdão do Supremo Tribunal Federal e, enquanto
1997 aprovou, com Substitutivo, o PL n° 1.865/96 e o não regulamentado o art. 192 da Constituição Fede-
PL n° 2.326/96, apensado. ral, a Lei n° 4.595/64 não estaria sujeita à alteração

por via de lei ordinária.
11- Voto do Relator Ainda, sob este entendimento, é válido lembrar

O Projeto de Lei sob exame tem por objetivo ins- que o Conselho Monetário Nacional permanece com
tituir a proibição aos estabelecimentos bancários da atribuições normativas, uma vez que a Lei n° 8.392,
cobrança de tarifas de cadastro, de abertura de conta de 30-12-91 (que prorrogou os prazos antes definidos
e de emissão de conta de cartão magnético ou de nas Leis nOs 8.056, de 28-6-90; 8.127, de 20-12-90; e
identificação da conta de pagamento de aposentado- 8.201, de 29-6-91), estendeu sua função normativa
ria, pensão ou benefício, cujo titular perceba até (com respaldo no ADCT, art. 25) até que o Congresso
R$200,00 (duzentos reais) por mês. Tal proibição Nacional regulamente o mencionado art. 192 da
também seria aplicável às contas de depósito à vista Constituição Federal.
nas quais o seu titular, na qualidade de aposentado, Assim, fica inequívoco que, antes que o Con-
pensionista ou beneficiário a mantenha na mesma gresso Nacional regulamente o supracitado dispositi-
instituição onde recebe o benefício. vo constitucional, o CMN ainda continua sendo o ór-

A proposição estabelece ainda que as multas co- gão responsável pela definição de regras que regu-
bradas a aposentado, pensionista ou beneficiário, por lem normatizaçâo das operações de crédito realiza-
inadimplemento de obrigação financeira, não poderão das pelas instituições financeiras, podendo delegar
exceder a 1 % (um porcento) do valor inadimplido. ao BACEN a regulamentação de algumas regras.

Na justificação apresentada, o seu autor, argu- O presente projeto de lei, bem como a proposi-
menta que "(...)os bancos cometem uma grave injusti- ção a ele apensada, tendem, portanto, a ignorar o or-
ça ao cobrar tarifas daqueles usuários. Entendemos denamento legislativo, na medida em que pretendem
ser indevida este tipo de cobrança, pois não há esco- interferir em assunto relegado pela própria lei ao nível
lha, pelo aposentado ou pensionista, do sistema de regulamentar, como é a quase totalidade dos aspec-
pagamento nem da instituição bancária". tos operacionais ligados ao sistema financeiro.

Cabe-nos, preliminarmente, expressar nosso Admitido, eventualmente, o precedente repre-
reconhecimento à nobre intenção do ilustres Deputa- sentado pelas proposições em discussão e tendo em
dos Luiz Fernando e Roberto Pessoa, ao proporem o conta que o serviço prestado pelos bancos apresenta
benefício de isenção de tarifas bancárias para o apo- inúmeros outros aspectos de interesse geral, po-
sentado, pensionista ou beneficiário. Também cum- der-se-ia vir a assistir a uma série de interferências do
primentamos os membros da Comissão de Segurida- Poder Legislativo em matérias de natureza regula-
de Social e Família, cujo trabalho, representado pela mentar, cuja competência fora atribuída ao CMN. Esta
aprovação, em 24 de setembro de 1997, do parecer conduta legiferante por parte do Legislativo iria que-
reformulado do Relator, Deputado Darcísio Perondi, brar o ordenamento anteriormente fixado pela própria
somente veio aperfeiçoar os projetos em exame. Lei n° 4.595/64, além de introduzir, muito provavel-

Entretanto, a matéria em apreciação é de com- mente, notas dissonantes no conjunto de regras a se-
petência do Conselho Monetário Nacional, nos ter- rem observadas pelas instituições financeiras, uma
mos da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964. De vez que estaria apenas visando atender demandas
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localizadas ou emergentes num determinado mo
mento, sem que estivessem integradas ao restante da
regulamentação a respeito da matéria em questão.

Por fim, ainda convém frisar que a Resolução
CMN n° 2.718, de 24 de abril de 2.000, que "Dispõe
sobre a prestação de serviços de pagamento de salá
rios, aposentadorias e similares sem cobrança de ta
rifas", veio contemplar satisfatoriamente a preocupa
ção esposada em ambas proposições ora em apreço,
de modo a esgotar o objeto destas. O parágrafo pri
meiro do art. 1° da resolução mencionada determina
expressamente (grifo nosso):

"Art. 10 Facultar às instituições finance
iras, na prestação de serviços de pagamen
to de salários, vencimentos, aposentadorias,
pensões e similares, proceder aos respecti
vos créditos em nome dos beneficiários me
diante utilização de cantas não movimentá
veis por cheques destinadas ao registro e
controle do fluxo de recursos, as quais não
se aplicam as disposições da Resolução n°
2.025, de 24 de novembro de 1993.

§ 1° Na prestação dos serviços referi
dos neste artigo, é vedado às instituições fi
nanceiras cobrar dos beneficiários, a qual
quer título, tarifas destinadas ao ressarci
mento pela realização dos serviços, deven
do ser observadas, além das condições pre
vistas nesta Resolução, a legislação especí
fica referente a cada espécie de pagamento
e as demais normas aplicáveis.

§ 2° A vedação à cobrança de tarifas
referidas no parágrafo anterior aplica-se, in
clusive, às operações de transferência dos
créditos para outras instituições financeiras,
quando realizadas pelos beneficiários pelo
montante total creditado.

§ 3° É vedada a utilização das contas
de que trata este artigo para a realização de
quaisquer pagamentos a pessoas jurídicas. 11

Compete ainda a esta Comissão, além do exa
me de mérito, apreciar as proposições quanto à sua
compatibilidade ou adequação com o plano pluria
nual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento
anual, nos termos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados (RI, art. 53, 11) e da Norma Interna
da Comissão de Finanças e Tributação, de 29 de
maio de 1996, que "estabelece procedimentos para
o exame de compatibilidade ou adequação orça
mentária e financeira".

Analisando o Projeto de Lei n° 1.865, de 1996 e
o Projeto de Lei n° 2.326, de 1996, assim como o res
pectivo Substitutivo, verificamos que ambos não tra
zem implicação financeira ou orçamentária às finan
ças públicas federais.

Ante o exposto, somos pela não-implicação da
matéria, em aumento ou diminuição da receita ou da
despesa pública, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária e;
quanto ao mérito, diante da evidente caracterização
da ausência de objeto em ambas proposições, vota
mos pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.865, de 1996
e do Projeto de Lei n° 2.326, de 1996, assim como do
respectivo Substitutivo, em análise.

Sala da Comissão, 7 de fevereiro de 2001. - De
putado Max Rosenmann, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela não-implicação da matéria com aumento ou
diminuição'da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do
Projeto de Lei n° 1.865-A/96, do PL n° 2.326/96,
apensado, e do Substitutivo da Comissão de Seguri
dade Social e Família, nos termos do parecer do Re
lator, Deputado Max Rosenmann.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Michel Temer, Presidente; Jorge Tadeu Mudalen,
José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Presi
dentes; Félix Mendonça, José Militão, Max Rosen
mann, Rodrigo Maia, Rommel Feijó, Sampaio Dória,
Sebastião Madeira, Jorge Khoury, Mussa Demes, Pa
uderney Avelino, Armando Monteiro, Germano Rigot
to, João Eduardo Dado, Milton Monti, Carlito Merss,
João Coser, Ricardo Berzoini, Edinho Bez, Enivaldo
Ribeiro, Fetter Júnior, João Mendes, Olímpio Pires,
Pedro Eugênio, Eujácio Simões, Roberto Argenta, Ju
quinha, Luiz Carlos Hauly, Adolfo Marinho, Gilberto
Kassab, Marcos Cintra, Nice Lobão, João Henrique e
Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado Michel Temer, Presidente.

*PROJETO DE LEI W 2.694-8, DE 1997
(Do Sr. Anivaldo Vale)

Inclui no Plano Nacional de Viação
trecho rodoviário que menciona, no Esta
do do Pará; tendo pareceres: da Comis
são da Amazônia e de Desenvolvimento
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Regional, pela aprovação (Relatora: Depu
tada Vanessa Grazziotin); e da Comissão
de Viação e Transportes, pela aprovação
(Relator: Deputado Raimundo Santos).

(Às Comissões da Amazônia e de De
senvolvimento Regional; de Viação e Trans
portes; e de Constituição e Justiça e de Re
dação (Art. 54) - Art. 24,11)

'ProJeto inIciai publicado no OCO de 31-1-97
(Parecer da Comissão da Amazôma e de Desenvolvimento

RegIOnal publicado no OCO de 30-3-00)

Parecer da Comissão de Viação e Transportes

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.694-A/97

Nos termos do art. 119, caput, I, c/c o art. 166
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o
Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação
na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 25-4-00, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram apresen
tadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 4 de maio de 2000. - Ruy
Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

I - Relatório

A proposição em epígrafe pretende incluir na
Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodo
viário Federal do Plano Nacional de Viação, aprovado
pela Lei n° 5.917, de 10 de setembro de 1973, o tre
cho rodoviário entre Castanhal e Viseu, no Estado do
Pará. O nobre Autor justifica sua iniciativa argumen
tando que a região atendida pelo referido trecho apre
senta uma intensa atividade econômica, abrigando
algumas cidades entre as mais populosas do Pará,
como Castanhal, Capanema e Bragança.

Apreciado pela Comissão da Amazônia e de
Desenvolvimento Regional, a proposta foi aprovada,
nos termos do parecer da ilustre Relatora, Deputada
Vanessa Grazziotin.

Cabe à Comissão de Viação e Transportes pro
nunciar-se quanto ao mérito, conforme a alínea a do
inciso XIV do art. 32 do Regimento Interno da Casa.
Neste órgão técnico, durante o prazo regimental, não
foram apresentadas emendas.

É O nosso relatório.

11- Voto do Relator

A Lei n° 5.917/73, que instituiu o Plano Nacional
de Viação (PNV), previa, em seu art. 9°, a sua revisão
qüinqüenal, o que acabou não ocorrendo. Ao longo
dos anos, como bem lembrou o ilustre Autor da propo
sição em exame, foram realizadas apenas algumas
alterações pontuais, que não acompanharam as sig
nificativas mudanças ocorridas na realidade do País.

Em quase trinta anos, novas fronteiras foram
abertas, a atividade econômica interionzou-se e am
plas extensões do território, antes pouco habitadas,
foram efetivamente ocupadas. Isto certamente provo
cou uma diversificação dos fluxos de carga e passa
geiros, criando novas demandas.

É o que acontece com a região de influência do
trecho rodoviário objeto da presente proposição. Situ
ada em área próxima ao litoral, a região é bastante
populosa e apresenta atividade econômica intensa,
dependendo do trecho rodoviário indicado para esco
ar a produção local e incrementar o seu desenvolvi
mento. Vale destacar que o trecho já encontra-se em
boa parte pavimentado e a sua inclusão no PNV vai
propiciar a realização de novos investimentos.

Diante do exposto, somos pela aprovação quan
to ao mérito do Projeto de Lei n° 2.694/97.

Sala da Comissão, 15 de fevereiro de 2001. 
Deputado Raimundo Santos, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação eTransportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei n° 2.694-N97, nos termos do parecer
do relator, Deputado Raimundo Santos.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Philemon Rodrigues, Presidente; Robério Araújo e
Ary Kara, Vice-Presidentes; Basílio Villani, Chico
da Princesa, Chiquinho Feitosa, Duílio Pisaneschi,
Haroldo Bezerra, Márcio Matos, Mário Negromonte,
Roberto Rocha, Romeu Queiroz, Aracely de Paula,
Eliseu Resende, IIdefonço Cordeiro, Neuton Lima,
Oscar Andrade, Paulo Gouvêa, Pedro Fernandes,
Raimundo Santos, João Henrique, Marcelo Teixei
ra, Norberto Teixeira, Pedro Chaves, Damião Felici
ano, Carlos Santana, João Magno, Pedro Celso,
Albérico Filho, Gonzaga Patriota, Wanderley Mar
tins e Airton Cascavel, titulares; e Candinho Mattos,
Carlos Dunga, José Chaves, José índio, João Cá
ser e Simão Sessim, suplentes.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado Philemon Rodrigues, Presidente.
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*PROJETO DE LEI N° 3.044-B, DE 1997 Sala da Comissão, 20 de junho de 1997. - Ana-
(Do Sr. José Borba) mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

Altera a Lei n° 9.317, de 5 de dezem
bro de 1996, que dispõe sobre o regime
tributário das microempresas e das em
presas de pequeno porte, institui o Siste
ma Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte 
SIMPLES e dá outras providências; tendo
pareceres: da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, pela aprovação (re
lator: Deputado Lima Netto); e da Comis
são de Finanças e Tributação, pela não
implicação da matéria com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela rejeição (Rela
tor: Deputado Marcos Cintra).

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Finanças e Tributação (Mé
rito); e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54) - Art. 24, 11, G)

'ProJeto iniciaI publicado no DCD de 10-5-97

SUMÁRIO

1- Parecer da Comissão de Economia, Indústria
e Comércio:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

11 - Parecer da Comissão de Finanças e Tributa
ção:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.044/97

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 12-6-97, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

I - Relatório

As micro e pequenas empresas, em todo o mun
do, são as maiores responsáveis pela geração de em
pregos.

O Brasil é um país muito burocrático. Enquanto
as grandes e média empresas sofrem com a burocra
cia, as micro e pequenas empresas são mortas pela
burocracia ou são forçadas a operar na economia pa
ralela.

11- Voto do Relator

Considerando o motivo exposto, sou pela apro
vação do Projeto de Lei em epígrate, do ilustre Depu
tado José Borba.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 1997. 
Deputado Lima Neto.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, Aprovou,
unanimemente, o Projeto de Lei n° 3.044/97, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Lima Netto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Robson Tuma, Presidente; Luiz Braga, Hercula

no Anhhinetti e Antônio do Valle, Vice-Presidentes;
Airton Dipp, Edison Andrino, Enivaldo Ribeiro, João
Pizzolatti, Odacir Klein, Ricardo Heráclio, Rubem Me
dina, Cunha Lima, Gonzaga Mota, Luiz Carlos Hauly,
Manoel Castro e Silvio Torres.

Sala da Comissão, 1° de abril de 1998. - Depu
tado Robson Tuma, Presidente.

OF. P. N° 7/00

Brasília, 11 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados.
Nesta

Senhor Presidente,
Retiro-me ao Projeto de Lei n° 3.044-A/97, de

autoria do Senhor Deputado José Borba, que "altera
a Lei n09.317, de 5de dezembro de 1996, que dispõe
sobre o regime tributário das microem presas e das
empresas de pequeno porte, institui o Sistema Inte
grado de Pagamento de Impostos e Contribuições



PROJETO DE LEI N° 3.044-A/97

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 8-5-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 16 de maio de 2000. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.
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das Microempresas e das Empresas de Pequeno presas de pequeno porte naquilo que confli-
Porte - Simples e dá outras providências". tem com o disposto nesta lei".

Nesta Comissão foi designado Relator o Depu- . . . - .
tad R t V

· . t" b Em sua JUstlflcaçao. alega o autor do projeto:
o ena o lanna, que, ao examinar a ma ena, o -

servou que esta deveria ter incluída em sua tramita- "O art. 7°, § 1°, da referida Lei n°
ção, para análise de mérito, a douta Comissão de Fi- 9.317/96, dispensou a microempresa e a
nanças e Tributação, tendo em vista que a propositura empresa de pequeno porte de elaboração
aborda aspectos tributários, conforme explicitado no da escrituração comercial, ressalvando, en-
parecer ofertado. tretanto, que deveriam manter, em boa or-

Diante do exposto, submeto o assunto ao eleva- dem e guarda e enquanto não decorrido o
do julgamento de Vossa Excelência, a fim de que, di- p~azo ~ecadencial e ~ão pres?ritas event~-
ante dos termos regimentais referentes a essa ques- ais aço~s que I~es sejam p~rtlnentes, O LI-
tão, determine alteração do despacho da aludida pro- v~~ Caixa, o Livro de Registro de I~ven-
posição, de forma que seja apreciada, também, pela ta,~lo e todos.os documentos e demal~ pa-
Comissão de Finanças e Tributação. pels que serviram de base para a escntura-

Na oportunidade, renovo protestos de estima e çã~ deste~ livros...: Portanto, mostra-se ine-
consideração. _ Deputado Ronaldo Cezar Coelho, qUl~o.c.a a mtençao do Gover.n~ Federal de
Presidente fleXibilizar e, mesmo, de eliminar a forte

. exigência burocrática que recai sobre as
Revejo o despacho de distribuição microempresas e empresas de pequeno

aposto ao PL n° 3.044/97, para incluir como porte, inviabilizando, na maioria das vezes,
competente quanto ao mérito da proposição sua sobrevivência e seu melhor desempe-
a CFT, que devei-a se manifestar antes da nho econômico.
CCJR. Oficie-se ao requerente e, após, pu- Apesar da clara intenção de dispen-
blique-se. sar a escrituração comercial para as mi-

Em 29-4-2000 cro e pequenas empresas, eis que os
Conselhos Federal e Regionais de Conta
bilidade, apoiados pelo art. 12 do Código
Comercial (Lei n° 556, de 25 de junho de
1850), continuam exercendo rigorosa fis
calização sobre estas empresas, inclusive
aplicando multas sobre supostas infra
ções, que, ao nosso juízo, são absoluta
mente descabidas e infundadas.

Entretanto, ao consultarmos um pare
cer jurídico sobre a revogação do citado art.
12 do Código Comercial, foi-nos informado
que, por um lamentável lapso do legislador,
o referido artigo continua vigente, uma vez
que não foi expressamente revogado pela
Lei n° 9.317/96".

I - Relatório

O Projeto de Lei nO 3.044, de 1997, determina o
acréscimo de § 3° ao art. 7° da Lei n° 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, de seguinte teor:

"Art. 7° .
§ 1° .
§ 2° ..
§ 3° Os arts. 10 a 20 da Lei n° 556, de

25 de junho de 1850 (Código Comercial),
não se aplicam às microempresas e às em-

O Projeto de Lei n° 3.044, de 1997, foi apro
vado pela Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio em 1° de abril de 1998. A proposição foi ar
quivada e, por despacho do Presidente da Câma
ra dos Deputados, foi deferido, em 5 de fevereiro
de 1999, o desarquivamento. Posteriormente, por
provocação da Comissão de Constituição e Justi
ça e deRedação, houve revisão da distribuição,
"para incluir como competente quanto ao mérito
da proposição a CFT, que deverá se manifestar
antes da CCRJ".
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11- Voto do Relator

o presente projeto de lei, não obstante vise a al
terar a Lei n° 9.317/97, não tem qualquer conseqüên
cia de natureza tributária, eis que pretende apenas
afetar os efeitos dos artigos 10 a 20 do Código Co
merciai, que tratam "Das Obrigações Comuns a To
dos os Comerciantes".

A proposição sob análise não importa aumento
ou diminuição da receita ou da despesa pública; em
conseqüência, não conflita com as normas financei
ras e orçamentárias.

O exame de mérito demonstra que a eventual
aprovação do projeto não trará as conseqüências preten
didas por seu autor. Com efeito, a proposição pretende
introduzir na Lei que dispõe sobre o regime tributário das
microempresas e das empresas de pequeno porte dis
positivo que assegura que os artigos 10 a 20 do vetusto
Código Comercial "não se aplicam às microempresas e
às empresas de pequeno porte naquilo que conflitem
com o disposto nesta lei". Na verdade, o projeto está tau
tologicamente proclamando um truísmo, pois é óbvio que
as normas que conflitem com o disposto na Lei n°
9.317/96 não são aplicáveis às entidades regidas por
esse diploma legal. Para se saber se há conflito entre o
Código Comercial e a Lei n09.317/96, impõe-se a aplica
ção de princípios de hermenêutica, trabalho que não fi
cará afastado na hipótese de aprovação do Projeto de
Lei n03.044, de 1997. O projeto mantém as dúvidas e as
dificuldades que hoje possam existir a propósito da apli
cação do Código Comercial, relativamente às microem
presas e empresas de pequeno porte, ao determinar que
os mencionados artigos do Código Comercial não serão
aplicados às referidas entidades "naquilo que conflitem
com o disposto nesta lei", pois isto já acontece atualmen
te. A Lei n° 9.317/96 tem caráter de lei especial, discipli
nando a situação das microempresas e empresas de pe
queno porte, e afastando a incidência das normas gerais
contidas no Código Comercial, naquilo onde houver con
flito entre os dois diplomas legais.

Em conseqüência do exposto, voto pelo reco
nhecimento da não-implicação financeira e orçamen
tária do Projeto de Lei n° 3.044, de 1997, e, quanto ao
mérito, voto por sua rejeição.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 2000. 
Deputado Marcos Cintra, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela não implicação da matéria com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas, não

cabendo pronunciamento quanto à adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do
Projeto de Lei nO 3.044-A/97, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Marcos Cintra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Michel Temer, Presidente; Jorge Tadeu Mudalen,
José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Presi
dentes; Félix Mendonça, José Militão, Max Rosen
mann, Rodrigo Maia, Rommel Feijó, Sampaio Dória,
Sebastião Madeira, Jorge Khoury, Mussa Demes, Pa
uderney Avelino, Armando Monteiro, Germano Rigot
to, João Eduardo Dado, Milton Monti, Carlito Merss,
João Cóser, Ricardo Berzoini, Edinho Bez, Enivaldo
Ribeiro, Fétter Júnior, João Mendes, Olímpio Pires,
Pedro Eugênio, Eujácio Simões, Roberto Argenta, Ju
quinha, Luiz Carlos Hauly, Adolfo Marinho, Gilberto
Kassab, Marcos Cintra, Nice Lobão, João Henrique e
Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado Michel Temer, Presidente.

*PROJETO DE LEI N°3.321-B, DE 1997
(Do Sr. Basílio Villani)

Dispõe sobre imóveis para locação
social, estabelece normas de procedi
mento e dá outras providências; lendo
pareceres: da Comissão de Desenvolvi
mento Urbano e Interior, pela rejeição
deste, e dos de nOs 3.702197 e 4.674/98,
apensados (Relator: Deputado Dr. Hele
no); e da Comissão de Finanças e Tribu
tação, pela incompatibilidade e pela ina
dequação financeira e orçamentária des
te, e dos de nOs 3.702/97 e 4.674/98, apen
sados (Relator: Deputado Marcos Cintra).

(Às Comissões de Desenvolvimento
Urbano e Interior; de Finanças e Tributação;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) - Art. 24,11)

*Projeto inicial publicado no OCO de 15-7-97
Projeto apensado: PL n° 3.702/97 (OCO de 21-10-97)

Parecer da Comissão de Desenvolvimento Urba
no e Interior publicado no DCD de 4-12-99

I - Projeto apensado sem Publicação no DCD: PI n°
4.674/98

11- Parecer da Comissão de Finanças e Tributação

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator

- parecer da Comissão



TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NE 3.321/97

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de

Institui estímulos à aquisição de
imóveis novos no âmbito do imposto de
renda das pessoas físicas.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 3.321
de 1997)
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PROJETO DE LEI N° 4.674, DE 1998 O problema é muito complexo e não comporta
(Do Sr. Herculano Anghinetti) solução simples; entretanto, um segmento importante

pode ser significativamente encorajado mediante pe
quenas facilidades fiscais, a saber, o segmento de
imóveis mais conspícuos e, correlativamente, a faixa
de população mais capitalizada.

Observa-se, nesse segmento, grande estoque
de imóveis que os compradores potenciais, embora
dotados de capacidade de compra, hesitam em ad
quirir porque não têm como comprovar a origem dos
recursos e preferem evitar a ostentação de sinais ex
teriores de riqueza (afinal, qual é o empresário que
não tem seu "caixa dois", quem é o profissional que
não exerce atividades no mercado informal para refor
çar seu orçamento?).

Sem hipocrisias, o fato é que o circuito paralelo
do dinheiro existe cada vez mais robustamente e,
com o perdão dos moralistas, acreditamos ser preferí
vel oferecer mecanismos para que esse dinheiro seja
investido no país, na criação de emprego para nossos
irmãos, em vez de refugiar-se em paraísos fiscais, en
riquecendo populações estrangeiras.

Claro que não pretendemos abrir nenhuma por
teira para a lavagem de dinheiro, queremos apenas
estender um manto de concórdia que irmane capita
listas e demandantes de emprego, tudo dentro de li
mites razoáveis, ou se ja, gostaríamos que quem
comprasse até dois imóveis em cada três anos não
sofresse perseguição fiscal por esse motivo.

Segundo aspecto, dentro da mesma ordem de
idéias, está no fato que a liquidez de imóveis novos de
pende também de uma adequada remuneração do ca
pital, isto é, de uma política locatícia realista; hoje, com
os rendimentos de aluguel subestimados e super-tribu
tados, resulta um mercado de milhares de imóveis fe
chados a desafiar um exército de sem-moradia.

Acreditamos poder remediar essa situação
isentando o valor de até dois aluguéis percebidos
pela ocupação de imóveis adquiridos quando novos.

Por fim, para completar o elenco de medidas,
propomos mecanismo de depreciação em cinco
anos, para aliviar, dentro dos mesmos limites, a carga
tributária sobre o lucro imobiliário.

Confiamos no apoio decidido dos nobres Pares
a esta nossa iniciativa que visa, no fundo, dissolver al
guns nós na área da construção civil e, conseqüente
mente, melhorar a oferta de emprego em nosso País.

Sala das Sessões, 1° de junho de 1998. - Depu
tado Herculano Anguinetti.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Para efeito de cálculo do acréscimo patri

monial apurado por pessoas físicas em cada ano-ca
lendário, exclui-se o valor efetivamente aplicado na
aquisição de até duas unidades imobiliárias urbanas
novas, residenciais ou comerciais.

Parágrafo único. Tais aquisições devem perma
necer no patrimônio do adquirente durante o prazo
mínimo de trinta e seis meses, qualquer transação
anterior a esse prazo acarretando todos os efeitos fis
cais pertinentes.

Art. 2° Consideram-se não-tributáveis os rendi
mentos locatícios percebidos por pessoas físicas pro
prietárias de até duas unidades imobiliárias urbanas re
sidenciais ou comerciais, adquiridas enquanto novas.

Art. 3° Para efeito de cálculo do imposto de renda
sobre ganhos de capital auferidos por pessoas físicas,
admite-se redução anual de vinte por cento no valor do
custo incorrido na aquisição de até duas unidades imobi
liárias urbanas novas, residenciais ou comerciais, efetua
da em cada intervalo de trinta e seis meses.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação e aplica-se a partir do exercício financeiro
subseqüente.

Justificação

O problema mais crítico que se agrava sem ces
sar nas sociedades modernas, nesta era da globali
zação, e que se manifesta com intensidade crescente
também no Brasil, é o do desemprego.

Em nosso País, o fenômeno apresenta uma espe
cificidade, atingindo sobretudo grandes massas de tra
balhadores pouco qualificados; essa especificidade se
casa perfeitamente com o problema aflitivo da carência
de moradias, cuja produção está permanentemente
muito abaixo da demanda; uma vez que a construção
civil é sem dúvida o setor de atividade econômica mais
fortemente absorvedor de mão-de-obra de baixa qualifi
cação, resta encontrar mecanismos para integrar e mi
norar mutuamente os dois problemas.

A crise da construção civil tem inúmeras razões,
apontadas pelos especialistas, entre as quais o des
colamento dos produtos oferecidos em relação às li
mitações da demanda solvável, em função das difi
culdades de implementarem-se esquemas realistas
de financiamento num contexto econômico instável
movido a taxas de juros extremamente elevadas.



,,- Voto do Relator

Os três projetos pretendem incentivar a locação
de imóveis, por meio de benefícios fiscais. No caso do
PL n° 3.321/97, os benefícios, em tese, são restritos à
locação "para a camada menos favorecida da popula
ção", tendo por objeto imóveis de dimensões reduzi
das. Nos outros projetos. o benefício pode esten
der-se, também, a imóveis de maior valor. Os três pro
jetos não inovam em termos da disciplina dos contra
tos de locação em si, valendo as regras da legislação
atualmente em vigor.

A preocupação de incentivar a locação de imó
veis residenciais, especialmente no caso de imóveis '
direcionados às classes de renda média e baixa, é
justificável. A existência de uma quantidade significa
tiva de imóveis mantidos fechados é realidade. 'Os
proprietários, não raro, optam por não oferecer os
seus imóveis para locação. Isso acaba distorcendo o
mercado imobiliário, com prejuízos para o desenvolvi
mento urbano.

Deve-se questionar, no entanto, a solução pro
posta pelos projetos de lei. Explicaremos.

Em primeiro lugar, a proposta de incentivo do
mercado de locação residencial mediante o estabele
cimento de incentivos fiscais não é justa. beneficiando
a quem não necessita de benesses do Poder Público.
Isso fica claro até mesmo pelo conteúdo das proposi
ções aqui em análise.

Pela sistemática do PL n° 3.321/97, o proprietá
rio de centenas de imóveis enquadrados nos parâme
tros trazidos pelo projeto teria isenção total do Impos
to de Renda sobre os aluguéis recebidos. Além do
mais, um apartamento de 90 m2 com 3 quartos, mes
mo com construção simples, pode acabar direcionan
do-se para a classe média e não para a camada me
nos favorecida da população, conceito que sequer
tem uma definição objetiva na proposta.

As distorções são mais evidentes nos projetos
apensados. O PL n° 3.702/97 prevê a isenção fiscal
para o proprietário de até 2 imóveis residenciais alu
gados, não importando se os mesmos são casebres
ou mansões. O PL n° 4.674(98, declaradamente, pre-

I - Relatório
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emendas, a partir de 3-5-99, por cinco sessões. Esgo- corrido na aquisição de até duas unidades imobiliári-
tado o prazo, não foram apresentadas emendas ao as novas, residenciais ou comerciais, efetuada a cada
projeto. intervalo de trinta e seis meses", para efeito de cálcu-

Sala da Comissão, 12 de maio 1999. - Jorge lo do imposto de renda sobre ganhos de capital aufe-
Henrique Cartaxo, Secretário. ridos por pessoas físicas.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas aos projetos de lei em tela nesta Câmara
Técnica.

É o Relatório.
Vem a nós para relatoria quanto ao mérito do PL

n° 3.321/97 e seus dois apensos, o PL n° 3.702/97 e o
PL n° 4.674/98. Detalharemos, primeiramente, o con
teúdo de cada uma dessas proposições.

PL nO 3.321/97. - O projeto define móvel para lo
cação social como aquele destnado á camada menos
favorecida da população. com padrão de construção
simples segundo as normas da ABNT, obedecidos os
limites de área total menor ou igual a 90 m2 para apar
tamentos e a 75 m2 para casas, sendo que o quocien
te da divisão desta área pela quantidade de dormitóri
os deve ser igualou inferior a 30 no primeiro caso e a
25 no segundo. Exige do proprietário declaração de
que o imóvel será utilizado exclusivamente para loca
ção social pelo período mínimo de 10 anos. Limita o
valor do aluguel a 1% do custo de construção ou do
valor de aquisição do imóvel.

Como benefícios para esses imóveis, prevê:
isenção do Imposto de Renda sobre o aluguel recebi
do e sobre o ganho da capital no caso de venda do
imóvel após 10 anos de locação social; e redução de
50% nos custos. cartoriais relativos a registro, lavratu
ra de escrituras e averbação dos contratos de loca
ção. Constatando-se que não houve locação social no
prazo declarado, o proprietário deverá ressarcir o va
lor dos benefícios recebidos, sem prejuízo das san
ções cabíveis.

PL n° 3.702197 (apensado). - A proposição pre
vê que todo contribuinte que tiver até 2 imóveis resi
denciais alugados ficam isentos da incidência do
Imposto de Renda sobre os valores recebidos a título
de locação. Prevê, também, para a pessoa física,
isenção do imposto de Renda sobre o lucro imobiliá
rio auferido com a alienação de imóveis que tenham
sido "adquiridos ou construídos e efetivamente aluga
dos, no minimo por três anos". No caso do comprador
ser o locatário, esse prazo é reduzido para 2 anos.

PL nO 4.674/98 (apensado). - O projeto exclui o
valor aplicado na aquisição de até 2 imóveis urbanos
novos do cálculo do acréscimo patrimonial apurado
por pessoas físicas em cada ano-calendário, desde
que os bens permaneçam no patrimônio do adquiren
te durante o prazo mínimo de 36 meses. Considera
não-tributáveis os rendimentos locaticios percebidos
por pessoas físicas proprietárias de até 2 imóveis ur
banos adquiridos enquanto novos. Admite, ainda, a
"redução anual de vinte porcento no valor do custo in-
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11I- Parecer da Comissão

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.321-A/97

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 29-11-99, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 1999. 
Maria Linda Magalhães, Secretária.

A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Inte
rior, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou,
unanimemente, o Projeto de Lei n° 3.321/97 e os PL
n~ 3.702197 e 4.674/98, apensados, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Dr. Heleno.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Adolfo Marinho, Celso Giglio, Costa Ferreira, Dino
Fernandes, Dr. Heleno, Gustavo Fruet, Iara Bernardi,
Inácio Arruda, João Castelo, João Mendes, Márcio
Matos, Maria do Carmo Lara, Miriam Reid, Pedro Fer
nandes, Professor Luizinho, Sérgio Barcellos, Sérgio
Novais, Valdeci Oliveira, IIdefonço Cordeiro, João CÓ
ser e Ricardo Izar.

Sala da Comissão, 10 de novembro de 1999.
Deputado Inácio Arruda, Presidente.

de 1999. - Deputado

I - Relatório

O Projeto de Lei nE3.321-A, de 1997, dispõe so
bre imóveis para locação social, estabelecendo, den
tre outros, benefícios na área do imposto de renda no
tocante a seus rendimentos de aluguel e ganhos de
capital na sua alienação.

O Projeto de Lei nE3.702, de 1997, apenso, dis
põe sobre medidas que estimulam a aquisição e
construção de imóveis para locação.

O Projeto nE 4.674, de 1998, também apenso,
institui estímulos à aquisição de imóveis novos no âm
bito do imposto de renda das pessoas físicas.

Inicialmente submetido ao parecer da Comissão
de Desenvolvimento Urbano e Interior, o projeto foi re
jeitado por unanimidade.

Encaminhado à Comissão de Finanças e Tribu
tação, não foram apresentadas emendas ao projeto
no prazo regimental.

É o relatório.

tende resolver os problemas de quem não adquire Sala da Comissão, de
imóveis por não ter como comprovar a origem de seu Dr. Helena, Relator.
patrimônio. Textualmente lê-se em sua justificação:
"Sem hipocrisias, o fato é que o circuito paralelo do di
nheiro existe cada vez mais robustamente e, com o
perdão dos moralistas, acreditamos ser preferível ofe
recer mecanismos para que esse dinheiro seja inves
tido no país, na criação de emprego para nossos ir
mãos, em vez de refugiar-se em paraísos fiscais, enri
quecendo populações estrangeiras".

Outrossim, os benefícios fiscais propostos pelos
projetos podem dar margem a transações simuladas,
com o fim específico de usufruir das vantagens criadas.

Cabe aqui uma ponderação sobre o tema loca
ção social e o seu enfrentamento na forma de políti
cas públicas.

Parece-nos que o modelo de locação social tra
zido pelo PL n° 3.321/97, qual seja, locação pela inici
ativa privada, mediante o estabelecimento de benefí
cios fiscais, não é adequado. Em princípio, os progra
mas desenvolvidos aos moldes de outros países, nos
quais a locação social baseia-se na manutenção de
um controle público sobre os imóveis locados, geram
benefícios sociais mais adequadamente direcionados
àqueles que realmente necessitam.

Recentemente, o Governo Federal adotou uma
variante desse segundo modelo, aperfeiçoado medi
ante a opção pelo arrendamento e não pela locação.
Editou a MP n° 1.823/99, que "cria o Programa de
Arrendamento Residencial, institui o arrendamento
residencial com opção de compra e dá outras provi
déncias", tendo como alvo a população com renda de
até 6 salários mínimos.

A MP autoriza a CEF a criar um fundo com o fim
exclusivo de segregação patrimonial e contábil dos
recursos destinados ao programa, os quais estão li
mitados ao valor de R$3 bilhões, sendo R$2,45 bi
lhões oriundos do FGTS. Esses recursos serão utili
zados na aquisição de bens imóveis destinados aos
contratos de arrendamento residencial.

Entendemos que a implantação de um progra
ma em que os imóveis em princípio são públicos, ar
rendados por um período e depois transferidos às fa
mílias, é bastante oportuna. O programa poderá ser
vir, inclusive, como parâmetro para a criação de pro
gramas similares pelos estados e municípios.

Pelos motivos expostos, somos pela rejeição do
Projeto de Lei n03.321 , de 1997, do Projeto de Lei n°
3.702, de 1997, e do Projeto de Lei n°4.674, de 1998.

É o Voto.
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11- Voto

Cabe a esta Comissão, além do exame de méri
to, inicialmente apreciar a proposição quanto à sua
compatibilidade ou adequação com o plano plurianu
al, a Lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento
anual, nos termos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados (RI., arts. 32, IX, h e 53, 11) e de Norma
Interna da Comissão de Finanças e Tributação, que
"estabelece procedimentos para o exame de compati
bilidade ou adequação orçamentária e financeira",
aprovada pela CFT em 29 de maio de 1996.

O projeto em análise, bem como seus apensos,
instituem benefícios na área do imposto de renda das
pessoas físicas que auferirem rendimentos e ganhos
de capital com imóveis, segundo as condições esta
belecidas em cada um.

Apesar de envolver renúncia de receita tributá
ria, não há a indicação da estimativa de perda de re
ceita pública que se efetuaria com a aprovação deste
projeto, bem como de seus apensados.

O artigo 66 da Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2001 (Lei d 9.995, de 25-7-00), condiciona a
aprovação de lei ao cumprimento do art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal:

"Art. 66. A lei ou medida provisória que
conceda ou amplie incentivo ou benefício de
natureza tributária só será aprovada ou edi
tada se atendidas as exigêncais do art. 14
da Lei Complementar nE 101, de 2000.

Parágrafo único. Aplicam-se à lei ou
medida provisória que conceda ou amplie
incentivo ou benefício de natureza financei
ra as mesmas exigêncais referidas no ca
put, podendo a compensação, alternativa
mente, dar-se mediante o cancelamento,
pelo mesmo período, de despesas em valor
equivalente."

Em relação a isso, o art. 14 da Lei de Respon
sabilidade Fiscal (Lei Complementar nE 1Oi, de
4-5-00), determina:

"Art. 14. A concessão ou ampliação de
incentivo ou benefício de natureza tributária
da qual decorra renúncia de receita deverá
estar acompanhada de estimativa do impac
to orcamentário-financeiro no exercício em
que deva iniciar sua vigência e nos dois se
guintes, atender ao disposto na lei de diretri
zes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de
que a renúncia foi considerada na estimati
va de receita da lei orçamentária, na forma
do art. 12, e de que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio
da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de
compensação, no período mencionado no
caput, por meio do aumento de receita, pro
veniente da elevação de alíquotas, amplia
ção' da base de cálculo, majoração ou cria
ção de tributo ou contribuição.

§ 10 A renúncia compreende anistia,
remissão, subsídio, crédito presumido, con
cessão de isenção em caráter não geral, al
teração de alíquota ou modificação de base
de cálculo que implique redução discrimina
da de tributos ou contribuições, e outros be
nefícios que correspondam a tratamento di
ferenciado.

§ 2° Se o ato de concessão ou amplia
ção do incentivo ou benefício de que trata o
caput deste artigo decorrer da condição
contida no inciso li, o benefício só entrará
em vigor quando implementadas as medi
das referidas no mencionado inciso.

A estimativa do valor da renúncia em questão,
bem como a satisfação dos demais requisitos exigi
dos pelo art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é
fundamental para que o projeto e seu apensos pos
sam ser considerados adequados e compatíveis or
çamentária e financeiramente.

Mostrando-se o projeto em tela, bem como seus
apensos, incompatíveis e inadequados orçamentária
e financeiramente, fica também prejudicado o exame
quanto ao mérito, na Comissão de Finanças e Tributa
ção, em acordo com o disposto no art. 10 da Norma
Interna - CFf, supramencionada:

"Art. 10. Nos casos em que couber
também à Comissão o exame do mérito da
proposição, e for constatada a sua incompa
tibilidade ou inadequação, o mérito não será
examinado pelo Relator, que registrará o
fato em seu voto."

Pelo exposto, Voto Pela Incompatibilidade e
Pela Inadequação Orçamentária e Financeira do Pro
jeto de Lei n° 3.321-A, de 1997, Bem Como de Seus
Apensos, Projetos de Lei n° 3.702, de 1997 e n°
4.674, de 1998.
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Sala da Comissão, 15 de fevereiro de 2001. - COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Deputado Marcos Cintra, Relator. TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

11I - Parecer da Comissão PROJETO DE LEI N° 3.23/97

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela incompatibilidade e inadequação financeira e
orçamentária do Projeto de Lei nE 3.321-A/97, e dos
PL nOs 3.702/97 e 4.674/98, apensados, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Marcos Cintra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Michel Temer, Presidente; Jorge Tadeu Mudalen,
José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vi
ce-Presidentes; Félix Mendonça, José Militão, Max
Rosenmann, Rodrigo Maia, Rommel Feijó, Sampaio
Dória, Sebastião Madeira, Jorge Khoury, Mussa De
mes, Pauderney Avelino, Armando Monteiro, Germa
no Rigotto, João Eduardo Dado, Milton Monti, Carlito
Merss, João Coser, Ricardo Berzoini, Edinho Bez,
Enivaldo Ribeiro, Fétter Júnior, João Mendes, Olímpio
Pires, Pedro Eugênio, Eujácio Simões, Roberto
Argenta, Juquinha, Luiz Carlos Hauly, Adolfo Mari
nho, Gilberto Kassab, Marcos Cintra, Nice Lobão,
João Henrique e Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado Michel Temer, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 3.623-A, DE 1997
(Do Sr. OdeImo Leão)

Concede isenção do imposto de im
portação para equipamentos destinados
a prover segurança ao transporte de car
gas e estabelece incentivos fiscais para
despesas com a mesma finalidade; tendo
parecer da Comissão de Finanças e Tri
butação, pela incompatibilidade e inade
quação financeira e orçamentária (Rela
tor: Deputado Fétter Júnior).

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção (Mérito e Art. 54); e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)

*Projeto inicial publicado no DCD de 20-9-97

Parecer da Comissão de Finanças e Tributação

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas (1997)

-termo de recebimento de emendas (1999)
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 13/10/97, por cinco sessões. Esgotado o pra
zo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 20 de outubro de 1997. - Ma
ria Linda Magalhães, Secretária.

Ofício N° 119/99

Brasília, em 11 de fevereiro de 1999.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a V. Exa que se

digne determinar o desarquivamento das minhas pro
posições, conforme relação em anexo. - Deputado
Odelmo Leão, Líder do PPB.

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICD, o desarquivamento
das seguintes proposições: PEC na 277/95,
PL na 1.437/91, PL na 1.458/91, PL na 97/95,
PL na 109/95, PL na 110/95, PL na 111/95,
PL na 112/95, PL na 113/95, PL na 889/95,
PL na 3.622/97, PL na 3.623/97, PL na
4.545/98. Publique-se.

Em 15-2-99. - Michel Temer, Presi
dente.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.623/97

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 29/03/99, por cinco sessões. Esgotado o pra
zo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 7 de abril de 1999. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei na 3.623, de 1997, visa conce
der isenção imposto de importação para equipamen
tos destinados à provisão de segurança ao transporte
de carga, quando importados por empresas transpor
tadoras ou pelas que tenham por objetivo oferecer se
gurança a esse transporte. Poderão, ainda, ser dedu
zidas do imposto de renda devido pelas empresas



Dessa forma, fica também prejudicado o exa
me quanto ao mérito, na Comissão de Finanças e
Tributação, em acordo com o disposto no art. 10 da
Norma Interna - CFT, supra mencionada:

"Art. 10. Nos casos em que couber
também à Comissão o exame do mérito da
proposição, e for constatada a sua imcom
patibilidade ou inadequação, o mérito não
será examinado pelo Relator, que registrará
o fato em seu voto."

Pelo exposto, voto pela Incompatibilidade e Pela
Inadequação Orçamentária e Financeira do Projeto
de Lei n° 3.263, de 1997.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2000. 
Deputado Fetter Júnior, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela incompatibilidade e inadequação financeira e
orçamentária do Projeto de Lei nO 3.623/97, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Fetter Júnior.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Michel Temer, Presidente; Jorge Tadeu Mudalen,
José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Presi
dentes; Félix Mendonça, José Militão, Max Rosen
mann, Rodrigo Maia, Rommel Feijó, Sampaio Dória,
Sebastião Madeira, Jorge Khoury, Mussa Demes, Pa
uderney Avelino, Armando Monteiro, Germano Rigot
to, João Eduardo Dado, Mílton Monti, Carlito Merss,
João Coser, Ricardo Berzoini, Edinho Bez, Enivaldo
Ribeiro, Fetter Júnior, João Mendes, Olímpio Pires,
Pedro Eugênio, Eujácio Simões, Roberto Argenta, Ju
quinha, Luiz Carlos Hauly, Adolfo Marinho, Gilberto
Kassab, Marcos Cintra, Nice Lobão, João Henrique e
Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - Mi
chel Temer, Presidente.

11 Voto
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mencionadas, até o limite de 5% (cinco porcento), as da base de cálculo, marjoração ou criação
despesas acima mencionadas. de tributo ou contribuição."

Enviado o referido projeto de lei à Comissão de Analisando a proposição em tela, veri-
Finanças e Tributação, não foram apresentadas ficamos que ela prevê benefício tributário do
emendas no prazo regimental. Imposto de Renda Pessoa Jurídica, impor-

É o relatório. tando em renúncia de receita, sem que te
nham sido estimados os impactos financei
ros da medida, nem tão pouco indicadas as
medidas de compensação. Por essa razão,
não obstante o caráter meritório do projeto
de lei, não pode o mesmo ser considerado
adequado ou compatível, sob a ótica orça
mentária e financeira.

"... a lei ou medida provisória que con
ceda ou amplie incentivo ou benefício de
natureza tributária só será aprovada ou edi
tada se atendidas as exigências do art. 14
da Lei Complementar n° 101, de 2000."

O artigo 14 da Lei Complementar n° 101, de 4
de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fisca!),
que trata de normas de finanças públicas vottadas
para a responsabilidade na gestão fiscal, por seu tur
no, estabelece que:

"A concessão ou ampliação de incenti
vo ou benefício de natureza tributária da
qual decorra renúncia de receita deverá es
tar acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que
deva iniciar sua vigência e nos dois seguin
tes, atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo o menos uma das
seguintes condições:

I - demostração pelo proponente de
que a renúncia foi considerada na estimati
va de receita da Lei orçamentária, na forma
do art. 12, e de que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio
da lei de diretrizes orçamentárias;

11 - estar acompanhada de medidas de
compensação, no período mencionado no
caput, por meio do aumento de receita, pro
veniente da elevação alíquotas, ampliação

Cabe a esta Comissão, além do exame de méri
to, inicialmente apreciar a proposição quando à sua
compatibilidade ou adequação com o plano plurianu
al, à Lei de Diretrizes orçamentárias, o orçamento
anual e normas pertinentes à receita e despesa públi
cas, nos termos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados (RI. arts. 32, IX, h e 53, 11) e de Norma
Interna da Comissão de Finanças e Tributação, que
"estabelece procedimentos para o exame de compati
bilidade ou adequação orçamentária e financeira",
aprovada pela CFT em 29 de maio de 1996.

O artigo 66 da Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2001 (Lei n° 9.995, de 25 de julho de 2000), de
termina que:
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- termo de recebimento de emendas - 1998
- emenda apresentada na Comissão
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer da Relatora
- substitutivo oferecido pela Relatora
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

O nobre Deputado Paulo Paim formulou em 10 de
fevereiro do corrente ano, requerimento de d~sarquiva
mento de proposições de sua autoria, com fulcro no art.
105, parágrafo único do Regimento interno.

No tocante à matéria, defiro, presentes
os requisitas constantes do art. 105 do RICO,
o desarquivamento das seguintes proposi
ções: PL na 1.009/88; PL na 3.535/89; PL na
3.814/89; PL na 4.101/89; PL na 4.676/90; PL
na 5.237/90; PL na 5.919/90; PL na 5.948/90;
PL na 5.958/90; PL na 505/91; PL na 660/91;
PL na 984/91; PL na 2.704/92; PL n°
2.878/92; PL na 3.406/92; PL na 3.814/93; PL
na 4.565/94; PL na 4.567/94; PL na 4.573/94;
PL na 4.585/94; PL na 4.594/94; PL na
4.653/94; PL na 4.710/94; PL na 4.853194; PL
na 2/95; PL na 124/95; PL na 139/95; PL na
380/95; PL na 403195; PL na 552195; PL na
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*PROJETO DE LEI N° 4.37?-A, DE 1998 661/95; PL na 671/95; PL na 759/95; PL na
(Do Sr. Paulo Paim) 853/95; PL na 871/95; PL na 1.032195; PL na

Dispõe sobre a representação racial 1.239/95; PL n° 1.361/95; PL nO 367/95; PL
e étnica nos filmes e peças publicitárias na 1.847/96; PL na 1.959/96; PL na 2.256/96;
veiculadas pelas emissoras de televisão; PL na 2.286/96; PL na 2.287/96; PL na
tendo parecer da Comissão de Ciência e 2.320/96; PL na 2.334/96, PRC 109/96; PDC
Tecnologia, Comunicação e Informática, 380/97; PDC na 385/97; PEC 529/97; PL na
pela aprovação deste, do de nE 2.651/00 3.658/97; PL na 3.718/97; PL na 3.724/97; PL
apensado, e da emenda apresentada n~ na 3.725/97; PL na 3.794/97; PRC 118/97,
Comissão, com substitutivo contra o PRC na 123/97, PRC 135/97; PEC 540/97'
voto do Deputado Alberto G~ldman (Re- PL na 2.708/97; PL na 2.713/97; PL 2.746/97;
latora:, Deputada Luiza Erundina). PL na 2.864/97; PL na 3.129/97; PL na

(As Comissões de Ciência e Tecnologia, 3.333/97; PL na 3.334/97; PL 3.407/97; PL na
Comunicação e Informática; de Defesa do 3.413/97; PL na 3.474/97; PL na 3.475/97; PL
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; e de na 3.657/97; PRC 140/97; PRC 156/97; PL na
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54) 4.043/97; PL na 4.042197; PL na 4.041/97; PL
_ Art. 24, 11.) na 4.040197; PL na 4.039/97; PL na 4.038/97;

*ProJeto micial publicado no OCO de 21-4-98 PL na 4.037/97; PL na 3.798/97; PL 3.868/97;
Projeto apensado: PL na na 2.651/00 (OCO de 10-4-2000) PL n° 3.875/97; PL na 3.910/97; PL na

Parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia 3.921197; PL n° 4.024/97; PL na 4.025/97; PL
Comunicação e Informática 'na 4.026/97; PL n° 4.027197; PL n° 4.028/97;

PL na 4.029/97; PL na 4.030/97; PL na
4.031/97; PL na 4.032/97; PL na 4.033/97; PL
na 4.034/97; PL na 4.035197; PL na 4.036/97;
PL na 4.178/98; PL na 4.179/98; PL na
4.322198; PL na 4.361/98; PL na 4.370/98; PL
na 4.420198; PL na 4.507/98; PL na 4.603/98;
PL 4.644/98; PL na 4.645/98; PL na 4.652198;
PL na 4.697/98; PL na 4.699/98; PL na
4.700/98; PL na 4.701198; PL na 4.713/98; PL
na 4.714/98; PL na 4.755/98; PL na 4.829/98;
PL na 4.833/98; e PL na 4.639/98. Indefiro
quanto às demais proposições, em virtude
de não restarem presentes os requisitos do
art. 105, do RICO. Oficie-se ao Requerente
e, após, publique-se.

Michel temer, Presidente.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA '

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI ND 4.370/98

Nos termos do art. 119, 1 e § 1o, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia
das Comissões, de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 1-6-98, por cinco sessões. Findo
o prazo, não foram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 9 de junho de 1998. - Maria
Ivone do Espírito Santo, Secretária.
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EMENDA N° 1/99 USO EXCLUSIVO sões, foi apresentada a emenda nE 1.199, de autoria
DA COMISSÃO do ilustre Deputado Dr. Hélio.

É o relatório.

Comissão de Ciência e Tecnologia.
Comunicação e Informática Partido PDT
UF SP Página 1/01 Autor: Deputado Dr.
Hélio.

Texto/Justificação

Altera a redação do art. 1o, passando a assim vi
gorar:

"Art. 1° - As emissoras de televisão, as
agências de publicidade, os produtores de
material publicitário e teatral e o Poder Públi
co deverão assegurar a participação de artis
tas afrodescendentes em filmes, programas
e peças publicitárias e teatrais, de conformi
dade com as disposições desta lei. (NR)

Justificação

É preciso ampliar a participação de afrodescen
dentes nos espetáculos, eventos e promoções teatrais.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.370/98

Nos termos do art. 119, I e § 1°, combinados
com o art. 166, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura 
e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de
prazo para apresentação de emendas, a partir de
12-5-99, por cinco sessões. Esgotado o prazo, foi
apresentada uma emenda ao projeto.

Sala da Comissão, 19 de maio de 1999. - Maria
Ivone do Espírito Santo, Secretária.

I - Relatório

Projeto de Lei nE4.370, de 1998, foi apresenta
do pelo nobre Deputado Paulo Paim com o intuito de
estabelecer critérios para a participação de artistas
das diversas raças em filmes, programas e peças pu
blicitárias veiculados na televisão. Objetiva, em espe
cial, assegurar a presença do brasileiro afrodescen
dente na mídia televisiva.

A proposição foi encaminhada a esta Comissão
para exame quanto ao mérito, conforme preceitua o
art. 32, inciso 11 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. Na ocasião foi apensado o Projeto de Lei
n° 2.651/2000, de autoria do nobre Deputado Arolde
de Oliveira. Durante o prazo regimental de cinco ses-

11- Voto do relator

A iniciativa aborda uma triste realidade da socie
dade brasileira. Ainda marcada pelo secular precon
ceito racial contra o cidadão afrodescendente. A pro
gramação nacional de novelas, programas de auditó
rio, telejornais e senados, bem como as inserções pu
blicitárias, retratam um País essencialmente branco.

De fato, como destaca o ilustre autor da iniciativa,
Deputado Paulo Paim, embora cerca de 44% da popu
lação brasileira seja de pessoas classificadas como ne
gras, segundo classificação adotada pelo Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em diversos le
vantamentos, o negro pouco aparece na televisão.

Dessa forma, a tela da televisão reflete e perpe
tua um preconceito absurdo, o de que o negro não
existe no Brasil. Freqüentemente, os poucos papéis
destinados a atores negros correspondem a persona
gens pobres e incultos, ou delinqüentes. A televisão
raramente apresenta um cidadão de classe média ne
gro, ou um artista plástico negro, um empresário ne
gro, ou um líder espiritual negro.

Nos últimos anos, esta triste realidade ameni
zou-se e já contamos com alguns artistas negros de
renome. São, porém, ainda poucos, e a sua presença
não corresponde ao imenso número de brasileiros
negros e mestiços que vemos nas ruas, nas empre
sas, nas competições desportivas e nos eventos soci
ais e culturais em nosso País.

A proposição assegura a participação de afro
descendentes em proporção mínima de 25% do total
de artistas, nos casos de filmes e programas,e de
40%, quando se tratar de peça publicitária. Entendo
que tais índices, inferiores à parcela de afrodescen
dentes presente em nossa população, são plenamen
te adequados, visando apenas permitir que o cidadão
negro possa verse, reconhecer-se e ser reconhecido
na televisão

No caso de obras cuja realização for contratada
ou financiada pelo Poder Público, a proposição adota
critérios mais rigorosos, fixando, para todos os casos,
uma proporção mínima de 40% de artistas afrodes
cendentes. Determina, também, a aplicação de prin
cípios de não discriminação na formação da equipe
técnica correspondente.

Deve-se destacar, enfim, que tais disposições
não modificam a composição de custos de filmes, se
nados ou peças publicitárias. Não se pede que as pro
duções gastem mais, ou contratem maior número de
profissionais. Exige-se, apenas, que os produtores e



TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO

PROJETO DE LEI N° 4.370/98

Nos termos do art. 119, " e § 1°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia
das Comissões, de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 27-11-00, por cinco sessões.
Findo o prazo, não foram apresentadas emendas ao
substitutivo.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2000. 
Maria Ivone do Espírito Santo, Secretária.

Dispõe sobre a representação racial
e étnica nos filmes, peças teatrais e pu
blicitárias veiculadas pelas emissoras de
televisão. Autor: Deputado Paulo Paim,
Relatora: Deputada Luiza Erundina
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programadores deixem de comportarem-se de mane- Art. 4° As peças publicitárias destinadas à
ira pr~conceituosa. veiculação nas emissoras de televisão e salas
. A proposição or~ ~m exame foi ~ferecida, pelo cinematográficas deverão apresentar imagens de
11~~tre Deput~do Dr. Hell~, a emenda n 1/9~, qu~ ~o- pessoas afrodescendentes em proporção não infe-
dlflca a redaçao do art. 1 ,estendendo as dlSposlçoes rior a quarenta porcento do número total de atores e
às produções teatrais. Enquanto o Projeto de Lei n° figurantes
2.651/2000, apensado, do nobre Deputado Arolde de .
Oliveira, na sua essência, dispõe sobre mesma maté- Art. 5° Os órgãos da administração direta,
ria, além de estendera participação prevista no caput autárquica ou fundacional, as empresas públicas e
do artigo 1° às etnias indígenas. as sociedades de economia mista, ficam obrigadas

. .0. n?sso voto. em suma: é favoráv~1 à
o
aprovação a incluir cláusula de participação de artistas

da iniCiativa .em exam~. froJeto de Lei n 4.370, de afrodescendentes, em proporção não inferior a
199~, do Projeto de Lei. n 2.651, de 2000 e da ~m~n- quarenta porcento do número total de artistas e figu-
da n 1/99 a este oferecida, nos termos do Substitutivo t t t d I' - d f'l
anexo. ran e~, nos con ra os e rea.lzaçao e I mes, peças

S I d C i s- 9 d n b d 2000 teatrais, programas ou quaisquer outras peças de
a a a. om s a~, e ovem ro e . - caráter publicitário.

Deputada LUlza Erundma, Relatora. § 1° Os órgãos e entidades de que trata este ar-
SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELA RELATORA tigo incluirão, nas especificações para contratação de

serviços de consultoria, conceituação, produção e re
alização de filmes, programas, peças teatrais ou pu
blicitárias, a obrigatoriedade da prática de iguais
oportunidades de emprego para as pessoas relacio
nadas com o projeto ou serviço contratado.

§ 2° Entende-se por prática de iguais oportuni
dades de emprego o conjunto de medidas sistemáti
cas executadas com a finalidade de garantir a diversi
dade de raça, de sexo e idade na equipe vinculada ao
projeto ou serviço contratado.

§ 3° A autoridade contratante poderá, se consi
derar necessário para garantir a prática de iguais
oportunidades de emprego, requerer auditoria e ex
pedição de certificado por órgão do Poder Público.

Art. 6° A desobediência às disposições desta lei
constitui infração sujeita à pena de multa e prestação
de serviços à comunidade, através de atividades de
promoção da não-discriminação racial.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor em noventa dias,
contados da data de sua publicação.

Sala da Comissão, 9 de novembro de 2000. 
Deputada Luiza Erundina, Relatora.

Art. 3° Os filmes, as peças teatrais e
programas veiculados pelas emissoras de televisão,
deverão apresentar imagens de pessoas
afrodescendentes em proporção não inferior a vinte
e cinco porcento do número total de atores e figu
rantes.

Parágrafo único. Para a determinação da
proporção de que trata este artigo, será considerada
a totalidade dos programas veiculados entre a
abertura e o encerramento da programação diária,
ou no período compreendido entre a zero hora e as
vinte e três horas e cinqüenta e nove minutos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As emissoras de televisão, as agências

de publicidade, os produtores de material publicitário
e o Poder Público, deverão assegurar a participação
de artistas afrodescendentes em filmes, programas,
peças publicitárias e teatrais, de conformidade com
as disposições desta lei.

Parágrafo único. No que tange às etnias indíge
nas, a participação mencionada no caput deste arti
go valorizarão de forma criativa, sempre que possível,
o papel por elas desempenhado no processo civiliza
tório brasileiro.

Art. 2° São pessoas afrodescendentes, para
efeitos desta Lei, as que se enquadrarem como pre
tos ou pardos, ou denominação equivalente, confor
me classificação adotada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).



SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei n° 4.370/98,
o Projeto de Lei n° 2.651/00, apensado, e a emenda
de n° 1/99 apresentada na Comissão, com
substitutivo, nos termos do parecer da Relatora,
Deputada Luiza Erundina, contra o voto do
Deputado Alberto Goldman.

Dispõe sobre a representação racial
e étnica nos filmes, peças teatrais e pu
blicitárias veiculadas pelas emissoras de
televisão. Autor: Deputado Paulo Paim,
Relatora: Deputada Luiza Erundina

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As emissoras de televisão, as agências

de. publicidade, os produtores de material publicitário
e o Poder Público, deverão assegurar a participação
de artistas afrodescendentes em filmes, programas,
peças publicitárias e teatrais, de conformidade com
as disposições desta lei.

Parágrafo único. No que tange às etnias
indígenas, a participação mencionada no caput
deste artigo valorizarão de forma criativa, sempre que
possível, o papel por elas desempenhado no
processo civilizatório brasileiro.

Estiveram presentes os seguintes
Deputados: César Bandeira, Presidente;
Francistônio Pinto e Júlio Semeghini,
Vice-Presidentes; Alberto Goldman, Íris Simões,
João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Silas Câmara,
Átila Lira, Josué Bengston, Márcio Fortes, Salva
dor Zimbaldi, Arolde de Oliveira, Corauci
Sobrinho, José Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad
Júnior, Santos Filho, Neuton Lima, Francisco
Coelho, Benito Gama, Hermes Parcianello, Marçal
Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nelson Proença,
Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Gustavo Fruet,
Jonival Lucas Júnior, Leur Lomanto, Ana Maria
Corso, Babá, Gilmar Machado, Jorge Bittar,
Marcos Afonso, Francisco Silva, Márcio Reinaldo
Moreira, Pedro Irujo, Vic Pires Franco, Ary Kara,
Aldo Arantes, Luiza Erundina, Valdeci Paiva,
Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Vivaldo Barbosa, Bispo
Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado César Bandeira, Presidente.
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III-.Parecer da Comissão Art. 2° São pessoas afrodescendentes, para
efeitos desta Lei, as que se enquadrarem como
pretos ou pardos, ou denominação equivalente,
conforme classificação adotada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Art 3° Os filmes, as peças teatrais e programas
veiculados pelas emissoras de televisão, deverão
apresentar imagens de pessoas afrodescendentes
em proporção não inferior a vinte e cinco porcento do
número total de atores e figurantes.

Parágrafo único. Para a determinação da
proporção de que trata este artigo, será considerada
a totalidade dos programas veiculados entre a
abertura eo encerramento da programação diária, ou
no período compreendido entre a zero hora e as vinte
e três horas e cinqüenta e nove minutos.

Art. 4° As peças publicitárias destinadas à
veiculação nas emissoras de televisão e salas
cinematográficas deverão apresentar imagens de
pessoas afrodescendentes em proporção não inferior
a quarenta porcento do número total de atores e figu
rantes.

Art. 5° Os órgãos da administração direta,
autárquica ou fundacional, as empresas públicas e as
sociedades de economia mista, ficam obrigadas a
incluir cláusula de participação de artistas
afrodescendentes, em proporção não inferior a
quarenta porcento do número total de artistas e figu
rantes, nos contratos de realização de filmes, peças
teatrais, programas ou quaisquer outras peças de
caráter publicitário.

§ 1° Os órgãos e entidades de que trata este
artigo incluirão, nas especificações para contratação
de serviços de consultoria, conceituação, produção e
realização de filmes, programas, peças teatrais ou
publicitárias, a obrigatoriedade da prática de iguais
oportunidades de emprego para as pessoas
relacionadas com o projeto ou serviço contratado.

§ 2° Entende-se por prática de iguais
oportunidades de emprego o conjunto de medidas
sistemáticas executadas com a finalidade de
garantir a diversidade de raça, de sexo e idade na
equipe vinculada ao projeto ou serviço contratado.

§ 3° A autoridade contratante poderá, se
considerar necessário para garantir a prática de iguais
oportunidades de emprego, requerer auditoria e
expedição de certificado por órgão do Poder Público.

Art. 6° A desobediência às disposições desta
Lei constitui infração sujeita à pena de multa e
prestação de serviços à comunidade, através de
atividades de promoção da não-discriminação racial.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor em noventa
dias, contados da data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. João Coser)

do art. 105,
RICD, o

seguintes
1.221/95,
1.476/96,
2.229/96,
4.372/98,
PEC nOs

emendas, a partir de 14-5-98, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 22 de maio de 1998. 
Moizes Lobo da Cunha, Secretário.

Requer o desarquivamento de
proposições.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exa o desarquivamento dos projetos de
lei a seguir relacionados, que são de minha autoria:

PL ND 238, de 1995

PL N° 1.221, de 1995

PL ND 1.222, de 1995

PL ND 1.223, de 1995

PL N° 1.224, de 1995

PL N° 1.476, de 1996

PL ND 1.694, de 1996

PL ND 1.897, de 1996
PL ND2.194, de 1996
PL N°2.229, de 1996

PL N° 2.261, de 1996

PL N° 3.347, de 1997

PL N° 4.264, de 1998

PL N° 4.372, de 1998

PL N° 4.378, de 1998

PL N° 4.389, de 1998

PL N° 4.427, de 1998

PEC N° 313, de 1996
PEC N° 355, de 1996
Sala das Sessões, 2 de março de 1999. 

Deputado João Coser.

Defiro, nos termos
Parágrafo único, do
desarquivamento das
proposições: PL nOs 238/95,
1.222/95, 1.223/95, 1.224/95,
1.694/96, 1.897/96, 2.194/96,
2.261/96, 3.347/97, 4.264/98,
4.378/98, 4.389/98, 4.427/98;
313/96, 355/96. Publique-se.

*PROJETO DE LEI N° 4.389-B, DE 1998
(Do Sr. João Coser)

Cria o Programa de Recuperação do
Solo Agrícola das pequenas propriedades
rurais e dá outras providências; tendo
pareceres: da Comissão de Agricultura e
Política Rural, pela aprovação, com
emenda (Relatora: Dep. ZUa Bezerra); e da
Comissão de Finanças e Tributação, pela
inadequação e incompatibilidade financeira
e orçamentária deste e pela não implicação
da emenda da Comissão de Agricultura e
Política Rural com aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária, con
tra os votos dos Deputados José Pimentel,
João Coser, Ricardo Berzoini e CarJito
Merss (Relator: Dep. Fetter Júnior).

(Às Comissões de Agricultura e
Política Rural; de Finanças e Tributação
(art. 54); e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)

'Projeto imcial publIcado no OCO de 9-4-98

SUMÁRIO
I - Parecer da Comissão de Agricultura e

Política Rural
- termo de recebimento de emendas - 1998
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer da Relatora
- parecer complementar
- emenda oferecida pela Relatora
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão
- voto em separado
11 - Parecer da Comissão De Finanças e

Tributação
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.389/98

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
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PROJETO DE LEI N° 4.389/98

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

11- Voto do Relator

Em que pese a lacuna de redação no art. 10, que
sem oportunamente contornada pela Comissão de

Parecer Complementar

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 4.389, de autoria do nobre
Deputado João Coser, propõe a implantação, no
território nacional, do Programa de Recuperação do
Solo Agrícola nas pequenas propriedades rurais.

Os objetivos especificados no referido Projeto
são a fixação dos pequenos produtores no campo, o
aumento da produção de alimentos, o

Michel Temer, Constituição e Justiça e de Redação, a pertinente
iniciativa do ilustre Deputado João Coser deve ser
acolhida por este Colegiado em virtude da
argumentação que se segue:

1. Embora a Rodada Uruguai, da Organização
Mundial do Comércio, tenha deliberado pelo
processo de "tarificação", ou seja, a remoção de
todas as barreiras não tarifárias e sua conversão em
tarifárias, estamos convencidos que subsistirão cada
vez mais outras restrições ao comércio multilateral de
produtos agrícolas, notadamente as de cunho
ambiental e sanitário, representado manobras e
expedientes sutis de protecionismo por parte dos
nossos parceiros comerciais. O programa objeto
deste projeto, em boa hora, constituirá um argumento
poderoso, com vistas a rebater e contornar este
comportamento.

2. Por outro lado, a elogiável proposição do
Deputado João Coser preenche também as
freqüentes exigências impostas a países que se
candidatam a financiamentos em agências
internacionais, a exemplo do Banco Mundial,
exigências essas concernentes a prática de uma
agricultura ecologicamente sustentável.

3. Em termos de encargos, a propositura
representa um notável avanço, já que na prática con
cede empréstimos em patamares de juros
competitivos com os padrões internacionais. Só para
se ter uma idéia, um dos programas de recuperação e
uso de corretivos de solos atualmente em vigor. o
Prosolo, estabelece uma taxa efetiva de juros de
8,75% ao ano, bem acima, portanto, dos praticados
nos EUA e outros países concorrentes.

4. A proposição procura acertadamente suprimir
uma prática habitual do sistema bancário, qual seja, o
requisito do saldo médio e da reciprocidade como
condição para concessão e liberação dos recursos.

Ante o exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei n° 4.389, de 1998.

Sala da Comissão, 20 de maio de 1999. 
Deputada Zila Bezerra, Relatora.

Em 2-3-99.
Presidente.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 10-4-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 14 de abril de 1999. 
Moizes Lobo da Cunha, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 4.389, de autoria do nobre
Deputado João Coser, propõe a implantação, no
território nacional, do Programa de Recuperação do
Solo Agrícola nas pequenas propriedades rurais.

Os objetivos especificados no referido Projeto
são a fixação dos pequenos produtores no campo, o
aumento da produção de alimentos, o
desenvolvimento de uma agricultura ecologicamente
sustentável e a recuperação da capacidade produtiva
das terras. Conforme mencionado na ementa, as
pequenas propriedades rurais constituirão o público
do Programa.

Para efeito desse Programa, as pequenas
propriedades são definidas como sendo aquelas que
detenham até 4 (quatro) módulos fiscais e gerem,
pelo menos, 80% (oitenta por cento) de sua renda
anual.

O programa ora examinado será financiado por
dotações à conta dos orçamentos públicos e do re
torno dos empréstimos concedidos, e as operações
serão pactuadas na base de juros simples de 6%
(seis por cento) ao ano, com rebate de 50%
(cinqüenta por cento) sobre o montante financiado.

A matéria foi distribuída para apreciação nas
Comissões de Agricultura e Política Rural, de
Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e
de Redação. Decorrido o prazo regimental, não foram
apresentadas emendas ao Projeto.

É o relatório.



EMENDA DE RELATORA

Dê-se ao art. 1°, a seguinte redação:
"Art. 1° Fica a União autorizada a

implantar o Programa de Recuperação do
Solo Agrícola das Pequenas Propriedades
Rurais.

Parágrafo único. A implantação do
referido programa peJo Ministério da
Agricultura e do Abastecimento dar-se-á
diretamente ou através de convênios com
os estados, municípios e entidades
não-governamentais tradicionalmente
ligadas à pesquisa e ao desenvolvimento
agropecuário, ouvido o Ministério do Meio
Ambiente."

Sala da Comissão, 31 de agosto de 1999. 
Deputada Zila Bezerra, Relatora.

Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou,
unanimemente, com emenda, o Projeto de Lei n°
4.389/98, nos termos do parecer complementar da
Relatora, Deputada Zila Bezerra. O Deputado Carlos
Batata apresentou voto em separado.
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desenvolvimento de uma agricultura ecologicamente competitivos com os padrões internacionais. Só para
sustentável e a recuperação da capacidade produtiva se ter uma idéia, um dos programas de recuperação e
das terras. Conforme mencionado na ementa, as uso de corretivos de soJos que estava em vigor, o
pequenas propriedades rurais constituirão o público Prosolo, estabelece uma taxa efetiva de juros de
do Programa. 8,75% ao ano, bem acima, portanto, dos praticados

Para efeito desse Programa, as pequenas nos EUA e outros países concorrentes.
propriedades são definidas como sendo aquelas que 4. A proposição procura acertadamente suprimir
detenham até 4 (quatro) módulos fiscais e gerem, uma prática habitual do sistema bancário, qual seja, o
pelo menos, 80% (oitenta por cento) da renda anual requisito do saldo médio e da reciprocidade como
de seu titular. condição para concessão e liberação dos recursos.

O programa ora examinado será financiado por A título de aperfeiçoamento, sugerimos uma
dotações à con~a ?OS orçamen~os públicos e do_re- emenda, a qual desdobra o art. 10, visando separar o
torno dos emprestlmos concedIdos, e as operaçoes objetivo central da matéria das formas possíveis de
ser~o pactuadas na base de juros simples de 6% sua materialização, razão pela qual preconizamos um
(S~IS .. por cento) ao ano, com reba~e d~ 50% parágrafo único no qual se estabelece que o
(clnquenta por cento) sobre o montante financiado. programa pode ser conduzido diretamente pelo

A matéria foi distribuída para apreciação nas Ministério da Agricultura e do Abastecimento ou,
Comissões de Agricultura e Política Rural, de alternativamente, por meio de convênios com
Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e estados, municípios ou entidades
de Redação. Decorrido o prazo regimental, não foram não-governamentais.
apres~ntadas emendas ao Projeto. Ante o exposto, somos pela aprovação do

E o relatório. Projeto de Lei n° 4.389, de 1998, com a emenda que
11- Voto do Relator apresentamos.

Sala da Comissão, 31 de agosto de 1999. 
Deputada Zila Bezerra, Relatora.

Em que pese a lacuna de redação no art. 1°, que
será contornada pela nossa emenda, a pertinente
iniciativa do ilustre Deputado João Coser deve ser
acolhida por este Colegiado em virtude da
argumentação que se segue:

1. Embora a Rodada Uruguai, da Organização
Mundial do Comércio, tenha deliberado pelo
processo de '1arificação", ou seja, a remoção de
todas as barreiras não tarifárias e sua conversão em
tarifárias, estamos convencidos que subsistirão cada
vez mais outras restrições ao comércio multilateral de
produtos agrícolas, notadamente as de cunho
ambiental e sanitário, representando manobras e
expedientes sutis de protecionismo por parte dos
nossos parceiros comerciais. O programa objeto
deste projeto, em boa hora, constituirá um argumento
poderoso, com vistas a rebater e contornar este
comportamento.

2. Por outro lado, a elogiável proposição do
Deputado João Coser preenche também as
freqüentes exigências impostas a países que se
candidatam a financiamentos em agências
internacionais, a exemplo do Banco Mundial,
exigências essas concernentes a prática de uma
agricultura ecologicamente sustentável.

3. Em termos de encargos, a propositura
representa um notável avanço, já que na prática con
cede empréstimos em patamares de juros



PROJETO DE LEI N° 4.389-A/98

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 13-4-00,. por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

§ 20 O Programa de Recuperação do Solo
Agrícola das pequenas propriedades rurais poderá
estabelecer condições diferenciadas para as
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste em
decorrência de fatores climáticos regionais."

"Art. 50 O Programa de Recuperação do Solo
Agrícola das pequenas propriedades rurais será
financiado por linha de crédito específica a ser
concedida pelas instituições financeiras oficiais e
não-oficiais, e retorno dos empréstimos
concedidos."

Ao submetermos à apreciação dos nobres
pares desta CAPR o nosso Voto em Separado,
esclarecemos que somos pela aprovação do
Relatório da Deputada Zila Bezerra, desde que
conste em texto as alterações que estamos
propondo.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado Carlos Batata.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO - CAPR

Dê-se ao art. 10
, a seguinte redação:

"Art. 1° Fica a União autorizada a implantar o
Programa de Recuperação do Solo Agrícola das
Peque,nas Propriedades Rurais.

Parágrafo único. A implantação do referido
programa pelo Ministério da Agricultura e do
Abastecimento dar-se-á diretamente ou através de
convênio com os estados, municípios e entidades
não-governamentais tradicionalmente ligadas à
pesquisa e ao desenvolvimento agropecuário, ouvido
o Ministério do Meio Ambiente."

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado Dilceu Sperafico, Presidente.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: governamentais. No entanto, preocupa-nos o
Dilceu Sperafico, Presidente; Augusto Nardes, Xico financiamento por conta dos orçamentos públicos
Graziano e Antônio Jorge, Vice-Presidentes; Jaime sem o estabelecimento de quaisquer parcerias no
Fernandes, Joel de Hollanda, Paulo Braga, Ronaldo âmbito da iniciativa privada.
Caiado, Zila Bezerra, Carlos Dunga, Confúcio Moura, Nesse contexto, sugerimos à nobre relatora
Gessivaldo Isaías, Moacir Micheletto, Nelson Meurer, nova redação do art. 50 para dar maior amplitude às
Waldemír Moka, Anivaldo Vale, Carlos Batata, Danilo fontes de financiamento do programa, bem como o
de Castro, Luís Carlos Heinze, Saulo Pedrosa, acréscimo de um § 20 ao art. 1° que permitirá a
Geraldo Simões, João Grandão, Luci Choinacki, flexibilização do programa, adequando-o às
Nilson Mourão, Valdir Ganzer, Almir Sá, Hugo Biehl, peculiaridades regionais.
Roberto Balestra, Helenildo Ribeiro, Nelson "Art. 1° .
Marquezelli, Nilton Capixaba, Sérgio Barros, Romel § 1° A implantação do referido programa pelo
Anízio, Telmo Kirst, João Caldas e, ainda, Gervásio Ministério da Agricultura e do Abastecimento dar-se-á
Silva, Milton Monti, B. Sá, Wellington Dias e Eujácio diretamente ou através de convênios com os estados
Simões. municípios e entidades não-governam/;;ntak

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1999. - tradicionalmente ligadas à pesquisa e ao
Deputado Dilceu Sperafico, Presidente. desenvolvimento agropecuário, ouvido o Minisl~río

do Meio Ambiente.

VOTO EM SEPARADO DO
DEPUTADO CARLOS BATATA

Pedi vista para examinar a possibilidade de
alteração dos artigos 50 e 70 do Projeto de Lei na
4.389, de 1998, do Deputado João Coser, que trata
do financiamento do Programa de Recuperação do
Solo Agrícola das pequenas propriedades rurais, bem
como do rebate de 50% sobre o montante financiado.

Originalmente a proposta, ora examinada, será
financiado por dotações à conta dos orçamentos
públicos e do retorno dos empréstimos concedidos, e
as operações serão pactuadas na base de juros
simples de 6% ao ano, com rebate de 50% (cinqüenta
por cento) sobre o montante financiado.

Há que se ressaltar que a implantação do
programa pelo Ministério da Agricultura e do
Abastecimento dará maior credibilidade a sua gestão
e ao seu acompanhamento no âmbito dos entes
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Sala da Comissão, 25 de abril de 2000. - Maria Além disso, a previsão de constituição de Fundo
Linda Magalhães, Secretária. Rotativo com recursos dos "retornos" dos

financiamentos, contraria a referida norma interna
1- Relatório desta comissão, in verbis:

o Projeto de Lei, em epígrafe, de iniciativa do
Deputado João Coser, propõe a criação do Programa
Nacional de Recuperação do Solo Agrícola, com o
intuito de recuperar a capacidade produtiva do solo
dos pequenos estabelecimentos rurais, de aumentar
a produção de alimentos de forma ecologicamente
sustentável e de evitar o êxodo rural.

Esse projeto foi apreciado, inicialmente, pela
Comissão de Agricultura e Política Rural, que se
manifestou unanimemente favorável à sua aprovação
nos termos do parecer complementar da Relatora,
Deputada Zila Bezerra, com emenda substitutiva
dando nova redação ao seu art. 10.

11- Voto

Cabe a esta Comissão, além do mérito, apreciar
essa proposição quanto à sua compatibilidade ou
adequação com o plano plurianual, com a lei de
diretrizes orçamentárias e com o orçamento anual,
nos termos do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados (RI, arts. 32, IX, h e 53, 11) e da norma
interna da Comissão de Finanças e Tributação, de 29
de maio de 1996, que "estabelece procedimentos
para o exame de compatibilidade ou adequação
orçamentária e financeira."

O § 1° do art. 1° dessa norma interna define como
compatível "a proposição que não conflite com as
normas do plano plurianual, da lei de diretrizes
orçamentárias, da lei orçamentária anual e das demais
disposições legais em vigor" e como adequada "a
proposição que se adapte, se ajuste ou esteja
abrangida pelo plano plurianual, pela lei de diretrizes
orçamentárias e pela lei orçamentária anua!:'

Nesse sentido, verificamos que o PL n°
4.389/98, nos termos de seu art. 7°, propõe a
concessão de subvenção econômica, na forma de
juros subsidiados e na forma de desconto de 50% do
montante financiado.

Dessa forma, ao estabelecer comprometimento
com recursos públicos, a presente Proposição, se
aprovada, implicaria em ônus adicionais para o
Tesouro Nacional em quantia que não foi estimada 
revelando, assim, a inobservância do disposto no
artigo 16 da Lei Complementar n° 1O~, de 4-5-2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal), que exige
estimativas do impacto orçamentário e financeiro,
bem como demonstrativo da origem de recursos para
a cobertura das despesas propostas.

"Art. 6° É inadequada orçamentária e
financeiramente a proposição que cria ou
prevê a criação de fundos com recursos da
União."

A emenda substitutiva adotada pela Comissão
de Agricultura e Política Rural com o objetivo de
aperfeiçoar o texto original, estabelece que o
Programa pode ser conduzido diretamente pelo
Ministério da Agricultura e do Abastecimento ou por
meio de convênios com estados, municípios ou
entidades não-governamentais.

Assim, pelo exposto, voto pela não implicação
da emenda substitutiva adotada pela Comissão de
Agricultura e Política Rural e pela inadequação e
incompatibilidade orçamentária e financeira do
Projeto de Lei n° 4.389, de 1998, não cabendo, neste
caso, a análise de seu mérito.

Sala da Comi Sala da Comissão, 28 de novembro
de 2000. - Deputado Fetter Júnior, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em
reunião ordinária realizada hoje, concluiu pela
inadequação e incompatibilidade financeira e
orçamentária do Projeto de Lei n° 4.389-Af98, e pela
não implicação da emenda da Comissão de
Agricultura e Política Rural com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária, nos termos do parecer do
relator, Deputado Fetter Júnior, contra os votos dos
Deputados José Pimentel, João Coser, Ricardo
Berzoini e Carlito Merss.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Michel Temer, Presidente; Jorge Tadeu Mudalen,
José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel,
Vice-Presidentes; Félix Mendonça, José Militão, Max
Rosenmann, Rodrigo Maia, Rommel Feijó, Sampaio
Dória, Sebastião Madeira, Jorge Khoury, Mussa
Demes, Pauderney Avelino, Armando Monteiro,
Germano Rigotto, João Eduardo Dado, Milton Monti,
Carlito Merss, João Coser, Ricardo Berzoini, Edinho
Bez, Enivaldo Ribeiro, Fetter Júnior, João Mendes,
Olimpio Pires, Pedro Eugênio, Eujácio Simões,
Roberto Argenta, Juquinha, Luiz Carlos Hauly, Adolfo
Marinho, Gilberto Kassab, Marcos Cintra, Nice Lobão,
João Henrique e Gonzaga Patriota.



*PROJETO DE LEI N° GO-A, DE 1999
(Da Sra. Iara Bernardi)

Dispõe sobre o atendimento às
vítimas de violência sexual;. tendo
parecer da Comissão de Seguridade So
cial e Família pela aprovação deste, com
substitutivo, e pela rejeição dos de nOs
1.278/99 e 2.863/00, apensados (Relator:
Dep. Henrique Fontana).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação - art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no OCO de 16-3-99

- Projetos apensados: PL n° 1.278/99 (OCO de
10-9-99) e PL n° 2.863/00 (OCD de 26-4-00)
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Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - cilitar o atendimento policial, medições e coleta de
Deputado Michel Temer, Presidente. materiais para identificação do agressor.

Na justificação, a ilustre Deputada refere-se às
estatísticas internacional e brasileira que revelam a
dramaticidade do problema.

Foram apensados o PL.n01.278/99, de autoria do
Deputado Freire Júnior, que "dispõe sobre o atendi
mento às vítimas de violência sexual", e o PL.n°
2.863/00, que "determina o custeio pelo Sistema Único
de Saúde - SUS, do tratamento psicológico a pessoas
vítimas de violência sexual e dá outras providências".

O primeiro é idêntico ao projeto principal. O se
gundo, mais sucinto, está compreendido nas disposi
ções das demais proposições.

Não foram apresentadas emendas no prazo re
gimental.

A matéria é objeto de apreciação conclusiva
desta Comissão.

Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- substitutivo oferecido pelo Relator

- termo de recebimento de emendas ao
substitutivo

- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 60/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 15 de abril de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 26 de abril de 1999. - Eloí
zio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

o projeto, de iniciativa grandemente oportuna
da Deputada Iara Bernardi, caracteriza a "violência
sexual" como emergência médica, propondo o atendi
mento imediato e obrigatório pelos hospitais públicos
e privados, além de outras medidas direcionadas a fa-

" - Voto do Relator

Consultamos especialistas na matéria e entida
des que compõem o movimento de mulheres no país, e
concluímos que a proposta é da mais alta relevância.

Em que pese o brilhantismo do mérito, decidi
mos por apresentar algumas colaborações, visando
ampliar e ratificar a intenção da nobre Deputada, tra
tando de aspectos redacionais e da exigência de o
atendimento obrigatório ser realizado pelo SUS, em
hospitais públicos ou conveniados ou contratados.

Nesse sentido, apresentamos Substitutivo que
contempla, inclusive, as contribuições dos projetos
apensados.

Diante do exposto, somos favoráveis à aprova
ção do Projeto de Lei n° 60, de 1999, nos termos do
Substitutivo e pela rejeição do PL 1.278, de 1999 e do
PL 2.863, de 2000.

Sala da Comissão, 1° de dezembro de 2000. 
Deputado Henrique Fontana, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI N° 60, DE 1999

Dispõe sobre o atendimento às víti
mas de violência sexual.

00 Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Considera-se violência sexual, para os

efeitos desta Lei, qualquer forma de atividade sexual
não consentida.

Art. 2° Violência sexual é situação de emergên
cia médica devendo receber atenção imediata em
serviços especializados nos hospitais públicos e pri
vados.



Dispõe sobre o atendimento às víti
mas de violência sexual.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Considera-se violência sexual, para os

efeitos desta Lei, qualquer forma de atividade sexual
não consentida.

Art. 2° Violência sexual é situação de emergência
médica devendo receber atenção imediata em serviços
especializados nos hospitais públicos e privados.

Art. 3° Os hospitais deverão oferecer às vítimas
de violência sexual atendimento multidisciplinar para
controle e tratamento dos diferentes impactos da
ocorrência, do ponto de vista físico e psicológico.

Art. 4° O atendimento imediato, obrigatório em
todos os hospitais públicos e conveniados ao SUS
que tenham Pronto Socorro e Serviço de Ginecolo
gia, compreende os seguintes serviços:

I - diagnóstico e reparo imediato, das lesões físi
cas no aparelho genital e nas demais áreas afetadas;

111 -amparo médico, psicológico e social imediato;
111- facilitação do registro da ocorrência e enca

minhamento às delegacias especializadas com infor
mações que possam ser úteis para a identificação do
agressor e comprovação da violência sexual;

IV - medicação eficiente para prevenir a gravidez;
V - medicação para prevenir doenças sexual

mente transmissíveis, inclusive o contágio por HIV;

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 60/99

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 8 de Dezembro de 1999, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999. 
Eloízio Neves Guimarães, Secretário.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, una

nimemente, o Projeto de Lei n° 60, de 1999, com
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Art. 3° Os hospitais deverão oferecer às vítimas substitutivo, e rejeitou os de nOs 1.278/99 e
de violência sexual atendimento multidisciplinar para 2.863/2000, apensados, nos termos do parecer do
controle e tratamento dos diferentes impactos da Relator, Deputado Henrique Fontana.
ocorrência, do ponto de vista físico e psicológico. Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Art. 4° o atendimento imediato, obrigatório em Laura Carneiro - Presidente; José Unhares e Vi-
todos os hospitais públicos e conveniados ao SUS cente Caropreso - Vice-Presidentes; Almerinda de
que tenham Pronto Socorro e Serviço de Ginecologia, Carvalho, Ângela Guadagnin, Antônio Joaquim Araújo,
compreende os seguintes serviços: Ariston Andrade, Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá,

1- diagnóstico e reparo imediato, das lesões físi- Carlos Mosconi, Darcísio Perondi, Dr. Benedito Dias,
cas no aparelho genital e nas demais áreas afetadas; Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Eduardo Seabra, Eni

11- amparo médico, psicológico e social imediato; Voltolini, Euler Morais, Henrique Fontana, IIdefonço
111- facilitação do registro da ocorrência e enca- Cor?eiro, Ivan ~ai.xão, Ivânio Guerra, Ja~~ira Fe.ghal!,

minhamento às delegacias especializadas com infor- J?n1va~ LucasIJ~n10~ J.orge Alberto, LaVOISier Mala, 1I-
mações que possam ser úteis para a identificação do dia QUlnan, L~CI~ Va~la, Marcondes Gadelh.a, Marcos
agressor e comprovação da violência sexual. de Jesu.s,. Ollvel~a. Filho, ?rlando Desconsl, Or!ando

IV- medicação eficiente para prevenir a gravidez' Fantazzlnl, Osmamo Pere~ra,. Rafael Guerra, ~almun-
. _ . 'doGomes de Matos, Remi Trinta, Rose de FreItas, Sa-

V - me~lc~ça? ~ara ~revenlr d~e~ças sexual- raiva Felipe, Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Teté
mente transmlsslvels, inclUSive o contagIo por HIV; Bezerra e Ursicino Queiroz.

~I ~ coleta de material. e utilização de t~cnic~~ Sala da Comissão, 28 de março de 2001 . - De-
especializadas para, por meio de teste DNA, Identlfl- putada Laura Carneiro Presidente.
car o agressor. '

§ 1° Todos serviços do SUS, sejam públicos ou SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
privados-conveniados, têm obrigação de prestar gra
tuitamente o atendimento previsto nesta lei.

§ 2° Instaurado o inquérito policial, o delegado
fará juntar aos respectivos autos os registros dos exa
mes médicos feitos durante o atendimento de emer
gência nos serviços de saúde, nos termos do art. 6°,
111, do Código de Processo Penal. ~,

Art. 5° Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias
após a sua publicação.

Sala da Comissão, 1° de dezembro de 2000. 
Deputado Henrique Fontana, Relator.



I - Relatório

O Projeto de Lei n°405/99 dispõe que as empresas
prestadoras de serviço ficam proibidas de cobrar taxas
para expedir certidões e declarações, bem como para
fornecer documentos necessários ao esclarecimento de
situações pessoais, quando houver vínculo contratual
entre a empresa e o solicitante; salvo as cobranças
destinadas a ressarcir custos com reprografia, que não
podem exceder os preços praticados nesse mercado.

A matéria em exame deve ser apreciada por
este Órgão Técnico, do ponto de vista do consumidor,
e não recebeu emendas no prazo regimental.

11- Voto do Relator

A proposição sob análise destina-se a coibir um
abuso constantemente praticado contra o consumi
dor. É bastante comum empresas, principalmente es
colas particulares, cobrarem taxas para expedir certi
dões, declarações e outros documentos que se desti
nem a esclarecer a situação pessoal de seus clientes.

O fornecimento de tais documentos não pode ser
visto pela empresa como oportunidade para obter lu
cro exl:ra, mas como uma obrigação complementar
vinculada ao contrato que mantém com o consumidor
e pelo qual já é devidamente remunerada. Não obstan
te, consideramos razoável a cobrança estrita dos cus
tos decorrentes da solicitação do consumidor, ou seja,
eventuais custos de reprografia e de papel utilizado,
desde que a preços compatíveis com os de mercado.

Estamos convictos de que a presente proposta
é altamente meritória, porque é justa para com as em
presas e destina-se a coibir abusos contra o consumi
dor. Entretanto, entendemos que, para seu fiel cum
primento, é indispensável estabelecermos uma san
ção aos infratores da norma e, nesse sentido, apre
sentamos-lhe uma emenda.

Pelas razões acima expostas, votamos pela
aprovação do Projeto de Lei n° 405, de 1999, com a
emenda anexa.

Sala da Comissão, 3 de janeiro de 2001. 
Deputado Russomanno, Relator.

EMENDA ADITIVA N° 1

Acrescente-se o seguinte art. 2° ao projeto, re
numerando-se os demais:

*PROJETO DE LEI N°405-A, DE 1999
(Do Sr. José Pimentel)

Dispõe sobre a proibição de cobran
ça de taxas em razão da expedição de
certidões, por empresas prestadoras de
serviço, para esclarecimento de situa
ções pessoais, em caso de vínculo con
tratual do interessado com a entidade ex
pedidora e dá outras providências; tendo
parecer da Comissão de Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias pela
aprovação, com emenda (Relator: Depu
tado Celso Russomanno).

(Às Comissões de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias; e de Consti
tuição e Justiça e de Redação - Art. 24, 11)

·Projeto inicial publIcado no OCO de 13-4-99

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

- termo de recebimento de emendas

- parecer do Relator
- emenda oferecida pelo Relator
- parecer da Comissão

- emenda adotada pela Comissão

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 405/99
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VI - coleta de material e utilização de técnicas mento de emendas (5 sessões), no período de
especializadas para, através de teste DNA, identificar 31-5-99 a 8-6-99. Findo o prazo, não foram recebidas
o agressor. emendas.

§ 1° Todos serviços do SUS, sejam públicos ou Sala da Comissão, 9 de junho de 1999. - Aure-
privados-conveniados, têm obrigação de prestar gra- ni/ton Araruna de Almeida, Secretário.
tuitamente o atendimento previsto nesta lei.

§ 2° Instaurado o inquérito policial, o delegado
fará juntar aos respectivos autos os registros dos exa
mes médicos feitos durante o atendimento de emer
gência nos serviços de saúde, nos termos do art. 6°,
111, do Código de Processo Penal.

Art. 5° Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias
após a sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putada Laura Carneiro, Presidente.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente da
Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi-



- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 654-A/99

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

SUMÁRIO

Nos termos do Art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no período de
2-8-2000 a 8-8-2000. Esgotado o prazo, não foram
apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 9 de agosto de 2000. - Aure
nilton Araruna de Almeida, Secretário.

I - Relatório

o Projeto de Lei n° 654, de 1999, de autoria do
ilustre Deputado Marçal Filho, propõe que os cartões
de crédito ,contenham reprodução gráfica do rosto
dos respectivos titulares, inseridos pela administrado
ra por ocasião de sua fabric,ação.

Determina prazo de 2 (dois) anos para que as
administradoras substituam os cartões que não aten
dam as disposições da lei.

Estabelece multa de R$1 0.000,00 (dez mil rea
is) em favor do titular do cartão no caso de emissão do
cartão em desacordo com a nova disposição legal.

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio
aprovou unanimemente o projeto em foco, nos termos

*PROJETO DE LEI N° 654-B, DE 1999
(Do Sr. Marçal Filho)

Estabelece que os cartões de crédito
contenham reprodução gráfica do rosto
dos respectivos titulares; tendo pareceres:
da Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, pela aprovação, com substitutivo
(Relatora: Deputada Ana Catarina); e da
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"Art. 20 O descumprimento desta lei Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
constitui prática infrativa às normas de defe- Ambiente e Minorias, pela aprovação des-
sa do consumidor e sujeitará os infratores te, com adoção do substitutivo da Comis-
às sanções previstas no art. 56 da Lei na são de Economia, Indústria e Comércio
8.078, de 1990." (relator: Deputado Expedito Júnior).

Sala da Comissão 3 de fevereiro de 2001 ._ De- (Às Comissões de Economia, Indústria
putado Celso Russom~nno e Comércio; de Defesa do Consumidor,

. Meio Ambiente e Minorias; e de
11I - Parecer da Comissão Constituição e Justiça e de Redação (Art.

54) - Art. 24, 11)
* Projeto iniciaI publicado no DCD de 11-5-99

- Parecer da Comissão de Economia, Indústria
e Comércio publicado no DCD de 29-4-00.

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei na
405/1999, nos termos do parecer do relator, Deputa
do Celso Russomanno, com emenda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados,
Tilden Santiago, Glycon Terra Pinto e Luciano Pizzat
to - Vice-Presidentes; Badu Picanço, Clóvis Volpi,
Luiz Ribeiro, Ricarte de Freitas, Salatiel Carvalho,
Welinton Fagundes, Expedito Júnior, Milton Barbosa,
Luiz Bittencourt, João Paulo, Luiz Alberto, Celso Rus
somanno, José Borba, Inácio Arruda, Paulo Baltazar,
Rubens Bueno, Ronaldo Vasconcellos, Elias Murad,
Fátima Pelaes, íris Simões, Laura Carneiro, Paes
Landim, Paulo Gouvêa, Silas Brasileiro, Fernando
Gabeira, Ivan Valente, Manoel Vitório, José Janene,
Vanessa Grazziotin e Valdeci Paiva.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado Tilden Santiago (PT - MG), Vice-Presidente
no exercício da Presidência.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
N°1-CDCMM

Acrescente-se o seguinte art. 2° ao projeto, re
numerando-se os demais:

"Art. 2° O descumprimento desta lei
constitui prática infrativa às normas de defe
sa do consumidor e sujeitará os infratores
às sanções previstas no art. 56 da Lei nO
8.078, de 1990."

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado Tilden Santiago (PT - MG), Vice-Presidente
no exercício da Presidência.



PROJETO DE LEI N"885-A, DE 1999
(Do Sr. Pastor Jorge)

Justificação

Dispõe sobre a concessão de cestas básicas
e vales-transporte aos portadores de AIDS; tendo
parecer da Comissão de Seguridade Social e Fa
mília pela rejeição (Relatora: Dep. Lídia Quinan).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação (art. 54);
e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - art. 24, 11)

SUMÁRIO

É reconhecido que as condições nutricionais
são dos principais determinantes e condicionantes do
estado de saúde de uma pessoa; no caso de pessoas
já previamente debilitadas, como os portadores da
AIDS, o sinergismo se faz óbvio, justificando-se, não
como medida assistencialista, mas propriamente te
rapêutica, a suplementação alimentar.

I - Projeto inicial

11 - Na Comissão de Seguridade Social e
Família:

- termo de recebimento de emendas

- parecer da Relatora

- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O programa de controle da AIDS, no âm
bito do Sistema Único de Saúde, incluirá, juntamente
com os medicamentos distribuídos gratuitamente, por
força de lei, a obrigatoriedade da distribuição de ali
mentos e de vales-transporte aos pacientes portado
res da doença, comprovadamente carentes.

Art. 2° A distribuição de alimentos, por meio de
cestas básicas será feita pelo serviço de saúde onde
o paciente estiver registrado e sendo atendido, após
indicação médica precisa' e avaliação socioeconâmi
cas que justifique o procedimento.

Art. 3° A distribuição de vales-transporte será fe
ita pela empresa a qual esteja vinculado o doente, de
acordo com os procedimentos regulamentares.

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

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
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do Substitutivo apresentado pela Relatora, Deputada Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De-
Ana Catarina. putado Tilden Santiago, (PT-MG), Vice-Presidente

O projeto não recebeu emendas e cabe-nos, no exercício da Presidência.
nesta Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, analisar a questão no que tange
à defesa do consumidor e às relações de consumo.

11- Voto do Relator

Temos assistido, freqüentemente, denúncias e
notícias sobre fraudes praticadas com cartões de cré
dito. Comerciantes, prestadores de serviços e usuári
os têm sofrido significativos prejuízos com "golpes" de
toda espécie práticas com cartões de crédito.

É importante lembrar que a utilização dos car
tões é uma evolução e seu uso será cada vez maior
na economia informatizada que vigora hoje em dia.

Dessa forma, acreditamos que medidas de se
gurança como a da proposta sob comento são de
grande valia, não só para os usuários-consumidores,
mas, também, para o sistema como um todo, por pos
sibilitar maior segurança e tranqüilidade nas opera
ções com cartões de crédito.

O Substitutivo aprovado na Comissão de Eco
nomia, Indústria e Comércio aprimorou, ao nosso ver,
a proposta inicial, e desejamos, portanto, votarmos
por aquela forma.

Diante do exposto somos pela aprovação do
Projeto de Lei n° 654, de 1999, nos termos do Substi
tutivo aprovado pela Comissão de Economia, Indús
tria e Comércio.

Sala da Comissão, 6 de fevereiro de 2001. - De
putado Expedito Júnior, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei n°
654-A/99, com adoção do substitutivo da CEIC, nos ter
mos do parecer do relator, Deputado Expedito Júnior.

Estiveram presentes os Senhores Deputados, TiI
den Santiago, Glycon Terra Pinto e Luciano Pizzatto,
Vice-Presidentes, Badu Picanço, Clóvis Vopi, Luiz Ribeiro,
Ricarte de Freitas, Salatiel Carvalho, Welinton Fagundes,
Expedito Júnior, Mitton Barbosa, Luiz Bittencourt, João
Paulo, Luiz Alberto, Celso Russomanno, José Borba, Iná
cio Arruda, Paulo Battazar, Rubens Bueno, Ronaldo Vas
concellos, Elias Murad, Fátima Pelaes, íris Simões, Laura
Cameiro, Paes Landim, Paulo Gouvêa, Sitas Brasileiro,
Fernando Gabeira, Ivan Valente, Manoel Vitório, José Ja
nene, Vanessa Grazziotin e Valdeci Paiva.



11- Voto do Relator

Trata-se, evidentemente, de proposição que re
vela o elevado grau de consciência social de seu pre
claro autor.

Com efeito, a Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida pode ser considerada como o flagela do
mundo contemporâneo, a exemplo da Peste Negra na
Idade Média. Desde o registro dos primeiros casos
em fins dos anos 70 até os dias de hoje, essa doença
vem se espalhando em todos os quadrantes do globo
em caráter exponencial, não obstante os esforços e o
empenho da comunidade internacional e dos centros
de pesquisa em todo o mundo.

Nas palavras do saudoso Betinho, vítima pre
matura dessa infecção, a AIDS representa para a hu
manidade muito mais que uma doença, pois atinge di
retamente o nosso imaginário e os nossos tabus ao
juntar três aspectos altamente complexos da existên
cia: doença, sexo e morte.

Há que se considerar, portanto, não apenas os
aspectos médicos envolvidos nessa questão, mas
também os concernentes aos preconceitos, estigmas
e discriminação, com vistas a não permitir que os por
tadores de infecção se tornem párias sociais,

Entendemos, entretanto, que o inverso não é
desejável. Isto é, não se deve cumular os portadores
de AIDS com tantos benefícios sociais e econômicos
que, numa sociedade tão carente como a nossa, que
possam ser entendidos como algum tipo de incentivo.

Numerosos projetos já foram apresentados nes
sa Casa visando à concessão das mais variadas rega
lias ao portador do HIV. Assim, vale o registro, deve-se
diferenciar o indivíduo portador, daquele que desen
volveu a doença. Este, muitas vezes não tem condição
de prosseguir com uma vida inteiramente normal e já
lhe é concedida a aposentadoria. Aquele, de outro
modo, principalmente agora com os chamados "co
quetéis anti-AIDS", tem condição de permanecer em
suas atividades normais e não ser tratado como um
coitado, o que só reforça a discriminação já existente.

Ademais, cremos que não cabem proposições
com o único fito de reforçar direitos já consagrados na
legislação.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 885/99
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Quanto ao vale-transporte, direito dos trabalha- em caráter exclusivo e às doutas Comissões de Finan-
dores, este instrumento legal apenas reforça a obri- ças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Re-
gatoriedade do seu cumprimento, evitando tergiver- dação quanto à compatibilidade financeira e orçamen-
sações e ações preconceituosas contra o doente; ao tária e quanto à admissibilidade, respectivamente.
contrário, respaldando-lhe o direito. Nos prazos regimentais não foram apresenta-

Nesse sentido, julgamos que o presente PL das emendas.
pode contribuir significativamente para o enfrenta- É o relatório.
mento de tão terrível patologia que afeta indiscrimina
damente a população.

Sala das Sessões, 11 de maio de 1999. 
Deputado Pastor Jorge.

Nos termos do art. 119, caput, /, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 11 de agosto de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 18 de agosto de 1999.
Eloízio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

A proposição em tela, de autoria do ilustre De
putado Pastor Jorge, visa conceder cestas básicas e
vales-transporte aos portadores de AIDS.

Para tanto, estabelece, em seu art. 10, que o pro
grama de controle de AIDS a cargo do Sistema Único
de Saúde, deve incluir, além da assistência farmacêu
tica já prestada aos portadores do vírus, a distribuição
de alimentos e de vales-transporte.

A distribuição de gêneros alimentícios, por inter
médio de cestas básicas, segundo estabelece o pro
jeto, ficaria a cargo do serviço de saúde em que o pa
ciente estivesse registrado e seria dependente de
uma avaliação sobre a situação socioeconômica.

Já a distribuição de vales-transporte seria feita
pela empresa a que estivesse vinculado o paciente,
na forma da lei que regula a matéria.

Na justificação que fundamenta sua proposta, o
nobre autor destaca que sua intenção é instituir uma
verdadeira suplementação alimentar para os portado
res de HIV, bem como de reforçar a obrigatoriedade
do cumprimento de seu direito legal de receber o
vale-transporte.

A matéria é de competência deste Órgão Técni
co, cabendo-nos pronunciarmo-nos quanto ao mérito



I - Relatório

PROJETO DE LEI N° 1.436/99

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 3-5-2000, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 16 de maio 2000. - Jorge
Henrique Cartaxo, Secretário.

De autoria do Nobre Deputado Edison Andrino,
a proposição em exame estabelece regras para a ma
nutenção de elevadores instalados em edifícios públi
cos ou de uso coletivo, de acordo com as normas es
pecificações e prescrições da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.

Além da manutenção permanente, pelo menos
uma revisão geral dos elevadores deverá ser feita a
cada ano, de acordo com os critérios estabelecidos
no art. 2° da proposição e sob supervisão de respon
sável técnico formado em Engenharia Mecânica devi
damente credenciado junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CREA, onde
será registrado o laudo técnico relativo à revisão.

Os reparos e substituições de componentes re
gistrados no laudo técnico deverão ser realizados pe
los proprietários ou responsáveis pelo edifício vistori
ado, sob pena de interdição do elevador.

No art. 5° são listados os responsáveis, civil e
criminalmente, por acidentes decorrentes do não
cumprimento das normas relativas à manutenção dos
elevadores. No art. 6°, são enumeradas as entidades
responsáveis pela fiscalização e implementação das
normas propostas.

Em sua justificação o Autor argumenta a respeito
das tragédias que têm ocorrido no País, em conseqüên
cia da má conservação dos elevadores, ao mesmo tem
po em que lista algumas das causas dessas tragédias,

*PROJETO DE LEI N° 1.436-B, DE 1999
(Do Sr. Edison Andrino)
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Desse modo, nosso voto é pela rejeição quanto PARECER DA COMISSÃO DE
ao mérito do Projeto de Lei nO 885, de 1999, DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

Sala da Comissão, 4 de novembro de 1999. - SUMÁRIO
Deputada Lídia Quinan, Relatora. - termo de recebimento de emendas

111 - Parecer da Comissão - parecer do Relator

A Comissão de Seguridade Social e Família, em - parecer da Comissão
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou,
unanimemente, o Projeto de Lei nO 885, de 1999, nos
termos do parecer da Relatora, Deputada Lídia
Quinan.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Laura Carneiro - Presidente; José Unhares e
Vicente Caropreso - Vice-Presidentes; Almerinda
de Carvalho, Angela Guadagnin, Antônio Joaquim
Araújo, Ariston Andrade, Armando Abílio, Arnaldo
Faria de Sá, Carlos Mosconi, Darcísio Perondi, Dr.
Benedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Edu
ardo Seabra, Eni Voltolini, Euler Morais, Henrique
Fontana, IIdefonço Cordeiro, Ivan Paixão, Ivânio
Guerra, Jandira Feghali, Jonival Lucas Júnior,
Jorge Alberto, Lavoisier Maia, Lídia Quinan, Lúcia
Vânia, Marcondes Gadelha, Marcos de Jesus,
Oliveira Filho, Orlando Desconsi, Orlando
Fantazzini, Osmânio Pereira, Rafael Guerra,
Raimundo Gomes de Matos, Remi Trinta, Rose de
Freitas, Saraiva Felipe, Serafim Venzon, Sérgio
Carvalho, Teté Bezerra e Ursicino Queiroz.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putada Laura Carneiro, Presidente.

Dispõe sobre a manutenção de
elevadores em edifícios públicos ou de
uso coletivo e dá outras providênciasj
tendo pareceres: da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, pela aprovação (Relator: Dep.
Paulo Baltazar)j e da Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior, pela
aprovação (Relator: Dep. Sergio
Barcellos).

(Às Comissões de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; de
Desenvolvimento Urbano e Interior; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54)
- Art. 24, 11)

'ProJeto Iniciai e parecer da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias publicados no OCO de
6-4-2000



Proíbe a fabricação, importação, ex~
portação, comercialização e utilização de
defensivos agrícolas que contenham em
sua formulação a substância Paration
Meti!; tendo pareceres: da Comissão de
Agricultura e Política Rural, pela rejeição,
contra os votos dos Deputados Adão
Pretto, Geraldo Simões, João Grandão,
José Pimentel, Valdir Ganzer, Helenildo
Ribeiro e Themístocles Sampaio (relator:
Deputado SUas Brasileiro); e da Comis
são de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, pela rejeição (Rela
tor: Deputado Luciano Pizzatto).

(Às Comissões de Agricultura e
Política Rural; de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11)

SUMÁRIO

PROJETO DE LEI N" 1.518-B, DE 1999
(Do Sr. Fernando Gabeira)

I - Projeto inicial

11- Na Comissão de Agricultura e Política Ru-
ral:

- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- votos em separado

JII- Na Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica proibida em todo o território nacio

nal, a fabricação, importação, exportação, comerciali
zação e utilização de defensivos agrícolas que conte
nham em sua formulação a substância Paration Meti!.

Art. 2° A desobediência ao disposto no artigo
anterior constitui crime, submetendo-se os infratores
as penas previstas no arf. 56 da Lei n° 9.605, de 13 de
fevereiro de 1998.

11- Voto do Relator
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as quais poderiam ser sanadas com a realização de vo Fruet, José Chaves, José índio, Iara Bernardi, Ma-
manutenções regulares nesses equipamentos. ria do Carmo Lara, Simão Sessim, Moacir Micheletto,

Submetida à apreciação da Comissão de Defe- João Sampaio, Socorro Gomes e Nilmário Miranda,
sa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, a pro- Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De-
posição em análise foi aprovada por unanimidade, putado Djalma Paes, Presidente.
sem emendas.

Decorrido o prazo regimental, não foram apresen
tadas, no âmbito desta Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior, emendas à proposição em exame.

É o relatório.

Embora os primeiros elevadores tenham sido
instalados no brasil no final do século XIX, até hoje o
país não possui uma legislação que regulamente a
manutenção de elevadores. Os casos de edificações
que mantêm revisão periódica são raros e a decisão
sobre a manutenção depende exclusivamente do in
teresse de síndicos e condôminos.

Muitas, porém, são as tragédias que vêm ocor
rendo no País por falta da manutenção de elevadores.
E, apesar de existirem normas técnicas da ABNT que
detalham de forma minuciosa todos os procedimen
tos básicos de manutenção desses aparelhos, o fato
de não existir uma lei, em nível federal, obrigando a
sua manutenção periódica, casos de mortes por ne
gligência têm ocorrido sem que os familiares das víti
mas possam tomar providências legais contra os res
ponsáveis pejas tragédias.

Acreditamos, por isso, que a proposição em
exame irá preencher essa importante lacuna na legis
lação brasileira, contribuindo para salvar muitas vidas
que, de outra forma, permanecerão expostas ao des
leixo e à incúria daqueles a quem é diretamente atri
buída a manutenção dos elevadores no País.

Somos, portanto, pela aprovação do projeto de lei
em exame, tendo em vista seu inquestionável mérito.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. 
Deputado Sérgio Barcellos, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interi
or, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei n° 1.436-A/1999, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Sérgio Barcellos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Djalma Paes, Presidente; Adolfo Marinho, Edir Olivei
ra, João Castelo, João Leão, José Coimbra, Juqui
nha, Luisinho,

Mauro Fecury, Sérgio Barcellos, Paulo Octávio,
Sérgio Novais, Euler Moraes Eunício Oliveira, Gusta-
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Art. 3° Esta lei entra em vigor no prazo de um Atividades Lesivas ao Meio Ambiente, e
ano, contado da data de sua publicação. dá Outras Providências.

Justificação ..

A agência de Proteção Ambiental dos Estados Uni
dos da América - EPA- anunciou recentemente a proibi
ção do uso de defensivos agrícolas que utilizem em sua
fonnulação a substância Paramon Metil, (Parathion
Methyl, em inglês), largamente utilizados, até então, na
agricuttura daquele país em cutturas corno maçã, pêsse
go, pêra, nectarina, cereja, cenoura, feijão e tomate.

À proibição baseia-se na constatação de que os
mesmos efeitos produzidos pelo Paration Metil nos in
setos - bloqueio dos impulsos nervosos - podem ser
provocados em seres humanos, se ingerido em quanti
dades significativas. Segundo o pediatra e toxicologis
ta Anthony Wong, citado em artigo do jornal Folha de
S.Paulo do dia 4 de agosto último o Paration Meti! é
um dos pesticidas mais perigosos em utilização, pois
inibe uma enzima chamada acetilcolinesterase, des
truindo assim o neurotransmissor acetilcolina. Seu ex
cesso no organismo humano produz salivação e sudo
rese excessivas, contração das pupilas, bronquite, có
licas intestinais, diarréia, redução dos batimentos car
díacos, depressão, convulsões e coma.

No Brasil existem nove produtos licenciados para
uso agrícola que têm como princípio ativo o Paration
Meti!. São utilizados amplamente em lavouras de algo
dão, de café, de cítricos, de maçã, de alface e de vários
outros cultivares. Seu uso coloca em risco tanto a saú
de dos trabalhadores que fazem a aplicação nas lavou
ras como a do consumidor dos produtos agrícolas
onde foi aplicado, vários deles consumidos crus.

Partindo do princípio de que a ação de qualquer
substância, no organismo humano e no meio ambien
te, e a mesma, independentemente do país em que é
utilizada, torna-se óbvia e urgente a necessidade de
que esse produto seja proibido também no Brasil,
pelo que contamos com o apoio dos ilustres colegas
desse Parlamento para a rápida tramitação e aprova
ção do projeto que ora apresentamos.

Saladas Sessões, 12 de agosto de 1999. - De
putado Fernando Gabeira

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

LEI N° 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998·

Dispõe sobre as Sanções Penais e
Administrativas Derivadas de Condutas e

CAPíTULO V
Dos Crimes Contra o Meio Ambiente

SEÇÃO 111
Da Poluição e Outros Crimes Ambientais

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, ex
portar, comercializar, fomecer, transportar, armazenar,
guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância
tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio
ambiente, em desacordo com as exigências estabeleci
das em leis ou nos seus regulamentos:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1° Nas mesmas penas incorre quem abando

na os produtos ou substâncias referidos no caput,
ou os utiliza em desacordo com as normas de segu
rança.

§ 2° Se o produto ou a substância for nuclear ou
radioativa, a pena é aumentada de um sexto a um terço.

§ 3° Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e

multa.

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POlíTICA RURAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.518/99

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 7-10-99, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 18 de outubro de 1999. 
Moizes Lobo da Cunha, Secretário

I - Relatório:

O Projeto de lei em epígrafe, de autoria do no
bre Deputado Fernando Gabeira, proíbe a fabricação,
a importação, a exportação, a comercialização e a uti-



11 - Voto do Relator:

Através da presente proposição, o nobre Depu
tado Fernando Gabeira intenta proibir, em todo o Ter
ritório Nacional, a fabricação, a importação, a expor
tação, a comercialização e a utilização de defensivos
agrícolas que contenham em sua formulação a subs
tância Paration Meti!.

Argumentando, o Autor salienta: "A Agência de
Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América
- EPA - anunciou recentemente a proibição do uso de
defensivos agrícolas que utilizem em sua formulação
a substância Paration Metil (Parathion Methyl, em in
glês), largamente utilizados, até então, na agricultura
daquele país em culturas como maçã, cereja, cenou
ra, feijão e tomate". E acrescenta: "No Brasil existem
nove produtos licenciados para uso agrícola que têm
como princípio ativo o Paration Meti!. São utilizados
amplamente em lavouras de algodão, de café, de cí
tricos, de maçã, de alface e de vários outros cultiva
res. Seu uso coloca em risco tanto a saúde dos traba
lhadores que fazem a aplicação nas lavouras como a
do consumidor dos produtos agrícolas onde foi aplica
do, vários deles consumidos crus".

A respeito do assunto, nota técnica do Ministério
da Agricultura e do Abastecimento esclarece que,
recentemente, o United States Environmental Protec-
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Iizacão de agrotóxicos que contenham em sua formu- tion Agency - EPA, órgão responsável pelo registro e
lação a substância Paration Meti!. Considera crime, autorização de uso de pesticidas nos Estados
punível com as penas previstas no art. 56 da Lei n° Unidos, publicou o resultado da revisão da avaliação
9.605, de 1998, a desobediência a essa proibição. de risco à saúde humana e ambiental de produtos à

Conforme despacho de distribuição da Mesa base do ingr~~ente ativo Methyl Parathion.
da Câmara dos Deputados, o PL n° 1.518/99 deverá . Tal declsao cancelou o uso desses produto~ em
ser apreciado, quanto ao mérito, por esta Comissão dlv~rsas cultu~as e outros usos, dentre. as quais as
de Agricultura e Política Rural e pela Comissão de frutlferas, ol~ncol~~, plantas ornamentais, ,gramados
Defesa do Consumidor Meio Ambiente e Minorias. e usos domlssamtanos. Manteve-se, porem, o uso
Posteriormente, a Co~issão de Constituição e p"ara diversas cultura~, ta~s como: milho, algodão, fei-
Justiça e de Redação o examinará quanto aos jao, cebola, arroz, ~oja, tngo, batata, batata-doce, ce-
aspectos previstos no art. 54 do Regimento interno. vada, beterraba, girassol, alfafa, etc.

. . . _ No Brasil, há nove produtos registrados, sendo
_ Decorrido o. prazo regimental, ne.sta Comlssao, dois produtos técnicos, para uso exclusivo na indústria,

nao foram oferecidas emendas ao projeto. e os demais, para uso exclusivo na agricultura, como
O ilustre Deputado Themístocles Sampaio, in~~tic!d~acarjci~a. Tais produtos fora'!1 registrados no

designado Relator do projeto formulou parecer pela Mlmsteno da Agncultura e do AbasteCimento de acor-
_ " . _ do com o Decreto n° 24.114, de 11-4-1934, que regula-

sua aprovaçao. Incl~ldo na pauta de~ta Comlssao, mentava o registro de defensivos agrícolas até o ad-
e~ 1~-12-1999, f~1 o parecer do Ilustre Rel~t?r vento da Lei n° 7.802, de 11-7-1989. O registro prevê o
discutido e submetido a votos, quando se deCidiU uso exclusivo na agricultura, em espécies como algo-
pela rejeição do referido parecer e conseqüente dão, arroz, café, feijão, fumo, milho, soja, trigo, frutífe-
rejeição do projeto. Designado pelo Exmo Sr. ras, olerícolas e plantas ornamentais. A supracitada
Presidente da Comissão, cumpre-nos apresentar o Lei, em seu art. 3°, § 6°, estabelece a proibição do re-
Parecer Vencedor. gistro de agrotóxicos, seus componentes e afins:

É o relatório. a) para os quais o Brasil não disponha de méto-
dos para desativação de seus componentes, de modo
a impedir que seus resíduos remanescentes provo
quem riscos ao meio ambiente e à saúde pública;

b) para os quais não haja antídoto ou tratamento
eficaz no Brasil;

c) que revelem características teratogênicas,
carcinogênicas ou mutagênicas, de acordo com os
resultados atualizados de experiências da comunidade
científica;

d) que provoquem distúrbios hormonais, danos
ao aparelho reprodutor, de acordo com
procedimentos e experiências atualizadas na
comunidade científica;

e) que se revelem mais perigosos para o ho
mem do que os testes de laboratório, com animais, te
nham podido demonstrar, segundo critérios técnicos
e científicos atualizados;

f) cujas características causem dano ao meio
ambiente.

Conforme o disposto na Lei n° 7.802, de
1989 e nos Decretos que a regulamentam, os titu
lares de registro de agrotóxicos, seus componen
tes e afins registrados com base no Decreto n°
24.114, de 1934, deveriam requerer sua reavalia
ção, no prazo estabelecido. Os produtos que têm
como ingrediente ativo o Paration Metií foram



I - Relatório:

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO
THEMíSTOCLES SAMPAIO

11- Voto

Procedendo ao exame do Projeto de Lei n°
1.518/99 quanto ao mérito, sob a ótica desta Comis
são de Agricultura e Política Rural, entendemos se
rem procedentes os argumentos do ilustre Deputado
Fernando Gabeira, quanto à necessidade de, tam
bém no Brasil, proibir-se a fabricação, a importação, a
exportação, a comercialização e a utilização de agro
tóxicos que contenham em sua formulação a subs
tância Paration Meti!.

O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do no
bre Deputado Fernando Gabeira, proíbe a fabricação,
a importação, a exportação, a comercialização ea uti
lização de agrotóxicos que contenham em sua formu
lação a substância Paration Meti!. Considera crime,
punível com as penas previstas no art. 56 da Lei n°
9.605. de 1998, a desobediência a esta proibição.

Informa o nobre Autor do projeto, em sua Justifi
cação, que foi recentemente proibida, nos Estados
Unidos da América, a utilização de defensivos agríco
las que contenham em sua formulação a substância
Paration Meti!. Tal proibição se baseia na constatação
de que os mesmos efeitos produzidos por este ingre
diente ativo nos insetos - bloqueio dos impulsos ner
vosos - podem ser provocados em seres humanos,
se ingerido em quantidades significativas.

Entende o ilustre Deputado Gabeira que a conti
nuidade da utilização de agrotãxicos contendo o prin
cípio ativo em questão, no Brasil- onde vários produ
tos estão licenciados - coloca em risco tanto a saúde
dos trabalhadores rurais, como a do consumidor dos
produtos agrícolas tratados, sendo urgentemente ne
cessária a proibição desses produtos, em nosso País.

Conforme despacho de distribuição da Mesa da
Câmara dos Deputados, o PL n° 1.518/99 deverá ser
apreciado, quanto ao mérito, por esta Comissão de
Agricultura e Política Rural e pela Comissão de Defe
sa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. Poste
riormente, a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação o examinará quanto aos aspectos previstos
no art. 54 do Regimento Interno.

Decorrido o prazo regimental, nesta Comissão,
não foram oferecidas emendas ao projeto.

É o relatório.

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de
Lei n° 1.518/99, contra os votos dos Deputados Adão
Pretto, Geraldo Simões, João Grandão, José Pimen
tel, Valdir Ganzer, Helenildo Ribeiro e Themístocles
Sampaio, cujo parecer passou a constituir voto em se
parado, nos termos do parecer vencedor do Deputa
do Silas Brasileiro. O Deputado Adão Pretto apresen
tou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Dilceu Sperafico (Presidente), Antônio Jorge
(Vice-Presidente), Abelardo Lupion, Cleuber Carnei
ro, Joel de Hollanda, Paulo Braga, Roberto Pessoa,
Zila Bezerra, Adauto Pereira, Carlos Dunga, Confúcio
Moura, Gessivaldo Isaías, Moacir Micheletto, Nelson
Meurer, Silas Brasileiro, Themístocles Sampaio, Wal
demir Moka, Anivaldo Vale, Paulo José Gouvêa, Sau
lo Pedrosa, Adão Pretto, Geraldo SimõeS, João Gran
dão, Valdir Ganzer, Almir Sá, Hugo Biehl, Roberto Ba
lestra, Helenildo Ribeiro, Nelson Marquezelli, Nilton
Capixaba, Giovanni Queiroz, Sérgio Barros, Romel
Anízio, Telmo Kirst, e, ainda, Werner Wanderer,
Alberto Fraga, B. Sá, Júlio Semeghini, Rubens Bue
no, Jose Pimentel, João Tota e Agnaldo Muniz.
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reavaliados pelo Ministério da Agricultura e do Sala da Comissão, 10 de de dezembro de 1999.
Abastecimento quanto aos aspectos relacionados - Deputado Dilceu Sperafico, Presidente.
à sua eficácia para uso na agricultura nacional,
restando ainda pendentes as avaliações do Minis
tério da Saúde e do Ibama, quanto aos aspectos
toxicológicos e ambientais, respectivamente.

Em 1992, o Ministério da Agricultura e do Abas
tecimento excluiu vinte e cinco culturas, dentre aque
las para as quais têm registro os agrotóxicos à base
de Paration Metil, restando apenas treze culturas,
para as quais os produtos em questão têm grande im
portância fitossanitária.

Diante do exposto, e considerando que a
proibição de uso do produto nos Estados Unidos
da América (a que se referiu o nobre Deputado
Fernando Gabeira) foi apenas parcial,
permanecendo a permissão para emprego desse
inseticidalacaricida em diversas culturas; e
considerando, ademais, que a legislação brasileira
já estabelece critérios para a proibição de registro
de agrotóxicos que ofereçam perigo para a saúde
humana ou para o meio ambiente, votamos pela
rejeição do Projeto de Lei n° 1.518, de 1999.

Sala da Comissão, 1° de dezembro de 1999. 
Deputado Silas Brasileiro, Relator do Parecer Vencedor

Parecer da Comissão



TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N°1.518-A199

Nos termos do Art. 119, caput, 1, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO
ADAOPRETTO
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Vale lembrar, que a Lei n° 7.802, de 11 de julho Trata-se, a rigor, de um agrotóxico (inseticida), dos
de 1989, proíbe, em seu art. 3°, § 6°, alínea e, "o regis- mais vendidos e utilizados no Brasil, sendo o primeiro
tro de agrotóxicos, seus componentes e afins que se fosforado fabricado, em grande escala, após a Segunda
revelem mais perigosos para o homem do que os tes- Guerra Mundial. Existem, atualmente, cerca de 40 em-
tes em laboratório, com animais, tenham podido de- presas que produzem esse agrotóxico, que têm nesse
monstrar, segundo critérios técnicos e científicos atu- produto o seu carro-chefe de vendas, por ser vendido a
alizados". A recente proibição de produtos à base de preços relativamente baixos e "eficientes".
Paration Metil, nos Estados Unidos da América, pare- Ocorre que, como os próprios colegas parlamen-
ce ser uma evidência de que os mesmos acarretam tares - o autor e o respectivo relator, afirmam em suas
riscos excessivos à saúde humana. Entretanto, são argumentações, o uso do Paration Metil, comprovada-
demasiado onerosas e demoradas as ações que vi- mente, provoca danos psíquicos ao ser humano. Vários
sam demonstrar esse fato, para assim levar o órgão institutos de pesquisa da Suécia, Noruega e Finlândia,
competente a cancelar os registros em vigor. demonstraram que o Paration Metil provoca dificulda-

A agricultura brasileira necessita de insumos des no aprendizado de crianças e de escolares.
que propiciem a defesa fitossanitária. O Paratíon Meti! Segundo especialistas da área, consultados por
é o principio ativo de inseticidas e acaricidas organo- este deputado, o Paration Metil é responsável por cer-
fosforados, empregados no controle de pragas que ca de 80% das mortes decorrentes do uso de agrotóxi-
afetam as culturas de algodão, amendoim, arroz, cos no Brasil. Esses mesmos estudiosos do tema con-
café, feijão, fumo, milho, soja, trigo, diversas fruteiras firmaram, taxativamente, que se trata de um produto
e hortaliças. Entretanto, é um produto antigo, extre- proibido em toda a Europa e severamente restrito em
mamente tóxico e que acarreta grave ameaça à saú- território americano (EUA), onde só pode ser utilizado
de de nossos trabalhadores rurais e mesmo dos con- em situação excepcional, por pessoal devidamente
sumidores dos produtos tratados em que não se te- treinado, sendo proibida a sua comercialização.
nham observado à risca as especificações técnicas, Como se percebe, a proibição do uso, comercia-
como dosagem, período de carência, etc. lização e fabricaçâo desse agrotóxico já deveria ter

A proibição de agrotóxicos e afins que apresen- sido estabelecida há muito tempo, o que, infelizmen-
tem elevado grau de periculosidade à saúde humana te, no Brasil, ainda está longe de representar a proibi-
ou ao ambiente representa, além do evidente cuidado ção total do seu uso. A título de exemplo, no nosso
que deve ter o Poder Público para com esses aspec- Estado, o Rio Grande do Sul, apesar de ser proibida a
tos, um incentivo para a modernização da agricultura, produção e a comercialização da soja transgênica,
que passaria a utilizar insumos mais adequados. existem, atualmente, cerca oe 1 milhão de hectares

Fi~almente, gostaríamos de registrar um detalhe, plantados., . . . .
para ser oportunamente examinado pela Comissão de Em um Pais,em que a maiOria .das lel.s que ~I-

Constituição e Justiça e de Redação, posto que escapa s~m prote~er a saude humana e o meIo ambiente nao
à alçada de competência desta Comissão: o art. 1° do sao .respeltadas, esta Casa ~em o deve~, ~:smo que
projeto registra erroneamente a data da Lei nO 9.605, tardlam~nte, de.se pronunciar p~l~ prolblçao do uso
que é de 12 (e não 13) de fevereiro de 1998. do Paratlon Metll, em qualquer hlpotese.

Com base no exposto votamos peJa aprovação Portanto, além dos argumentos já colocados pe-
do Projeto de Lei nO 1.518 de 1999. los colegas parlamentares, por uma questão de segu-

. _ ' rança da população indefesa e do meio ambiente, ve-
Sala da CO,mlssao, 3 de n~vembro de 1999. - nho manifestar o meu irrestrito apoio ao projeto de lei

Deputado Themlstocles SampaIo. em apreciação, bem como ao parecer oferecido pelo
ilustre Relator.

Sala das sessões, 29 de novembro de 1999. 
Deputado Adão Pretto.

O projeto de lei, de autoria do nobre Deputado
Fernando Gabeira, estabelece que "Fica proibida, em
todo o território nacional, a fabricação, exportação,
comercialização e utilização de defensivos agrícolas
que contenham em sua formulação a substância Pa
ration Metil". O Relator, Deputado Themístocles Sa
mpaio, oferece parecer favorável.



1/ - Voto do Relator

I - Relatório

O Projeto de Lei n21.5.18-A, de 1999, de autoria
do Deputado Fernando Gabeira, tem como objetivo a
proibição da fabricação, importação, exportação, co
mercialização e utilização de defensivos agrícolas
que contenham em sua formulação a substância Pa
ration Metil, utilizados como inseticidas, acancidas e
outros controles de pragas em vários tipos de cultiva
res no Brasil.

O projeto obteve parecer contrário da Comissão
de Agricultura e Política Rural, sendo, então, remetido
para apreciação por esta Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, nos termos
do inciso IV do art. 32 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados. No prazo regimental, não
foram apresentadas emendas.

Pretende o nobre Deputado Fernando Gabeira,
por meio do projeto de lei em análise, oferecer mais
uma contribuição, somando-a a seu já notável
conjunto de iniciativas que tantos bons reflexos vêm
trazendo à nossa sociedade. Nesse sentido, propõe a
proibição, no Brasil, da fabricação, importação,
exportação, comercialização e utilização de
defensivos agrícolas que contenham em sua
formulação a substância Paration Metil.

Alega o Autor, na justificativa que acompanha o
projeto, que tais produtos foram proibidos pela
Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidas
da América, (a "EPA - Environmental Protection
Agency").

Em que pese a enorme importância do controle
da produção e da utilização de defensivos agrícolas e
de pesticidas em geral para a preservação do meio
ambiente, da saúde do agricultor e dos
consumidores, há que se ter cuidado quanto à
proibição generalizada de determinados produtos.
Isto porque o controle químico de pragas é
indispensável no modelo agrícola atual, do qual se
requer elevada produtividade, com qualidade e
custos baixos, requisitos indispensáveis para
alimentar a população crescente de nosso mundo.

Esse cuidado para com a compatibilização entre
os interesses da preservação ambiental e a utilização
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Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi- de defensivos agrícolas tem sido um dos pontos bási-
mento de emendas (5 sessões), no período de cos da política ambiental brasileira, refletido na Lei n°
24-03-2000 a 30-03-2000. Esgotado o prazo, não fo- 7.802, de 11 de julho de 1989, que regulamenta o re-
ram apresentadas emendas ao projeto. gistro de agrotóxicos, seus componentes e afins.

Sala da Comissão, 31 de março de 2000. - A Lei nO 7.802/89 estabelece no § 60 de seu art.
Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário 30 que é proibido o registro de agrotóxicos, seus com

ponentes e afins:
- para os quais não se disponha, no Brasil, de

métodos para desativação de seus componentes, de
modo a impedir que seus resíduos remanescentes
provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde
pública;

- para os quais não haja, no Brasil, antídoto ou
tratamento eficaz;

- que revelem características teratogênicas,
carcinogênicas ou mutagênicas, de acordo com os
resultados de esperiências cientificamente
reconhecidas;

- que provoquem distúrbios hormonais ou
danos ao aparelho reprodutor, comprovadas por meio
de procedimentos cientificamente aceitos;

- que se revelem mais pengosos para o ser
humano do que os testes de laboratórios com animais
tenham podido demonstrar, segundo critérios
técnicos e científicos atualizados;

- cujas características causem danos ao meio
ambiente.

O artigo 5° da mesma lei estabelece que possu
em legitimidade para requerer cancelamento ou im
pugnação, em nome próprio, do registro de agrotôxi
cos e afins, argüindo prejuízos ao meio ambiente e à
saúde humana e dos animas as entidades de classe
representativas do profissões ligadas ao setor ambi
entai e agrícola. Os partidos políticos com representa
ção no Congresso nacional e entidades legalmente
constituídas para a defesa dos interesses difusos re
lacionados à proteção do consumidor, do meio ambi
ente e dos recursos naturais.

Do ponto de vista da legislação ambiental,
portanto, não há nenhuma razão para a existência de
uma lei proibindo a fabricação e utilização de um
defensivo agrícola específico, já que, a qualquer
momento, o registro deste pode ser questionado e
suspenso. Em resumo, a Lei n° 7.802/89, suas
atualizações e regulamentos já disponibilizam todos
os instrumentos que a sociedade requer para o
controle da fabricação e uso desses produtos.

Ao contrário do que sugere a justificativa do ilustre
Autor, talvez em decorrência de informação incompleta
transmitida pela imprensa, os defensivos agrícolas com



08826 QUlIlta-felra 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

base no Paration Metil não foram totalmente proibidos *PROJETO DE LEI N° 1.676-B, DE 1999
nos Estados Unidos da América. Segundo esclarece o (Do Sr. Aldo Rebelo)

nosso Ministério da Agricultura e do Abastecimento, o Dispõe sobre a promoção, a prote-
que houve foi uma publicação, pela "United States Envi- ção, a defesa e o uso da língua portugue-
ronmental Protection Agency - EPA", ôrgão sa e dá outras providências; tendo pare-
responsável pelo registro e autorização do uso de ceres: da Comissão de Educação, Cultura
pesticidas naquele país, do resultado da reavaliação do e Desporto pela aprovação deste, com
risco à saúde humana e ambíental dos produtos cujo emenda, e da emenda de n° 3/00, apresen-
ingrediente ativo é o Paration Meti! ("Methyl Paration-, tada na Comissão, e pela rejeição dos de
em inglês), avaliação esta que levou a uma maior nOs 1.776/99, 2.418/00, 2.452/00 e 3.023/00,
restrição dos tipos de lavouras nas quais podem ser apensados, e das emendas de nOs 1/00,
aplicados. Esses produtos foram considerados 2/00, 4/00, 5/00 e 6/00, apresentadas na

Comissão (relatora: Deputada Iara Bernar-
impróprios para uso no cultivo de frutíferas, olerícolas, di); e da Comissão de Constituição e Jus-
plantas ornamentais, gramados e usos sanitários tiça e de Redação, pela constitucionalida-
domésticos. Seu uso continua, no entanto, permitido de, juridicidade, técnica legislativa e, no
para culturas tais como milho, algodão, feijão, cebola, mérito, pela aprovação deste, com emen-
arroz, soja, trigo, batata, batata doce, cevada, das, e das emendas da Comissão de Edu-
beterraba, girassol e alfafa. cação, Cultura e Desporto; pela constitu-

Ante o exposto, considerando que a legislação am- cionalidade, juridicidade, técnica legislati-
biental cobre eficientemente o tema e as informações va, com emendas e, no mérito, pela rejei-
prestadas pelo Ministério da Agricultura e do Abasteci- ção dos de nOs. 1.776/99, 2.418/00,

2.452/00 e 3.023/00, apensados (Relator:
mento, encaminhamos nosso voto pela rejeição, quanto Deputado Vilmar Rocha).
ao mérito, do Projeto de Lei n° 1.518-A, de 1999. (Às Comissões de Educação, Cultura

Sala da Comissão,6 de 2000. - Deputado e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Luciano Pizzatto, Relator. Redação - Art. 24,11)

'Projeto inicial, projetos apensados (PLnOs 1.776/99,
111_ Parecer da Comissão 2.418/00,2452/00 e 3.023/00) e parecer da Comissão de Educa

ção, Cultura e Desporto, publicados no OCO de 10-8-00.

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, REJEITOU unanimemente o Projeto de Lei nO
1.518-A1999, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Luciano Pizzatto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados,
Tilden Santiago, Glycon Terra Pinto e Luciano Pizzatto,
Vice-Presidentes, Badu Picanço, Clóvis Volpi, Luiz
Ribeiro, Ricarte de Freitas, Salatiel Carvalho, Welinton
Fagundes, Expedito Júnior, Milton Barbosa, Luiz
Bittencourt, João Paulo, Luiz Alberto, Celso
Russomanno, José Borba, Inácio Arruda, Paulo
Baltazar, Rubens Bueno, Ronaldo Vasconcellos, Elias
Murad, Fátima Pelaes, íris Simões, Laura Carneiro,
Paes Landim, Paulo Gouvêa, Silas Brasileiro,
Fernando Gabeira, Ivan Valente, Manoel Vitório, José
Janene, Vanessa Grazziotin e Valdeci Paiva.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado Tilden Santiago (PT - MG) vice-Presidente
no exercício da Presidência.

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

- termo de recebimento de emendas
- termos de recebimento de emendas aos

apensados
- parecer do Relator
- emendas oferecidas pelo Relator (6)
- parecer reformulado
- emenda oferecida pelo Relator
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (7)

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.676/99

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo
art. 1°, I, da Resolução n° 10191, o Senhor Presidente
determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões, prazo para recebimento de emendas a



PROJETO DE LEI N° 2.418/2000

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.452/2000

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução nO 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 4-9-00, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram apresentadas emendas.
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partir de 17-8-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo, Sala da Comissão, 19 de setembro de 2000. -
não foram apresentadas emendas ao projeto. Sergio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2000. - Da- I - Relatório
maci Pires de Miranda, Secretária Substituta. Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS Deputado Aldo Rebelo, que pretende regular a pro
moção, a proteção, a defesa e o uso da língua portu-

PROJETO DE LEI N° 1.776/99 guesa, considerando-a bem de natureza imaterial in
tegrante do patrimônio cultural brasileiro, nos termos
do art. 13, caput, combinado com o art. 216, §§ 1° e 4°
da Constituição Federal.

Com este propósito, o projeto toma obrigatório o
uso da língua portuguesa nos domínios socioculturais
que menciona, estabelece possibilidade de aplicação
de sanções nos casos de uso de palavras ou expres
sões estrangeiras em desacordo com a lei, atribui à
Academia Brasileira de Letras o papel de guardiã dos
elementos constitutivos da língua portuguesa, entre
outras providências que propõe.

Encontram-se apensados os Projetos de Lei de
nOs 1.776, de 1999, 2.418, de 2000,2.452, de 2000 e
3.023, de 2000, apresentados respectivamente pelos
ilustres Deputados Sérgio Novaes, Lincoln Portela,
José Ronaldo e Neiva Moreira, com propostas que
tratam dos seguintes aspectos específicos: uso da
língua portuguesa na comunicação oficial, na mídia e
na publicidade.

A matéria é de competência conclusiva das co
missões permanentes. Foi distribuída, prime'iramen
te, à Comissão de Educação, Cultura e Desporto que
rejeitou os Projetos nOs 1.776, de 1999, 2.418, de
2000, 2.452, de 2000 e 3.023, de 2000, e aprovou, no
mérito, o PL n01.676, de 1999, com duas emendas.

Decorrido o prazo regimental neste Orgão Téc
nico, não foram apresentadas emendas aos projetos
em análise.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

De acordo com o mandamento regimental (art.
32, 111, a e e), cumpre que esta Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação se pronuncie acerca da
constitucionalidade, juridícidade, técnica legislativa e
mérito das proposições em epígrafe.

Os projetos, bem como as emendas aprovadas
pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
atendem aos requisitos constitucionais formais relati
vos à competência legislativa da União e às atribui
ções do Congresso Nacional, estando abrigados pe
los artigos 23,1, 24, VII, 48 e 61, caput, todos da
Constituição Federal.

No que diz respeito à iniciativa legislativa, todos
os projetos necessitam de emenda supressiva para

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 10

, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 4-9-00, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram apresentadas emendas.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2000. 
Sergio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 4-9-00, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram apresentadas emendas.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2000. 
Sergio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 10

, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 4-9-00, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram apresentadas emendas.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2000. 
Sergio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.023/2000



EMENDAN°2

EMENDA N° 1

PROJETO DE LEI N° 1.776, DE 1999

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
uso da língua portuguesa na comunica
ção oficial e dá outras providências.

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do
art. 10.

Suprima-se o art. 20do projeto, renumerando-se
o atual artigo.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2000. 
Deputado Vilmar Rocha, Relator.

PROJETO DE LEI N° 2.452, DE 2000

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
uso da língua portuguesa na publicidade
e dá outras providências.

"Art. 10(...)

Parágrafo único. Para efeito deste artigo
entende-se por comunicação oficial a
emanada dos Poderes Legislativo, Executivo
e Judiciário de cada uma das unidades da
Federação, bem como das instituições e
pessoas que exercem funções essenciais à
Justiça."

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2000. 
Deputado Vilmar Rocha, Relator.

PROJETO DE LEI N° 2.418, DE 2000

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
uso da língua portuguesa na mídia escri
ta, radiofônica e televisiva e dá outras
providências.

EMENDA N° 1

Suprima-se o art. 30do projeto, renumerando-se
o atual artigo.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2000. 
Deputado Vilmar Rocha, Relator.

PROJETO DE LEI N° 3.023, DE 2000

Dispõe sobre a obrigatoriedade do
uso correto da língua portuguesa nos
cartazes em vias públicas.

EMENDA N° 1
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retirar dispositivo que fixa prazo ao Executivo para Sala da Comissão, de de 2000. - Deputado ViI-
exercer o poder regulamentar que lhe é inerente. O mar Rocha, Relator.
Supremo Tribunal Federal já decidiu reiteradas vezes
no sentido da inconstitucionalidade deste tipo de
cláusula em projetos de iniciativa parlamentar.

Em relação especificamente ao Projeto de na
1.776, de 1999, há ainda um problema de ordem
técnica que vicia a redação do parágrafo único de seu
art. 10: os dois incisos que o compõem devem ser
aglutinados em um só, mencionando os Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário de cada uma das
unidades da Federação.

Quanto aos demais aspectos de juridicidade,
técnica legislativa e redação, nenhum reparo há de
ser feito às proposições aqui examinadas.

Sobre o mérito, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei na 1.676, de 1999, mais abrangente e melhor
sistematizado que os demais, com as duas emendas
aprovadas pela Comissão de Educação, Cuttura e
Desporto, que nos parecem convenientes e adequadas.

Tudo isto posto, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa e redação de todas as proposições em
foco, com as emendas saneadoras ora apresentadas
e, no mérito, da rejeição dos Projetos de Lei nas
1.776, de 1999, 2.418, de 2000, 2.452, de 2000 e
3.023, de 2000, e da aprovação do Projeto de Lei na
1.676, de 1999 e das duas emendas propostas pela
Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2000.
Deputado Vilmar Rocha, Relator.

PROJETO DE LEI N° 1.676, DE 1999
(Apensos: PL. na 1.776, de 1999, PL. na 2.418, de

2000, PL. na 2.452, de 2000 e PL.n° 3.023, de
2000.)

Dispõe sobre a promoção, a prote
ção, a defesa e o uso da língua portugue
sa e dá outras providências.

EMENDA N° 1

Suprima-se o art. 9° do projeto, renumerando-se
o atual art. 10.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2000. 
Deputado Vilmar Rocha, Relator.

PROJETO DE LEI N° 1.776, DE 1999

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
uso da língua portuguesa na comunica
ção oficial e dá outras providências.

EMENDA N° 1

Suprima-se o art. 20do projeto, renumerando-se
o atual artigo.

Suprima-se o art. 20do projeto, renumerando-se
o atual artigo.



PROJETO DE LEI N° 1.676-A, DE 1999

EMENDAS ADOTADAS - CCJR

-N°1-

Suprima-se o art. 9° do projeto, renumerando-se
o atual art. 10.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado Inaldo Leitão, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 1.676-A, DE 1999

EMENDAS ADOTADAS - CCJR

-N°1-

Suprima-se o art. 2° do projeto, renumerando-se
o atual art. 3°.

-W2-

Dê-se, ao art. 6° do projeto, a seguinte redação:

"Art. 6° O descumprimento de
qualquer disposição desta lei sujeita o
infrator à sanção administração na forma
da regulamentação."

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado Inaldo Leitão, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 1.776, DE 1999

EMENDAS ADOTADAS - CCJR

Dispõe sobre a promoção, a
proteção, a defesa e o uso da língua
portuguesa e dá outras providências.

EMENDAN°2

PROJETO DE LEI N° 1.676, DE 1999
(Apensos: PL.no 1.776, de 1999, PL.no 2.418, de

2000, PL.n° 2.452, de 2000 e PL.n° 3.023, de 2000.)

Isto posto, reiteramos nosso voto pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa e redação de todas as proposições em
epígrafe, com as emendas saneadoras
apresentadas e, no mérito, pela rejeição dos
Projetos de Lei n° 1.776, de 1999, n° 2.418, de
2000, n° 2.452, de 2000 e n° 3.023, de 2000, e,
finalmente, pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.676, de 1999 e das duas emendas propostas pela
Comissão de Educação, Cultura e Desporto com a
emenda anexa ora apresentada.

Sala da Comissão, de de 2001. - Deputado VíI
mar Rocha, Relator.
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Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2000. - dos Projetos de Lei nOs 1.776/99, 2.418/00, 2.452/00 e
Deputado Vílmar Rocha, Relator. 3.023/00, apensados, nos termos do parecer

Parecer Reformulado reformulado do Relator, Deputado Vilmar Rocha.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:

lnak:lo Leitão - Presidente; Zenak:lo Coutinho, Robson
Turna e Osmar serraglio - Vice-Presidentes; André Benassi,
Custódio Mattos, Fernando Gonçalves, Murila Domingos,
Nelson Otoch, Nelson Trad, Ricardo Ferraço, Ronaldo Cezar
Coelho, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Aldir Cabral, Antônio
Carlos Konder Reis, Jaime Martins, Moroni Torgan, Ney
Lopes, Paes Landim, Vilmar Rocha, Coriolano Sales,
Geovan Freitas, Júlio Redecker, Mendes Rbeiro Rlho,
Renato Vianna, Roland Lavigne, José Dirceu, José Genoíno,
Luiz Edualdo Greenhalgh, Marcos RoIim, Augusto Farias,
Edrnar Moreira, Eurico Miranda, Gerson Peres, Alexandre
Cardoso, José Antônio Almeida, Ak::eu Collares, Fernando
Coruja, José Roberto Batochio, Bispo Rodrigues, Átila Um,
Luís Barbosa, Vic Pires Franco, Mauro Benevides, Nelson
Pellegrino, AJy Kara e Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado Inaldo Leitão, Presidente.

Tendo sido convencido do acerto da sugestão
do nobre Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh du
rante a discussão da matéria no âmbito desta
Comissão em reunião realizada no dia 28 de março
do corrente ano, reformulamos nosso parecer para
suprimir a parte final do art. 6° do PL n° 1.676, de
1999 nos termos da emenda anexa.

Dê-se a seguinte redação ao art. 6° do Projeto
de Lei n° 1.676-A, de 1999:

"Art. 6° O descumprimento de qualquer
disposição desta lei sujeita o infrator à sanção
administrativa na forma da regulamentação."

Sala da Comissão, de de 2001. - Deputado VíI
mar Rocha, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e da
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emendas, do Projeto de Lei n° 1.676-A/99 e das
Emendas da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto; pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa, com emendas, e, no mérito, pela rejeição



SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Finanças e Tributação
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI W 1.684-A/99

"Art. 10 ..

Parágrafo único. Para efeito deste
artigo entende-se por comunicação oficiai a
emanada dos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário de cada uma das
unidades da Federação, bem como das
instituições e pessoas que exercem funções
essenciais à Justiça." .

PROJETO DE LEI N° 1.776, DE 1999

EMENDAS ADOTADAS - CCJR

PROJETO DE LEI N° 2.418, DE 2000

EMENDA ADOTADA - CCJR

Dê-se, ao parágrafo único do art. 1° do projeto, a
seguinte redação:
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Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - rejeição (Relatora: Deputada Maria Abadia);
Deputado Inaldo Leitão, Presidente. e da Comissão de Finanças e Tributação,

pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronuncia
mento quanto à adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela rejeição
(Relator: Deputado Marcos Cintra).

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Finanças e Tributação (Mé
rito); e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54) - Art. 24, 11)

-Projeto Iniciai e Parecer da Comissão de Economia,
Industna e Comércio, publicados no OCO de 31-3-00.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado Inaldo Leitão, Presidente.

Supnma-se o art. 2° do projeto, renumerando-se
o atual art. 3°.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado Inaldo Leitão, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 2.452, DE 2000

EMENDA ADOTADA - CCJR

Suprima-se o art. 3° do projeto, renumerando-se
o atual art. 4°.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado Inaldo Leitão, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 3.023, DE 2000

EMENDA ADOTADA - CCJR

Suprima-se o art. 20do projeto, renumerando-se
o atual art. 3°.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

*PROJETO DE lEI N° 1.684-B, DE 1999
(Do Sr. Julio Redecker)

Dispõe sobre dados a serem
impressos nos talonários de cheques;
tendo pareceres: da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, pela

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou
a abertura e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 8-5-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 16 de maio de 2000. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 1.684, de 1999, do nobre De
putado Júlio Redecker determina que os bancos co
merciais imprimam nos talonários de cheques os se
guintes dados cadastrais: endereço, telefone, registro
na Secretaria da Receita Federal, e, no caso de pes
soas físicas, o número da carteira de identidade e res
pectivo órgão emissor.

Na justificação apresentada, o ilustre Autor en
fatiza a necessidade de maior segurança na utiliza
ção e recebimento do cheque, ampliando sua aceita
ção como forma de pagamento. No seu entendimen
to, a prática usual de solicitar tais dados ao emitente
do cheque, tem provocado, muitas vezes, certo cons
trangimento entre as partes.

Submetido à apreciação da Comissão de Eco
nomia, Indústria e Comércio, o projeto foi rejeitado,



Altera a Lei n° 6.360, de 23 de se~

tembro de 1976, exigindo a inscrição dos
dias da semana nas embalagens primári
as dos medicamentos.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias; e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24,11)

SUMÁRIO

PROJETO DE LEI ~2.007-A, DE 1999
(Do Sr. Geraldo Simões)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 60 da Lei n° 6.360, de 23 de 1976

passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 4°:

"§ 4° É obrigatória a inscrição dos dias da sema
na, ou do mês, nas embalagens primárias dos medi
camentos em formas sólidas destinadas à via oral, de
modo a ajudar o paciente no controle de suas doses
diárias:'

1- Projeto inicial

11 - Na Comissão de Seguridade Social e
Família:

- termo de recebimento de emendas

- parecer do Relator

- parecer da Comissão

11- Voto do Relator
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nos termos do parecer da Relatora, nobre Deputada te, pela não implicação da matéria com aumento ou
Maria Abadia. diminuição da receita ou da despesa públicas, não

Nos termos regimentais, compete-nos manifes- cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
tar sobre o mérito da proposição (art. 24, 11) e sobre ceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do
sua adequação financeira e orçamentária (art. 53, 11). Projeto de Lei n° 1.684-N99, nos termos do parecer

do relator, Deputado Marcos Cintra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Michel Temer - Presidente; Jorge Tadeu Mudalen,
José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel
Vice-Presidentes; Félix Mendonça, José Militão, Max
Rosenmann, Rodrigo Maia, Rommel Feijó, Sampaio
Dória, Sebastião Madeira, Jorge Khoury, Mussa
Demes, Pauderney Avelino, Armando Monteiro,
Germano Rigotto, João Eduardo Dado, Mílton Monti,
Carlito Merss, João Coser, Ricardo Berzoini, Edinho
Bez, Enivaldo Ribeiro, Fetter Júnior, João Mendes,
Olímpio Pires, Pedro Eugênio, Eujácio Simões,
Roberto Argenta, Juquinha, Luiz Carlos Hauly, Adolfo
Marinho, Gilberto Kassab, Marcos Cintra, Nice Lobão,
João Henrique e Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado Michel Temer, Presidente.

Concordamos plenamente com o parecer aprova
do pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
cuja Relatora foi a ilustre Deputada Maria Abadia.

Realmente, a obrigatoriedade da impressão do
número de inscrição no CGC ou CPF, além do núme
ro do documento de identidade, bem como do órgão
expedidor e da Unidade da Federação, já foi estabele
cida pela Resolução do Conselho Monetário Nacional
n° 2.537, de 28-8-98, que "dispõe sobre procedimen
tos relativos ao cheque".

Ademais, também temos a opinião de que a im
pressão do endereço e telefone no talonário de che
que pode resultar, ao invés de benefício, em transtor
nos e insegurança ao titular, nos casos de furto ou ex
travio do talão. Desta forma, manifestamo-nos contra
riamente ao projeto em apreciação.

Por outro lado, compete a esta Comissão de Fi
nanças, além de manifestar-se sobre o exame de mé
rito, apreciar a proposta quanto à sua adequação or
çamentária e financeira, conforme prevêem os arts.
32, IX, h, e 53, 11, do Regimento interno da Câmara
dos Deputados.

Na conformidade das disposições contidas no
RICO, somente aquelas proposições "que importem
aumento ou diminuição de receita ou de despesa pú
blica" estão sujeitas ao exame de compatibilidade ou
adequação orçamentária e financeira.

A matéria tratada no projeto em exame não tem
repercussão direta ou indireta no Orçamento da
União, eis que se reveste de caráter essencialmente
normativo, sem impacto financeiro ou orçamentário
públicos.

Pelo acima exposto, somos pela não
implicação da matéria em aumento de despesa ou
diminuição da receita, não cabendo a este órgão
técnico realizar exame de adequação quanto aos
aspectos financeiro e orçamentário públicos do
Projeto de Lei n° 1.684, de 1999; quanto ao mérito
opinamos por sua rejeição.

Sala da Comissão, 15 fevereiro de 2001. - De
putado Marcos Cintra, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen-
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Art. 2° O Poder Executivo regulamentará a pre- "LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
sente lei em prazo de até noventa dias de sua publica- COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-
ção. CeDI"

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Os medicamentos são instrumentos terapêuti
cos eficientes e valiosos mas que devem ser consu
midos estritamente segundo as indicações, nas do
ses e nos horários precisos.

No entanto, muitas pessoas, os idosos em espe
cial, que tomam medicamentos de uso contínuo, con
fundem-se e acabam ingerindo uma quantidade erra
da do medicamento, a mais ou a menos, por esqueci
mento ou por descuido, o que pode trazer-lhes gran
des prejuízos.

Por serem produtos especiais - que podem ser
remédios ou venenos, conforme a dose e a situação
os medicamentos foram regulamentados pela lei nO
6.360, de 23 de setembro de 1976, inclusive no que
se refere à rotulagem e à embalagem, visando a me
lhor orientação aos prescritores, aos dispensadores e
aos pacientes.

Uma providência simples por parte dos fabri
cantes, como a de colocar os dias da semana, ou do
mês, conforme o caso, nas cartelas dos comprimidos
e cápsulas, poderia ajudar muito na diminuição dos
casos de enganos e esquecimentos contribuindo
para o consumo racional dos medicamentos.

Ressaltamos, também, a baixa escolaridade de
uma parte grande da nossa população, a qual tam
bém seria beneficiada com a facilitação do manuseio
dos medicamentos.

Estes motivos que nos levaram a propor este
Projeto de lei, que adiciona um parágrafo à lei n°
6.360/76, acima mencionada, criando a obrigatorie
dade, para os produtores, de colocarem na embala
gem primária (aquela que tem contato com o medica
mento) a inscrição dos dias da semana ou do mês,
conforme o caso.

Entendemos que esta providência diminuirá a
ocorrência de erros no ato do consumo de medica
mentos beneficiando os pacientes e, por isso, espera
mos a indispensável contribuição dos nossos ilustres
colegas desta Câmara dos Deputados para a sua
análise e aprovação.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 1999. 
Deputado Geraldo Simões.

LEI N° 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976

Dispõe sobre a Vigilância Sanitária
a que ficam sujeitos os Medicamentos,
as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e
Correlatos, Cosméticos, Saneantes e
outros Produtos, e dá outras
Providências.

TíTULO XI
Das Embalagens

Art. 60. É obrigatória a aprovação, pelo Ministé
rio da Saúde, conforme se dispuser em regulamento,
das embalagens, dos equipamentos e utensílios ela
borados ou revestidos internamente com substâncias
que, em contato com o produto, possam alterar seus
efeitos ou produzir dano à saúde.

§ 1° Independerão de aprovação as embala
gens destinadas ao acondicionamento de drogas,
medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos de
higiene, cosméticos, perfumes e congêneres que não
contenham internamente substância capaz de alterar
as condições de pureza e eficácia do produto.

§ 2° Não será autorizado o emprego de embala
gem destinada a conter ou acondicionar droga, medi
camento ou insumo farmacêutico, desde que capaz de
causar direta ou indiretamente efeitos nocivos à saúde.

§ 3° A aprovação do tipo de embalagem será
precedida de análise prévia, quando for o caso.

TíTULO XII
Dos Meios de Transporte

Art. 61. Quando se tratar de produtos que exijam
condições especiais de armazenamento e guarda, os
veículos utilizados no seu transporte deverão ser
dotados de equipamento que possibilite
acondicionamento e conservação capazes de
assegurar as condições de pureza, segurança e
eficácia do produto.

Parágrafo único. Os veículos utilizados no trans
porte de drogas, medicamentos, insumos farmacêuti
cos e correlatos, produtos dietéticos, de higiene, per
fumes e similares deverão ter asseguradas as condi
ções de desinfecção e higiene necessárias à preser
vação da saúde humana.



I - Relatório

,,- Voto do relator

Entendemos perfeitamente o objetivo do ilustre
Deputado Geraldo Simões ao propor este Projeto de
Lei. Sabemos que ocorrem enganos - principalmente
por parte de pessoas mais idosas e, com maior fre
qüência, entre aquelas de menor grau de escolarida
de - no momento da ingestão dos medicamentos.

Entretanto, a providência sugerida para solucio
nar este problema não nos parece o caminho correto.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
Emendas, a partir de 24 de abril de 2000, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto e nem aos seus apensados.

Sala da Comissão, 4 de maio de 2000. - Eloízio
Neves Guimarães, Secretário.
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA Em primeiro lugar porque ela implica na inscrição de

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS mais caracteres gráfic?s na~s embalage~s primári~s
dos produtos. Tal medida nao necessariamente aJu-

PROJETO DE LEI NE 2.007/99 daria os pacientes e, talvez, venha até a confundi-los
ainda mais. As embalagens dos medicamentos já es
tão cheias de dizeres de constância obrigatória, entre
os quais, nome comercial, denominação genérica,
nome e endereço do fabricante, responsável técnico,
apresentação, número de registro sanitário, data de
fabricação e data de validade, entre outros.

A presença destas informações nas embala
gens é obrigatória segundo a Lei n° 6.360/76, que se
gue, em linhas gerais, a legislação da maioria dos paí
ses do mundo, ou seja, obedece a um padrão interna
cional. Muitas embalagens são muito pequenas para
conterem todas essas informações. Ficaria inviável,
tecnicamente, a agregação de mais informações e
caracteres escritos obrigatórios.

Em segundo lugar, a providência não serve para
todos os medicamentos que tenham forma sólida e
sejam destinados à ingestão via oral. Existem medi
camentos que não têm posologia fixa ou seqüencial e
de nada valeria a inscrição dos dias da semana.

Existe uma outra medida que poderia minimizar
esse problema dos enganos no consumo dos medi
camentos. É a venda fracionada dos produtos nas far
mácias, na forma como é feita nos países mais de
senvolvidos, onde a atenção farmacêutica é mais or
ganizada e fiscalizada. O paciente pode comprar ape
nas a quantidade prescrita pelo médico e recebe uma
orientação completa de como conservar e utilizar os
medicamentos.

A CPI dos Medicamentos, recentemente
realizada nesta Câmara dos Deputados, avaliou
profundamente a questão das farmácias e
apresentou um projeto de lei com objetivo de
regulamentar o fracionamento.

Identificamos dois erros de redação no projeto
em estudo: o primeiro, na ementa, que refere a Lei nO
3.360/76, enquanto o correto seria a Lei n° 6.360/76,
como consta no artigo 1°. O outro erro está no próprio
caput do art. 1° que, ao citar a Lei n°6.360, menciona o
dia da sua promulgação mas não o mês. Entendemos
que esses erros podem ser sanados por ocasião da re
dação final, se a matéria alcançar tal progresso, uma
vez que não comprometem a interpretação do mérito
da proposta, competência maior desta Comissão.

Com base nas avaliações do mérito da matéria,
entendemos que a proposição não se constitui em boa
solução para o caso aventado. Em conseqüência,

A proposição em epigrafe pretende acrescentar
um parágrafo ao art. 60 da Lei n°6.360/76 com o obje
tivo de obrigar os fabricantes de medicamentos ins
creverem, nas embalagens dos seus produtos, o dia
da semana. A medida valeria para as formas sólidas
destinadas à via oral.

O objetivo da proposição é o de facilitar ao paci
ente o controle de suas doses diárias. Em sua justifi
cativa, o autor destaca que os medicamentos são ins
trumentos terapêuticos eficientes e valiosos mas que
devem ser consumidos estritamente segundo as indi
cações, nas doses e horários prescritos.

Alegando que muitas pessoas têm dificuldades
no controle das suas doses - em especial os idosos
que usam medicamentos de uso contínuo - o autor
preocupa-se com a ingestão de quantidades erradas,
a mais ou a menos, por esquecimento ou descuido,
que pode trazer grandes prejuízos aos pacientes.

A matéria tem terminalidade nas Comissões e
foi distribuída também à Comissão de Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias e à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas.

É o relatório.



Justificação

Os abusos verificados nas multas referentes a
infrações por veículos automotores às normas de
qualidade do ar têm sido freqüentes no País, princi
palmente no que se refere a veículos a diesel. Em São
Paulo, por exemplo, Estado com a maior frota de veí
culos, a Cetesb aplica inúmeras multas diárías em
ônibus e caminhões de forma arbitrária e utilizando
sistema de medição ultrapassado.

O sistema para aferição da fumaça preta usado
pela Cetesb é a Escala Ringelmann. Por este método,
quando o veículo passa, o fiscal faz a análise da cor da
fumaça visualmente, comparando-a com padrões
pré-estabelecidos, sem parar o veículo. Se ao mesmo
tempo estiverem passando vários veículos poluidores,
a multa será aplicada arbitrariamente. Apesar de existir
método muito mais moderno e eficaz para a medição
da fumaça preta emitida por veículos a diesel, o opací
metro, a Cetesb e a maior parte dos órgãos ambientais
continuam utilizando a Escala Ringelmann.

A utilização desse sistema ultrapassado de me
dição é extremamente questionável. Muitas vezes,
veículos recém saídos da fábrica, que passaram por
medição de emissão de fumaça feita com instrumen
tos altamente avançados, são multados pelos órgãos
ambientais.

Ademais, como as multas são aplicadas sem a
parada do veículo, os responsáveis são impedidos de
questionar seu conteúdo ou de fazer contra-prova.

de

Altera a Lei nE 8.723, de 28 de outubro
de 1993, no que se refere ao controle da
poluição emitida por veículos a diesel; ten
do parecer da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela rejei
ção (Relatora: Deputada Fátima Pelaes).

(Às Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço PÚblico; de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) - Art. 24, 11)

SUMÁRIO

PROJETO DE LEI N°2.065-A, DE 1999
(Do Sr. Silas Brasileiro)

08834 Quinta-lIma 29 DIÁRIO DA CÀMARA DOS DEPUTADOS Março de 2001

manifestamo-nos pela rejeição do Projeto de Lei nO - termo de recebimento de emendas
2.007/99. - parecer da Relatora

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2000. - - parecer da Comissão
Deputado Henrique Fontana, Relator. O Congresso Nacional decreta:

111_ Parecer da Comissão Art. 1°A Lei nE 8.723, de 28 de outubro ae 1993,
que "dispõe sobre a redução de emissão de poluen
tes por veículos automotores, e dá outras providênci
as", passa a vigorar acrescida aos seguintes arts.
15-A e 15-8:

"Art. 15-A. Os órgãos ambientais governamen
tais responsáveis pelo monitoramenta e controle da
qualidade do ar adotarão o opacímetro para efeito de
medição da emissão de fumaça de veículos automo
tores a diesel, sendo vedada a utilização de outros
sistemas com essa finalidade."

"Art. 15-8. O auto de infração às normas de qua
lidade do ar estabelecidas em nível federal, estadual
ou municipal referentes a veículos automotores em
circulação incluirá a assinatura do motorista:'

Art. 2E Esta lei entra em vigor em 90 (noventa)
dias, contados da data de sua publicação.

A Comissão de Seguridade Social e Família,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou,
unanimemente, o Projeto de Lei n° 2.007, de 1999,
nos termos do parecer do Relator, Deputado
Henrique Fontana.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Laura Carneiro - Presidente; José Unhares e
Vicente Caropreso - Vice-Presidentes; Almerinda
de Carvalho, Ângela Guadagnin, Antônio Joaquim
Araújo, Ariston Andrade, Armando Abílio, Arnaldo
Faria de Sá, Carlos Mosconi, Darcísio Perondi, Dr.
Benedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Edu
ardo Seabra, Eni Voltolini, Euler Morais, Henrique
Fontana, IIdefonço Cordeiro, Ivan Paixão, Ivânio
Guerra, Jandira Feghali, Jonival Lucas Júnior,
Jorge Alberto, Lavoisier Maia, Lídia Quinan, Lúcia
Vânia, Marcondes Gadelha, Marcos de Jesus,
Oliveira Filho, Orlando Desconsi, Orlando
Fantazzini, Osmânio Pereira, Rafael Guerra,
Raimundo Gomes de Matos, Remi Trinta, Rose de
Freitas, Saraiva Felipe, Serafim Venzon, Sérgio
Carvalho, Teté Bezerra e Ursicino Queiroz.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putada Laura Carneiro, Presidente.

1- Projeto inicial
11 - Na Comissão de Trabalho,

Administração e Serviço Público



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

LEI N° 8.723, DE 28 DE OUTUBRO DE 1993

Dispõe sobre a Redução de
Emissão de Poluentes Por Veículos
Automotores e dá outras Providências.
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Impõe-se-Ihes O pagamento da multa, sem o que, in- qualidade do ar adotem, para efeito de medição da
c1usive, ~ão podem fazer o licenciamento anual. emissão de fumaça por veículos automotores a diesel,

Visando a corrigir essa injustiça, apresentamos o opacímetro.
o presente projeto de lei, contando com o pleno apoio Adicionalmente. dispõe sobre a obrigatoriedade
de nossos ilustres Pares para a sua aprovação. de constar, no auto de infração às normas

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. - estabelecidas de qualidade do ar, relativas a veículos
Deputado Sílas Brasileiro. automotores em circulação, a assinatura do motorista.

Cabe-nos agora, na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, analisar o mérito da
proposição, com base no que dispõe o art. 32, inciso
Xlii, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

Esgotado o prazo regimental para apresentação
de emendas ao projeto, nenhuma foi recebida.

É o relatório.

Art. 15. Os órgãos ambientais governamentais,
em nível federal, estadual e municipal, a partir da pu
blicação desta lei, monitorarão a qualidade do ar at
mosférico e fixarão diretrizes e programas para o seu
controle, especialmente em centros urbanos com po
pulação acima de quinhentos mil habitantes e nas
áreas periféricas sob influência direta dessas regiões.

Parágrafo único. As medições periódicas serão
efetuadas em pontos determinados e estrategica
mente situados, de modo a possibilitar a correta ca
racterização das condições de poluição atmosférica
presentes.

Art. 16. (Vetado).

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRACÃO E SERVIÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.065/99

Nos termos do art. 119, caput, I e § 10, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr.
Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 28-3-2000, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram
recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000.
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 2.065, de 1999, visa a
estabelecer queos órgãos ambientais governamentais
responsáveis pelo monitoramento e controle da

11- Voto do Relator

Com o projeto de lei sob comento, pretende o
nobre autor impedir que os proprietários de veículos a
diesel sejam multados injustamente, por erro,
segundo o qual muito freqüente com a utilização do
método atualmente empregado para medição do
nível de poluição emitido, a Escala Ringelmann.

Por esse método, o fiscal faz análise visual da
cor da fumaça, comparando-a com uma escala de
padrões preestabelecidos, sem parar o veículo.
Nota-se que há realmente a possibilidade de erro,
como em qualquer método que venha a ser
empregado. O que torna qualquer método seguro, a
nosso ver, é o adequado treinamento dos fiscais que
irão proceder à sua utilização.

Fato é que deve ser considerado também o
custo, para a administração pública, da substituição
de um método pelo outro, o que implicaria na
aquisição de opacímetros e novo treinamento dos
fiscais, tudo isso sem eficácia comprovadamente su
perior à da Escala Ringelmann.

Adicionalmente, é de se ressaltar, também, a
impossibilidade de se parar o trânsito, nos grandes
centros urbanos, toda vez que um fiscal vir um veículo
emitindo para o ar, segundo a escala, resíduos
poluentes acima dos níveis permitidos.

Assim, diante do exposto, só nos resta votar
pela Rejeição, no mérito, do Projeto de Lei n° 2.065,
de 1999.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2000.
Deputada Fátima Pelaes, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,



PROJETO DE LEI N° 2.096-A, DE 1999
(Do Sr. Feu Rosa)

Cria o Programa Nacional de
Mineralização dos Solos e dá outras
providências; tendo parecer da
Comissão de Minas e Energia, pela
aprovação (Relator: Deputado Juquinha).

(Às Comissões de Minas e Energia; de
Agricultura e Política Rural; de Finanças e
Tributação (mérito); e de Constituição e
Justiça e de Redaçao (art. 54) - art. 24,11)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial
11 - Na Comissão de Minas e Energia
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei institui um Programa que, ao

financiar ações que visam ao enriquecimento mineral
dos solos brasileiros, promoverá a melhoria
nutricional dos alimentos e, conseqüentemente, a
melhoria da saúde da população brasileira.

Art. 2° Fica criado o Programa Nacional de
Mineralização dos Solos, tendo por objetivo promover
a incorporação, aos solos onde se cultivam plantas
destinadas à alimentação humana ou ao
arraçoamento animal, de elementos quimicos que
constituam micronutnentes essenciais para o ser
humano ou para os animais de criação e que não
estejam ali presentes em quantidade suficiente.

Art. 3° Para os efeitos desta lei, consideram-se
micronutrientes essenciais para o ser humano ou para
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rejeitou, unanimemente, o Projeto de Lei n° 2.065/99, os animais de criação: o ferro, o zinco, o cobre, o
nos termos do parecer da relatora, Deputada Fátima cobalto, o iodo, o setênio, o manganês, o molibdênio, o
Pelaes. flúor, o silicio, o níquel, o crêmio, o estanho, o vanádio,

Estiveram presentes os Senhores Deputados: o arsênio e outros elementos minerais que os órgâos
Freire Júnior - Presidente' Uno Rossi Luiz An- públicos federais responsáveis pelas áreas de saúde e

tonio Fleury e Hercula~o Anghi'netti agricultura assim considerarem, com base em
Vice-Presidentes' Alexandre Santos Avenzoar trabalhos científicos reconhecidamente válidos., ,
Arruda, Candinho Mattos, Evandro Milhomen, Fátima Art. 4° O Programa Nacional de Mineralização
Pelaes, Jair Bolsonaro, José Múcio Monteiro, Jovair dos Solos contará com recursos consignados no
Arantes, Laíre Rosado, Lamartine Posella, Luciano orçamento das Operações Oficiais de Crédito;
Castro, Medeiros, Paulo Paim, Pedro Corrêa, Pedro provenientes do retomo de operações de
Henry, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin, Vivaldo financiamento; de aplicação obrigatória em crédito ru-
Barbosa e Wilson Braga, titulares; Almerinda de ral, nos termos da Lei n° 4.829, de 5 de novembro de
Carvalho, Ana Maria Corso e João Tota, suplentes. 1965; da alocação de recursos orçamentários da

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Deputado Freire Júnior, Presidente. Municípios; de empréstimos contraídos no exterior;

de doações e outros recursos legalmente previstos.
Art. 5° Os recursos do Programa Nacional de

Mineralização dos Solos destinar-se-ão a conceder
financiamentos:

I - a empresas do setor mineral, para a
instalação, modernização e operação de minerações
e moinhos de rochas que constituam fontes dos
micronutnentes referidos no art. 3E;

11 - a produtores rurais (pessoas físicas ou
jurídicas), para a realização de análise do solo,
aquisição, transporte e aplicação, na área a ser
cultivada, de fertilizantes, corretivos e aditivos
minerais, que constituam fontes dos micronutrientes
referidos no art. 3°.

Art. 6° Os financiamentos a que se refere o
artigo anterior terão prazo de pagamento de até 5
(cinco) anos, incluídos até 2 (dois) anos de carência e
sobre os mesmos incidirão juros:

I - não superiores àqueles que incidirem sobre
operações de custeio agrícola contratadas com
recursos das Operações Oficiais de Crédito, quando
os beneficiários forem produtores rurais;

11 - de até 12% (doze por cento) ao ano, nos
demais casos.

Art. 7° O Poder Executivo baixará o regulamento
desta lei, em que serão definidas, entre outros
aspectos, as competências institucionais relativas à
administração eà execução do Programa Nacional de
Mineralização dos Solos.

Art. 8° Esta lei entra em vigor noventa dias após
a data de sua publicação.

Justificação

O solo é um recurso natural, formado sobre a
superfície da terra ao longo de milhares, milhões de
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anos, pela ação contínua do intemperismo sobre as macronutrientes pnmanos nitrogênio, fósforo e
rochas que constituem a litosfera. Expostas à potássio e, em alguns casos, com algum outro
atmosfera, as rochas são submetidas a fenômenos nutriente cuja deficiência possa limitar a
físicos e químicos, como as variações de produtividade agrícola.
temperatura, o sol, as chuvas, os ventos e Todas essas intervenções humanas acarretam
gradualmente vão-se decompondo. As reações alterações significativas no ecossistema do solo e na
químicas provocam a liberação de elementos própria composição química das plantas cultivadas.
minerais e, na presença de umidade, estabelecem-se Sabe-se, por exemplo, que a alteração do pH do solo
as condições propícias à existência de vida. (pela calagem) afeta intensamente a disponibilidade

Com o desenvolvimento da atividade biológica, dos diversos elementos nutrientes. Busca-se, então,
o solo toma-se, então, um ecossistema, onde minimizar esse efeito.
convivem seres microscópicos e macroscópicos, em Pouca importância tem sido dada aos
contínua interação. Do ponto de vista da agricultura, o micronutrientes, enquanto estes não limitam a
solo é visto como o ambiente onde as plantas se produção agrícola. Entretanto, não são apenas as
desenvolvem. Ali elas se fixam através das raízes e se plantas que demandam esses elementos para sua
nutrem dos minerais contidos na solução do solo. nutrição, mas também os animais e os seres

Desde a mais remota antiguidade, quando o humanos que se alimentam dessas plantas.
homem deixou de ser mero caçador e coletor para Tradicionalmente, o combate às carências
fixar-se em determinados territórios, dando início ao nutricionais no ser humano costuma ser enfrentado
cultivo de plantas que lhe forneceriam alimentos e por meio de programas de suplementação elou
fibras, o solo passou a ter importância fundamental, complementação alimentar, à custa das ações do
em função de sua capacidade de sustentar uma próprio sistema de saúde, quando seria desejável
agricultura incipiente. maior integração entre os setores de saúde e de

No presente século, a química agrícola evoluiu agricultura. Neste caso, numa ação preventiva,
muito. A nutrição mineral das plantas foi complementar e muito mais estrutural do que as
exaustivamente estudada, sendo conhecidos os medidas paliativas e pouco efetivas e permanentes
elementos minerais que desempenham funções como as considerações a seguir pretendem
fisiológicas essenciais. Também se estudou a evidenciar.
nutrição dos organismos animais e dos seres Recente pesquisa do Professor Malaquias Filho
humanos, sabendo-se que estes também demandam (Departamento de Nutrição, Universidade Federal de
minerais, em quantidades maiores ou menores. A Pernambuco), com ampla repercussão na mídia
relação de macronutrientes e micronutrientes - que nacional, mostrou que o leite materno brasileiro tem
não coincide com a demanda dos vegetais - é características quantitativas médias de vitaminas e
conhecida e, com freqüência, verificam-se sais minerais 70% abaixo das recomendações da
deficiências prejudiciais à saúde do homem e dos Unicef/lNS para aquele alimento. Quando pensamos
animais. que as crianças quando no primeiro ano consumindo

O Brasil é um País de dimensões continentais e leite materno estão sendo bem alimentadas e
possui grande variedade de tipos de solos. Há solos adequadamente imunizadas contra uma série de
de grande fertilidade natural, mas predominam solos doenças, em geral estamos enganados.
de baixa capacidade de troca catiônica, altamente Há mais de dez anos, a Declaração de Nova
Iixiviados, freqüentemente ácidos e de baixa Délhi (Unicef/ONU) asseverou que "não é o
fertilidade. desenvolvimento social e econômico que acaba com

A ciência agronômica preconiza, para solos com a desnutrição infantil, mas o término desta é que cria
problemas de acidez, a aplicação de calcário - que os caminhos para alcançar-se aquele". Esta mesma
eleva o pH do solo e elimina a toxidez do íon alumínio, constatação também consta, há mais de 25 anos, em
prejudicial à maioria das plantas cultivadas. documentos setoriais da OMS, FAC, Unesco e Unicef,
Recomenda-se, ainda, que solos pobres em fósforo preparados por grupos de estudos sobre a matéria.
devem receber uma adubação corretiva, de modo a Estudo levado a efeito em 1996, pela
elevar o teor desse macronutriente a um nível mais Universidade de Viçosa (MG), com o apoio da
favorável ao cultivo de lavouras. No processo de Organização das Nações Unidas para a Agricultura e
cultivo, em geral, aplicam-se adubações químicas a Alimentação (FAC), da Organização Mundial da
destinadas a suprir as plantas com os Saúde (OMS), da Fundação Getúlio Vargas e do



Institucionaliza o Crédito Rural.

LEI W 4.829, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1965

CAPíTULO I
Disposições Preliminares

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

Art. 10 O crédito rural, sistematizado nos termos
desta lei, será distribuido e aplicado de acordo com a
política de desenvolvimento da produção rural do
País e tendo em vista o bem-estar do povo.

Art. 20 Considera-se crédito rural o suprimento
de recursos financeiros por entidades públicas e
estabelecimentos de crédito particulares a
produtores rurais ou a suas cooperativas para
aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem
nos objetivos indicados na legislação em vigor.
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o mais sério obstáculo ao desenvolvimento social e
produziu resultados da maior importância. econômico do Brasil. O desenvolvimento físico
Destaca-se a revelação de que ocorre gravíssima prejudicado da população deixa seqüelas na força
deficiência mineral e vitamínica na dieta alimentar econômica e produtiva do País.
brasileira, mormente na população de baixa renda e Um aspecto da maior importância a observar-se,
consumidores da cesta básica. neste como em tantos outros casos, é o fato de que uma

Surpreendentemente, a deficiência mineral intervenção profilática é sempre muito menos onerosa
alcança a parcela de maior poder aquisitivo da que a ação terapêutica. A extinção da desnutrição infantil
população, configurando um problema independente nas comunidades tende a reduzir os custos de saúde em
da realidade socioeconâmica do cidadão. cerca de 30%, nos dois primeiros anos, e em até 60%,
Constata-se assim, que a dieta do brasileiro é até o quarto ano.
insatisfatória, incapaz de repor os nutrientes minerais O presente projeto de lei tem por objetivo criar o
essenciais aos níveis necessários à manutenção de Programa Nacional de Mineralização dos Solos,
uma vida saudável e produtiva! tendo por objetivo promover a incorporação, aos so-

O estudo também revelou a origem do los onde se cultivam plantas destinadas à
problema: a maior parte dos solos brasileiros - como alimentação humana ou ao arraçoamento animal, de
ocorre com a maioria dos solos das regiões tropicais elementos químicos que constituam micronutrientes
- é deficiente em nutrientes essenciais, tais como: essenciais para o ser humano ou para os animais de
selênio, zinco, cálcio e magnésio, indispensáveis à criação e que não estejam ali presentes em
saúde física e mental. Em razão da escassez no solo, quantidade suficiente. Vale lembrar que essa
segue-se uma cadeia alimentar com deficiência min- estratégia não seria eficaz para o suprimento de
eral, passando pelos vegetais, pelos animais e macronutrientes, razão pela qual não os incluímos.
chegando até à alimentação humana. Acreditamos que, ao aprová-lo, o Congresso

Outra conclusão que se obtém da pesquisa em Nacional estará trazendo relevante contribuição ao
foco é o fato de que mesmo o cidadão brasileiro bem nosso País, contribuindo decisivamente para que
alimentado não supre a terça parte de suas nossa população tenha melhor saúde e, por via de
necessidades minerais diárias, recomendadas pela conseqüência, para que todo o País se desenvolva de
Organização Mundial da Saúde! Este quadro pode forma contínua e harmoniosa.
explicar a grande incidência de doenças Sala das Sessões, de de 1999. - Deputado Feu
cardiovasculares, diabetes e nanismo, entre tantas Rosa.
outras, em todas as faixas de renda da população
brasileira, sendo responsável por grande parte da
ocupação dos leitos hospitalares, aposentadorias
precoces, mortalidade precoce por causas
desconhecidas, doenças degenerativas precoces,
como também por certas manifestações da desnutrição
infantil, como evasão escolar, repetência, etc.

As principais conseqüências das deficiências
minerais são a redução da expectativa de vida; dos
anos de trabalho produtivo; da resistência a doenças;
e o aumento do absenteísmo no trabalho e na escola.

As presentes informações também servem para
desmistificar a crença equivocada de alguns, de que
seria o brasileiro um povo "acomodado, apático e que
não reage às opressôes". Grande parte da reduzida
capacidade produtiva do brasileiro pode ser atribuída
à sua deficiência nutricional! Daí se originam o
marasmo, a apatia, a falta de criatividade e energia
para a superação de obstáculos. É um problema que
afeta desde os miseráveis até a classe dominante!

O estudo ora mencionado indica que a falta de
uma intervenção efetiva na nutrição do povo constitui



11- Voto do Relator

A proposição oferecida pelo Senhor Deputado
Feu Rosa à consideração desta Casa, ao intentar,
através da adição de um conjunto de
micronutnentes químicos, enriquecer os solos de
plantio de culturas agrícolas em nosso País,
propiciando, com isso, a melhoria do valor nutritivo
dos alimentos consumidos pela população brasileira
e, por via de conseqüência, a melhoria da saúde de
nossos cidadãos, reveste-se de caráter
extremamente meritório, haia vista que pesquisas
levadas a cabo por profissionais da mais alta
competência, ligados a renomadas instituições de
ensino e pesquisa do Brasil, demonstraram que há
graves deficiências minerais e vitamínicas na dieta
alimentar de nossa população, abrangendo não
apenas as classes de renda mais baixa, como
também a parcela da população com mais alto
poder aquisitivo.

A origem desse problema, de sénas
conseqüências para a diminuição da capacidade
produtiva de nosso povo, foi identificada na carência
de nutrientes essenciais e indispensáveis à boa
saúde física e mental, verificada na maior parte dos
solos agrícolas do País.

Dessa forma, é de caráter imprescindível a
realização de programa como o proposto no projeto
apresentado pelo Senhor Deputado Feu Rosa, a fim
de permitir um maior desenvolvimento econômico do
País, não somente pelo combate direto às causas de
boa parte das doenças que afligem nossos cidadãos,
como também levando-se em conta a economia de
recursos daí proveniente, se tomarmos em
consideração o fato de que cada real gasto com
micronutrientes para combater a desnutrição
implicará a poupança de oitenta e seis reais no
tratamento das enfermidades dela decorrentes.

Por todas as razões acima mencionadas é que
nos manifestamos pela aprovação do Projeto de Lei
n° 2.096, de 1999, e convidamos nossos ilustres
pares desta Comissão a nos seguirem nesse voto.

PROJETO DE LEI N° 2.096/99
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COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA (art. 54), cabendo a esta Comissão manifestar-se

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS primeiramente quanto ao mérito. .
Nos termos do caput e do incIso I do art. 19 do

Regimento Interno da Casa, o Senhor Presidente
determinou a abertura de prazo para a apresentação
de emendas, que se escoou sem que qualquer
emenda tenha sido apresentada.

Eis o Relatório.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 27~3-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 3 de abril de 2000. 
Lenivalda D. S. A. Lobo, Secretária.

I - Relatório

Objetiva a proposição em tela criar o Programa
Nacional de Mineralização dos Solos, com o
propósito de adicionar às terras de plantio um
conjunto variado de elementos químicos, tornando
disponíveis os micronutrientes exigidos pelas culturas
aí desenvolvidas e estabelecendo regramento para a
consecução das finalidades colimadas.

Para atingir tal propósito, estabelece a
proposição uma fonte orçamentária própria,
destinada a conceder financiamento às empresas do
setor mineral para instalação, modernização e
operação de lavra e plantas de beneficiamento de
rochas ou minerais que constituam fontes dos
micronutrientes listados na proposição e a produtores
rurais para a realização de análises do solo,
aquisição, transporte e aplicação, nas áreas a serem
cultivadas, de fertilizantes, corretivos e aditivos
minerais que constituam fontes desses mesmos
nutrientes.

À guisa de justificação, o nobre Deputado Feu
Rosa aponta, de forma concisa, as condições de
formação dos solos e a ambiência em que os
elementos químicos são liberados ou retidos.

Nesse enfoque, lembra S. Ex!!!! a necessidade de
um elenco desses elementos para o bom
desenvolvimento das plantas cultivadas, garantindo,
dessa forma, aos animais que delas se servirem,
incluido aí o homem, o nível necessário de nutrição.
Assinala, a esse respeito, que a ocorrência de
desnutrição provocada pela carência de tais
elementos se dá mesmo nas classes de maior poder
aquisitivo.

A proposição foi distribuída, nos termos
regimentais, às Comissões de Minas e Energia; de
Agricultura e Política Rural; de Finanças e Tributação
(art. 24,11) e de Constituição e Justiça e de Redação



O Projeto de Lei n° 2.405, de 2.000, objetiva
acrescentar parágrafo ao art. 16 da Lei n° 6.024, de
1974, que dispõe sobre a intervenção e a liquidação
extrajudicial de instituições financeiras e dá outras
providências, estabelecendo a compensação dos
créditos e débitos de clientes de instituição financeira
que venha a sofrer intervenção ou liquidação pelo
Banco Central do Brasil.

Cabe à Comissão de Finanças e Tributação
opinar quanto ao mérito e a adequação financeira e
orçamentária da Proposição.

11- Voto do Relator

O projeto visa estabelecer a possibilidade dos
clientes de instituições financeiras abaterem seus
débitos com os créditos que detenham junto às
mesmas, no caso de intervenção ou liquidação extra
judicial.

Aduz o nobre autor da proposta ser comum os
clientes manterem depositados no mesmo banco, os
recursos obtidos por meio de empréstimos, e que, no
caso de intervenção ou liquidação, é exigido o
pagamento dos empréstimos, deixando os créditos
para pagamento posterior, mediante rateio, em
concurso com os demais depositantes.

Apesar de aparentemente lógica e justa, a
proposta contraria a teoria geral que rege a legislação
falimentar em geral, e que também norteia a lei de
intervenções e liquidações extrajudiciais de
instituições financeiras.

Tal teoria pressupõe a classificação dos
credores, estabelecendo prioridade entre os
mesmos, de sorte a atender em primeiro lugar
aqueles aos quais a lei reconheça maior importância,
como é o caso dos créditos trabalhistas e tributários e
dos credores com garantia real, entre outros.

No caso de empresa em dificuldades, seja
financeira ou não, o primeiro esforço a ser feito é no
sentido de arrecadar os créditos da entidade, realizar
o ativo, exatamente para permitir que os seus débitos
sejam posteriormente saldados, obedecida a ordem
de prioridade estabelecida pela lei.

Caso aprovado o projeto, estaríamos
praticamente excluindo o depositante que seja ao

SUMÁRIO

11I- Parecer da Comissão

*PROJETO DE LEI NE 2.405-A, DE 2000
(Do Sr. José Machado)

Acrescenta parágrafo ao art. 16 da
Lei n° 6.024, de 13 de março de 1974;
tendo parecer da Comissão de Finanças
e Tributação, pela não implicação da
matéria com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela rejeição (Relator:
Deputado Sampaio Doria).

(Às Comissões de Finanças e
Tributação (Mérito); e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54) - Art. 24,11)

*ProJeto iniciaI publicado no OCO de 3-3-00.

A Comissão de Minas e Energia, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o
Projeto de Lei n° 2.096/99, nos termos do parecer do
Relator, Deputado Juquinha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Airton Dipp, Antônio Cambraia, Antônio Feijão,
Antônio Jorge, Carlos Alberto Rosado, Clementino
Coelho, Edinho Bez, Francisco Garcia, Fernando
Ferro, Gervásio Silva, Ivânio Guerra, José
Aleksandro, José Carlos Aleluia, José Janene,
Juquinha, Luiz Sérgio, Luciano Zica, Luiz Piauhylino,
Marcos Lima, Márcio Fortes, Moreira Ferreira, Pedro
Pedrossian, Ricardo Barros, Salvador Zimbaldi e
Vadão Gomes.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado Antônio Cambraia, Presidente.
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Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. - das Comissões, de prazo para apresentação de
Deputado Juquinha, Relator. emendas, a partir de 13-4-00, por cinco sessões.

Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2000. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

I - Relatório

Parecer da Comissão de Finanças e Tributação
- termo de recebimento de emendas
parecer do Relator

- parecer da Comissão

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.405/00

Nos termos do art. 119, ',do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia



SUMÁRIO

*PROJETO DE LEI N°2.461-A, DE 2000
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE so
CIAL E FAMíLIA

Altera a Lei n° 6.360, de 23 de
setembro de 1976, para estabelecer que
as bulas dos medicamentos devem ser
publicadas com letras perfeitamente
legíveis, sem o abuso de termos médicos
e científicos; tendo parecer da Comissão
de Seguridade Social e Famnia pela
rejeição deste e dos de nOs 3.047/00 e
3.830/00, apensados (Relator: Dep.
Vicente Caropreso).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias; e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24,1I} .

* Projeto iniCia! publicado no DCD de 23-2-00.

- Projetos apensados: PL n° 3.047/00(DCD de
24-5-00) e PL n° 3.830/00 (DCD de 30-11-00).
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mesmo tempo devedor da instituição, dos efeitos da Germano Rigotto, João Eduardo Dado, Milton Monti,
intervenção ou liquidação, já que seus créditos CarJito Merss João Coser Ricardo Berzoini Edinho
seriam imediatamente pagos, mediante abatimento Bez Enivald~ Ribeiro Fetier Júnior João Mendes
de ~ua d~v~da .. O depositante em tal situ~ção seria o Olí~pio Pires, Pedr~ Eugênio, éUjáciO Simões:
m~ls .privilegiado dos credores. ~als ,r~cursos Roberto Argenta, Juquinha, Luiz Carlos Hauly, Adolfo
deixariam de se agregar aos demais credltos da . . . . _
instituição, para posterior pagamento dos débitos, na M~.nnho, ~llberto Kassab, Marc?s Clntra, Nlce Lobao,
ordem de prioridade que a lei estabelece. Assim, Joao Henrique e G~nz~ga Patriota.
pode resultar que, mais à frente, os recursos Sala da Comlssao, 28 de março de 2001. -
utilizados para efetuar a compensação do débito do Deputado Michel Temer, Presidente.
depositante faltem para pagar os créditos aos quais a
lei estabelece maior prioridade e importância.

Por outro lado, caso os créditos da entidade
sejam suficientes para saldar suas dívidas, o
depositante findará recebendo os recursos que
mantinha junto à instituição, apenas que em um
segundo momento.

Como se vê, a aprovação do projeto
representaria uma profunda alteração no tratamento
da matéria, a qual não entendemos seja adequada.

Quanto aos aspectos de natureza financeira e
orçamentária, o projeto não contém qualquer
disposição que impacte as receitas ou despesas
públicas, não cabendo pronunciamento da Comissão,
no particular.

Por todo o exposto, nosso parecer é pela não
implicação do Projeto de Lei n° 2.405, de 2000, em
aumento ou diminuição de receita ou despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária, e, no mérito,
pela rejeição.

Sala da Comissão, 8 de fevereiro de 2001. 
Deputado Sampaio Dória, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em
reunião ordinária realizada hoje, concluiu,
unanimemente, pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela rejeição do Projeto de Lei n° 2.405/00, nos
termos do parecer do relator, Deputado Sampaio
Dória.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Michel Temer, Presidente; Jorge Tadeu Mudalen,
José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel,
Vice-Presidentes; Félix Mendonça, José Militão, Max
Rosenmann, Rodrigo Maia, Rommel Feijó, Sampaio
Dória, Sebastião Madeira, Jorge Khoury, Mussa
Demes, Pauderney Avelino, Armando Monteiro,

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI W 2.461/00

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
Emendas, a partir de 24 de abril de 2000, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto e nem aos seus apensados.

Sala da Comissão, 4 de maio de 2000. - Eloízio
Neves Guimarães, Secretário.
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I - Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do ilustre
Deputado Luiz Bittencourt, visa à instituição de regra
para a impressão das bulas de medicamentos. Desse
modo, propõe modificação na Lei n° 6.360, de 1976,
que "dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam
sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e
outros produtos, e dá outras providências:'

Para tanto, inclui no art. 57 do referido diploma
jurídico um parágrafo único estabelecendo que as
letras das bulas devem ter, no mínimo, 2 milímetros e
que deve ser expressa sem o abuso de termos
médicos e científicos.

Justificando sua iniciativa, o nobre Parlamentar
argumenta que a função das bulas é fornecer
informação segura aos pacientes, o que não pode ser
alcançado com letras pequenas e abuso de termos
técnicos.

Apensados ao aludido Projeto encontram-se o
de n° 3.047, de 2000, cujo autor é o eminente
Deputado Jorge Tadeu Mudalen, e o de n° 3.830, da
lavra do nobre Deputado Rafael Greca.

O primeiro estabelece que as letras constantes de
embalagens e bulas de medicamentos devem ser
impressas com fonte 12, da ABNT, e prevê que a
obediência a esse requisito é condição necessária para
o registro do produto nos órgãos de Vigilância Sanitária.

Já o segundo, dá prazo de 180 dias para o Poder
Executivo efetuar uma "padronização tipográfica de
contratos... ,das bulas e fórmulas de medicamentos".

A matéria é de competência terminativa, quanto
ao mérito, desta Comissão, bem como da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.
Deverá, outrossim, ser apreciada quanto à
admissibilidade pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação.

Dentro dos prazos regimentalmente previstos,
não foram apresentadas Emendas à matéria.

É o Relatório.

11- Voto do Relator

O objetivo de proteção e de defesa do
consumidor é intenção das mais louváveis e denota
um elevado grau de consciência social dos
Parlamentares autores das matérias sob análise.

É forçoso reconhecer que o comércio de
medicamentos é pouco controlado, em que pese à

existência de extensa, atual e completa legislação
sobre a matéria.

Percebemos, contudo, que as garantias
necessárias ao bom uso desses produtos prendem-se
muito mais a que se busquem formas de evitar a
auto-medicação, do que a se inserir bulas com os
conteúdos pretendidos na proposição principal.

É necessário que se observe que as bulas se
encontram divididas em duas partes: uma dirigida ao
paciente, e, portanto, redigida em linguagem acessível
ao consumidor, e outra dirigida aos profissionais de
saúde, e, desse modo, necessariamente grafada em
termos técnico-científicos.

Destaque-se que a conversão das informações
técnicas em linguagem popular, poderia, ao contrário
do pretendido, induzir o surgimento de efeito placebo
ou de sintomas psicossomáticos indesejáveis.

No que se refere ao tamanho das letras,
entendemos que se trata de matéria típica de
regulamento, não devendo uma Lei Federal deter-se
na definição de minudências dessa ordem. Aliás,
essa questão já foi devidamente regulamentada pela
Portaria n° 110/97, do Ministério da Saúde, e pelo
Decreto n° 79.094/77.

Ante o exposto, nosso voto é pela rejeição do
Projeto de Lei n° 2.461, de 2000, bem como dos
Projetos de Lei n° 3.047, de 2000, e n° 3.830, de
2000, a ele apensados.

Sala da Comissão, 31 de janeiro de 2001. 
Deputado Vicente Caropreso, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou,
unanimemente, o Projeto de Lei n° 2.461, de 2000 e
os de nOs 3.047 e 3.830, de 2000, apensados, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Vicente
Caropreso.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Laura Carneiro - Presidente; José Unhares e

Vicente Caropreso - Vice-Presidentes; Almerinda de
Carvalho, Ângela Guadagnin, Antônio Joaquim
Araújo, Ariston Andrade, Armando Abílio, Arnaldo
Faria de Sá, Carlos Mosconi, Darcísio Perondi, Dr.
Benedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Eduar
do Seabra, Eni Voltolini, Euler Morais, Henrique
Fontana, IIdefonço Cordeiro, Ivan Paixão, (vânio
Guerra, Jandira Feghali, Jonival Lucas Júnior, Jorge
Alberto, Lavoisier Maia, Lídia Quinan, Lúcia Vânia,
Marcondes Gadelha, Marcos de Jesus, Oliveira Filho,
Orlando Desconsi, Orlando Fantazzini, Osmânio
Pereira, Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos,



1111- Voto do Relator

Com o projeto de lei sob comento, o que se
pretende é antecipar um possível reajuste de
remuneração que viria a ocorrer com a fixação, por
lei, do novo subsidio dos Ministros do Supremo Tribu
nal Federal.

Esta lei, entretanto, deverá ter iniciativa conjunta
dos Presidentes da República, da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribu
nal Federal, nos termos do inciso XV do art. 48 da
Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional na 19, de 1998. '

Segundo a justificativa do projeto, encaminhada
pelo Sr. Ministro-Presidente do Tribunal Superior do
Trabalho, a antecipação dos subsídios se faz
necessária devido a "situação de extrema penúria"
em que se encontram os magistrados trabalhistas,
que tiveram significativo aumento da carga de
trabalho, ou seja, do número de processos, sem
correspondente acréscimo em sua remuneração.

Não obstante concordarmos com a importância
da Justiça Trabalhista, salientada na justificativa do
projeto, temos que levar em consideração, na análise
do mérito, alguns aspectos práticos e de cenário da
administração pública brasileira.

Inicialmente, cabe lembrar que todos os
servidores públicos, não só os ministros e juizes
togados da Justiça Trabalhista, encontram-se em
situação de arrocho salarial há alguns anos. Desta
forma, não vemos razão para conceder antecipação a
alguns, em detrimento de uma solução global, que
beneficie a todos os servidores e membros dos
poderes da União.

Também não nos parece um bom argumento,
para alteração da remuneração, o número de
processos a cargo dos magistrados. Assim como não
seria aceitável a redução da remuneração em função
da diminuição do volume de trabalho, o seu aumento,
sob semelhante justificativa, também não pode ser

*PROJETO DE LEI N°2.517-A, DE 2000
(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Dispõe sobre antecipação de
subsídios concedida aos magistrados
togados da Justiça do Trabalho; tendo
parecer da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela
rejeição (relator: DEP. JAIR
MENEGUELLI).

(Às Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; de
Finanças e Tributação (Art. 54); e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24,11))

*ProJeto inicial publicado no OCO de 1-3-00

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PUBLICO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI W 2.517/2000

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr.
Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 2-5-2000, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram
recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 10 de maio de 2000. - Ana
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei n02.517, de 2000, visa a conce
der, aos ministros togados do Tribunal Superior do
Trabalho e aos juizes togados dos Tribunais Regiona
is do Trabalho e Varas do Trabalho, antecipação de di
ferença de subsídios, obedecido o escalonamento
previsto na Lei n° 9.655/98.
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Remi Trinta, Rose de Freitas, Saraiva Felipe, Serafim Para tanto, propõe que seja paga aqueles,
Venzon, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra e Ursicino incluindo aposentados e pensionistas equiparados, a
Queiroz. diferença entre a remuneração que atualmente

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - percebem e o valor de R$12.084,00 (doze mil e
Deputada Laura Carneiro, Presidente. oitenta e quatro reais).

Esgotado o prazo regimental para apresentação
de emendas ao projeto, nenhuma foi recebida.

Cabe-nos agora, na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, analisar o mérito da
proposição, conforme disposto no art 32, inciso XIII,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

É o relatorio.
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considerado razoável. Há, portanto, que se
considerar diversos outros fatores para reajuste da
remuneração.

Finalmente, cabe lembrar que o projeto se
baseia na possível edição de uma lei, de iniciativa
conjunta, prevista na Lei Maior mas ainda não
concretizada. Isso posto. não tem sentido, a nosso
ver, antecipar algo que não se sabe se vai ocorrer,
nem quando virá a ocorrer.

Assim, diante de todo o exposto, só nos resta
votar pela REJEiÇÃO. no mérito, do Projeto de Lei
n° 2.517, de 2000.

Sala da Comissão, 13 de março de 2001. 
Deputado Jair Meneguelli, Relator.

Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou, unanimemente, o Projeto de Lei n° 2.517/00, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Jair Meneguelli.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Freire Júnior, Presidente; Uno Rossi, Luiz Anto

nio Fleury e Herculano Anghinetti, Vice-Presidentes;
Alexandre Santos, Avenzoar Arruda, Candinho
Mattos, Evandro Milhomen, Fátima Pelaes, Jair
Bolsonaro, José Múcio Monteiro, Jovair Arantes,
Laíre Rosado, Lamartine Posella, Luciano Castro,
Medeiros, Paulo Paim, Pedro Corrêa, Pedro Henry,
Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin, Vivaldo Barbosa
e Wilson Braga, Titulares; Almerinda de Carvalho,
Ana Maria Corso e João Tota, Suplentes.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado Freire Júnior, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 2.528-A, DE 2000
(Do Sr. Ademir Lucas)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
condução em aeronaves de
desfibriladores externos automáticos;
tendo parecer da Comissão de
Seguridade Social e Família pela
aprovação, com emenda (Relator:
Deputado Rata,el Guerra).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Viação e Transportes; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11)

*Projeto iniciai publicado no OCO de 21-3-00

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SO
CIAL E FAMíLIA

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas

- parecer do Relator
- emenda oferecida pelo Relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.528/00

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 24 de abril de 2000, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto e nem aos seus apensados.

Sala da Comissão, 4 de maio de 2000. - Eloízio
Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

A proposição em tela, de autoria do ilustre
Deputado Ademir Lucas, obriga a que todas as
aeronaves de companhias aéreas nacionais, com
capacidade igualou superior a 100 passageiros,
utilizadas em vôos comerciais ou não, contem com
desfibriladores automáticos externos a bordo.

Define que a operação desses aparelhos ficará
a cargo dos comissários de bordo e que, para tanto,
tais profissionais devem ser treinados em programas
credenciados.

Destaca que a atuação dos comissários não
desautoriza a atuação de médicos eventualmente
presentes e dá prazo de 180 dias para a entrada em
vigor de seus efeitos.

Na Justificação que acompanha o Projeto
argumenta seu nobre Autor que tal medida em muito
contribuiria para diminuir a ocorrência de
falecimentos a bordo e cita dados de entidades
internacionais para corroborar sua iniciativa.

A matéria é de competência conclusiva das
Comissões, não tendo sido apresentadas Emendas
nos prazos regimentalmente previstos. Além deste
Órgão Técnico deverão ser ouvidas as Comissão de
Viação, e Transporte, quanto ao mérito, e de
Constituição e Justiça e de Redação, quanto à
admissibilidade.

É o Relatório.

11- Voto do Relator

Trata-se, indiscutivelmente, de medida relevante
para a segurança dos passageiros de companhias



Dispõe sobre a obrigatoriedade da
condução em aeronaves de
desfibriladores automáticos.

Dê-se ao art. 2° do projeto a seguinte redação:

Art. 2° A operação dos desfibriladores
a que se refere o artigo anterior é de
responsabilidade dos comissários de bordo,
o que não desautoriza a atuação de
médicos eventualmente presentes na
aeronave.
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aéreas nacionais e para a diminuição no número de Sala da Comissão, 24 de agosto de 2000. -
acidentes cardiorrespiratórios fatais. Deputado Rafael Guerra, Relator.

Com efeito, a prática médica evidencia que a 11I _Parecer da Comissão
utilização tempestiva dos desfibriladores em
pacientes que apresentam quadro de parada A Comissão de Seguridade Social e Família, em
cardíaca é capaz de reverter a fibrilação do músculo reunião ordinária realizada hoje, aprovou,
cardíaco e restaurar os movimentos de sístole e unanimemente, com emenda, o Projeto de Lei n°
diástole de forma a restabelecer a circulação 2.528, de 2000, nos termos do parecer do Relator,

Deputado Rafael Guerra.
corpórea. Estiveram presentes os Senhores Deputados:

É importante ressaltar, como o faz o preclaro Laura Cameiro _ Presidente; José Unhares e Vicente
Deputado Ademir Lucas, que os socorristas utilizados Caropreso _ Vice-Presidentes; Almerinda de Carvalho,
em muitas cidades brasileiras para o atendimento de Ângela Guadagnin, Antônio Joaquim Araújo, Ariston
emergência, em sua maioria vinculados aos Corpos Andrade, Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos
de Bombeiros de cada unidade da Federação, Mosconi, Darcísio Perondi, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha,
utilizam desfibriladores externos automáticos com Eduardo Barbosa, Eduardo Seabra, Eni Voltolini, Euler
grande sucesso. Isso evidencia que pessoal não Morais, Henrique Fontana, Ildefonço Cordeiro, Ivan
médico, mesmo de nível médio, desde que Paixão, Ivânio Guerra, Jandira Feghali, Jonival Lucas
devidamente treinado, pode perfeitamente atuar no Júnior, Jorge Alberto, Lavoisier Maia, Udia Quinan, Lúcia
atendimento de vítimas de paradas Vânia, Marcondes Gadelha, Marcos de Jesus, Oliveira
cardiorrespiratórias, não sendo uma atividade Filho, Orlando Desconsi, Orlando Fantazzini, Osmânio
exclusiva de médicos. Pereira, Rafael Guerra, Raimundo Gomesde Matos, Remi

Há, entretanto, no art. 2° da proposição uma Trinta, Rose de Freitas, Saraiva Felipe, Serafim Venzon,
redação redundante e que pode trazer alguma Sérgio Carvalho, Teté Bezerra e Ursicino Queiroz.
confusão. A legislação brasileira não define o que Sala da Comissão, 28 de março de 2001. -
vem a ser um "ato médico", assim não caberia, em Deputada Laura Carneiro, Presidente.
nosso entender, que algo é ou não é considerado EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
como ta!.

Formulamos, então, uma Emenda Substitutiva à
redação proposta, mais enxuta e que apenas define a
responsabilidade dos comissários de bordo para
operar os aludidos aparelhos e que, para tanto,
devem receber treinamento adequado.

Deste modo, nosso voto é pela aprovação do
Projeto de Lei n° 2.528, de 2000, com a emenda
anexa.

Sala da Comissão, 24 de agosto de 2000. 
Rafael Guerra, Relator.

EMENDA DO RELATOR

Dê-se ao art. 2° do projeto a seguinte redação:

Art. 2° A operação dos desfibriladores a que se
refere o artigo anterior é de responsabilidade dos
comissários de bordo, o que não desautoriza a atuação
de médicos eventualmente presentes na aeronave.

Parágrafo único. As empresas aéreas devem
providenciar o treinamento de seu pessoal para o
atendimento às urgências cardíacas e para a
operação dos desfibríladores em programas
credenciados e que sigam as diretrizes
internacionalmente aceitas para reanimação.

Parágrafo único. As empresas aéreas devem
providenciar o treinamento de seu pessoal para o
atendimento às urgências cardíacas e para a
operação dos desfibriladores em programas
credenciados e que sigam as diretrizes
internacionalmente aceitas para reanimação.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputada Laura Carneiro, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 2.569-A, DE 2000
(Do Sr. Neuton Lima)

Estabelece a não-incidência da
CPMF nos lançamentos a débito em



11- Voto

I - Relatório

PROJETO DE LEI N° 2.569/00

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
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contas correntes, quando destinados ao Tributação, que "estabelece procedimentos para o
pagamento de tributos federais, exame de compatibilidade ou adequação
estaduais e municipais; tendo parecer da orçamentária e financeira", aprovada pela CFT em 29
Comissão de Finanças e Tributação, pela de maio de 1996.
incompatibilidade e inadequação No exame da proposição em tela, verificamos
financeira e orçamentária (Relator: que ela não indica a estimativa da perda de receita
Deput~do José Militão). pública que se efetuaria com sua aprovação, bem

(As Comissões de Finanças e como as medidas de compensação a serem
Tributação (Mérito e Art. 54); e de adotadas devido a essa perda.
Constituição e Justiça e de Redação (Art. O artigo 66 da Lei de Diretrizes Orçamentárias

* ~4) - .~rt. 24~ 11) para 2001 (Lei n' 9.995, de 25 de julho de 2000),
PrOjeto iniciai publicado no DCD de 21-3-00 condiciona a aprovação de lei ao cumprimento do art.

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal:
TRIBUTAÇÃO "Art. 66. A lei ou medida provisória que conceda

SUMÁRIO ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária
só será aprovada ou editada se atendidas as exigências
do art. 14 da Lei Complementar na 101, de 2000.

Parágrafo único. Aplicam-se à lei ou medida
provisória que conceda ou amplie incentivo ou.
benefício de natureza financeira as mesmas
exigências referidas no caput, podendo a
compensação, alternativamente, dar-se mediante o
cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em
valor equivalente."

Em relação a isso, o art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar na 101,
de 4-5-00), determina:

"Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra
renúncia de receita deverá estar acompanhada de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes
condições.

I - demonstração pelo proponente de que a
renúncia foi considerada na estimativa de receita da
Lei Orçamentária, na forma do art. 12, e de que não
afetará as metas de resultados fiscais previstas no
anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

11 - estar acompanhada de medidas de
compensação, no período mencionado no caput, por
meio do aumento de receita, proveniente da elevação
de alíquotas, ampliação da base de cálculo,
majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1° A renúncia compreende anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção
em caráter não geral, alteração de alíquota ou
modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros

O Projeto de Lei n° 2.569, de 2000, acrescenta
mais uma previsão de não incidência da CPMF: nos
lançamentos a débito em contas correntes quando
destinados ao pagamento de tributos federais,
estaduais e municipais.

Encaminhado à Comissão de Finanças e
Tributação, não foram apresentadas emendas ao
projeto no prazo regimental.

É o relatório.

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 13-4-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2000. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

Cabe a esta Comissão, além do exame de
mérito, inicialmente apreciar a proposição quanto à
sua compatibilidade ou adequação com o Plano
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o
orçamento anual, nos termos do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados (RI, arts. 32, IX, h e 53, 11)
e de Norma Interna da Comissão de Finanças e
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EMENDA ADITIVA N" 1/00

Acrescente-se à parte final do art 4° do projeto a
seguinte expressão:

"Art. 4° Bem como as correspondências;
de cunho religioso de denominação relígiosas;
as de caráter político-eleitoral e aquelas
remetidas por entidades filantrópicas,
reconhecidas como de utilidade pública, em
qualquer esfera de governo."

Justificação

A presente proposta de emenda visa manter e
resguardar as entidades religiosas, os partidos

- emenda apresentada na Comissão
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- emenda oferecida pelo Relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

PROJETO DE LEI N° 2.601, DE 2000
(Do Sr. Evilásio Farias)

Proíbe a divulgação e cessão de dados e o
envio de material de cunho comercial nos casos
que especifica.

*PROJETO DE LEI N°2.601-A, DE 2000
(Do Sr. Evilásio Farias)

Proíbe a divulgação e cessão de da
dos e o envio de material de cunho
comercial nos casos que especifica; tendo
parecer da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática
pela aprovação deste, com emenda, e
rejeição da Emenda de n° 1/00,
apresentada na Comissão (Relator:
Deputado Salvador Zimbaldi).

(Às Comissões de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática; de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24,11)

*ProJeto micial publicado no OCO de 1°-4-00.

Parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática

SUMÁRIO

a tratamento Marinho, Gilberto Kassab, Marcos Cintra, Nice Lobão,
João Henrique e Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado Michel Temer, Presidente.

Março de 2001

benefícios que correspondam
diferenciado.

§ 2° Se o ato de concessão ou ampliação do
incentivo ou benefício de que trata o caput deste
artigo decorrer da condição contida no inciso 11, o
benefício só entrará em vigor quando implementadas
as medidas referidas no mencionado inciso.

A estimativa do valor da renúncia em questão,
bem como a satisfação dos demais requisitos
exigidos pelo art. 14 da Lei de Responsabilidade Fis
cal, é fundamental para que o projeto possa ser
considerado adequado e compatível orçamentária e
financeiramente.

Mostrando-se o projeto em tela incompatível e
inadequado orçamentária e financeiramente, fica
também prejudicado o exame quanto ao mérito, na
Comissão de Finanças e Tributação, em acordo com
o disposto no art. 10 da Norma Interna - CFT, supra
mencionada:

"Art. 10. Nos casos em que couber também à
Comissão o exame do mérito da proposição, e for
constatada a sua incompatibilidade ou inadequação,
o mérito não será examinado pelo Relator, que
registrará o fato em seu voto:'

Pelo exposto, voto pela incompatibilidade e pela
inadequação orçamentária e financeira do Projeto de
Lei n° 2.569, de 2000.

Sala da Comissão, 13 de fevereiro de 2001. 
Deputado José Militão, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela
incompatibilidade e inadequação financeira e
orçamentária do Projeto de Lei n° 2.569/00, nos termos
do parecer do Relator, Deputado José Milnão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Michel Temer, Presidente; Jorge Tadeu Mudalen,
José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel,
Vice-Presidentes; Félix Mendonça, José Militão, Max
Rosenmann, Rodrigo Maia, Rommel Feijó, Sampaio
Dória, Sebastião Madeira, Jorge Khoury, Mussa
Demes, Pauderney Avelino, Armando Monteiro,
Germano Rigotto, João Eduardo Dado, Milton Monti,
Carlito Merss, João Coser, Ricardo Berzoini, Edinho
Bez, Enivaldo Ribeiro, Felter Júnior, João Mendes,
Olímpio Pires, Pedro Eugênio, Eujácio Simões,
Roberto Argenta, Juquinha, Luiz Carlos Hauly, Adolfo



11- Voto do Relator

A prática comercial de enviar propaganda para
clientes em potencial a partir de listas de informações
pessoais adquiridas de fornecedores de bens e
serviços não é recente. No entanto, com o advento do
comércio eletrônico passou a incomodar ainda mais
os cidadãos que passam a ter mais um ônus com
esse procedimento. Ao acessar suas caixas postais
localizadas no computador do provedor de Internet.
Os usuários são obrigados a receber diversas
correspondências a ele endereçadas, muitas delas
meras propagandas de bens e serviços, com óbvias
implicações sobre sua conta telefônica.

Uma forma de restringir esses abusos, que
também são cometidos via correto, fax ou telefone, é
condicionar o uso ou a comercialização de
informações pessoais obtidas a partir de uma relação
de consumo à prévia autorização dos interessados.

A proposta ora em exame é portanto meritória,
pois estabelece de forma clara essa condição e
impõe penalidades pelo seu descumprimento. Com
isso, garante aos cidadãos o direito de resguardar
sua privacidade e de pleitear indenização quando se
sentirem prejudicados. Outra medida interessante
incluída na proposta é a exceção estabelecida no art.
4° para as informações obtidas em catálogos
telefônicos ou outros meios abertos ao público.

Consideramos pertinente a Emenda n° 1/00, do
Sr. Bispo Rodrigues, que pretende excluir das
condições impostas pelo projeto de lei as
correspondências enviadas por denominações
religiosas, partidos políticos e candidatos ou por
entidades filantrópicas reconhecidas como de utilidade
pública. No entanto, optamos pela apresentação de
uma emenda de relator aproveitando a idéia contida na
proposição, pois entendemos que a redação deva ser
aperfeiçoada e que a exceção proposta deva ser
incluída já no artigo 1°.

Assim, votamos pela aprovação do Projeto de
Lei n° 2.601 de 2000, com a modificação introduzida
pela emenda de relator que ora apresentamos, e pela
rejeição da Emenda nO 1/00.

Sala da Comissão, 26 de outubro de 2000. 
Deputado Salvador Zimbaldi, Relator.

EMENDA OFERECIDA PELO RELATOR

Acrescente-se ao art. 1° do projeto o seguinte
parágrafo único:
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políticos, seus candidatos e também às entidades Cabe a Comissão ce Ciência e Tecnologia,
filantrópicas o seu direito de encaminhar as Comunicação e informática posicionar-se sobre o
denominadas malas-diretas, por qualquer meio de mérito das proposições nos termos regimentais.
comunicação, para fins de informação, adesão,
assistência e divulgação, uma vez que a proibição
proposta pelo autor em seu projeto de lei se prende a
material de cunho comercial, podendo esta expressão
ter diversas interpretações subjetivas. Eis portançlo, o
motivo da nossa proposta: excluir das proibições e
conseqüentemente da sanção prevista no art. 3° do
projeto em tela, as entidades religiosas, os partidos
políticos, candidatos e as entidades ou organizações
filantrópicas de reconhecida utilidade pública.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2000. 
Deputado Bispo Rodrigues.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.601/00

Nos termos do art. 119, I e § 1°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia
das Comissões, de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 1°-6-00, por cinco sessões.
Findo o prazo, foi apresentada uma emenda ao
projeto.

Sala da Comissão, 9 de junho de 2000. - Maria
Ivone do Espirito Santo, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei n02.601, de 2000, de autoria do
nobre Deputado Evilásio Farias, tem como objetivo
proibir o uso e a cessão a terceiros de informações
pessoais, obtidas em razão de relação de consumo,
para fins de envio de material publicitário, solicitações
ou propostas de cunho comercial.

Alega o autor da matéria que o projeto pretende
proteger o cidadão contra os excessos de propa
ganda e propostas comerciais enviadas pelo correio,
telefone, fax e caixa postal eletrônica, cujas
informações são normalmente obtidas junto a
fornecedores de bens e serviços que, na maioria das
vezes, as comercializam sem a devida autorização de
seus clientes.

Durante o prazo regimental, foi apresentada uma
emenda ao projeto de autoria do Deputado Bispo
Rodrigues. Referida emenda pretende incluir entre os
casos em que o disposto no projeto de lei não se aplica as
correspondências de cunho religioso, au de caráter político
eleitoral ou aquelas remetidas por entidades filantrópicas.



SUMÁRIO

PLS W 339/99

*PROJETO DE LEI N°2.668-A, DE 2000
(Do Senado Federal)

Denomina o trecho da BR-262, entre
o Bairro de Jardim América e o trevo da
Ceasa, no Muniçípio de Cariacica, Estado
do Espírito Santo, como "Avenida Mário
Gurgel"; tendo parecer da Comissão de
Viação e Transportes, pela aprovação (Re
lator: Deputado João Cóser).

(Às Comissões de Viação e
Transportes; e de Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11))

'Projeto inicial publicado no OCO de 1°-4-00.

- termo de recebimento de emendas

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.668/00

PARECER DA COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

Nos termos do art. 119, caput, I, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr.
Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 24-4-00, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram
recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 3 de maio de 2000 - Ruy
Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

1- Relatório

Para exame desta Comissão de Viação e
Transportes encontra-se o projeto de Lei n° 2.668/00,
de origem do Senado Federal, que dá o nome do
ex-deputado federal Mário Gurgel, ao trecho da
BR-262 compreendido entre o Bairro de Jardim
América e o trevo da Ceasa, no Município de
Cariacica, Estado do Espírito Santo.
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"Art. 1° filantrópicas reconhecidas como de utilidade pública
Parágrafo único. Dispensa a autorização em qualquer esfera de governo."

referida no caput o uso das informações Sala da Comissão, 28 de março de 2001. -
especificadas em correspondências de cunho Deputado César Bandeira, Presidente.
religioso de denominações religiosas, de caráter
político-eleitoral ou remetidas por entidades
filantrópicas reconhecidas como de utilidade pública
em qualquer esfera de governo.

Sala da Comissão, 26 de outubro de 2000. 
Deputado Salvador Zimbaldi.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de
Lei n° 2.601/00, com emenda, e rejeitou a Emenda de
n° 1/00 apresentada na Comissão, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Salvador Zimbaldi.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto eJúlio
Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, íris
Simões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Silas Câmara, Átila
Lira, Josué Bengston, Márcio Fortes, Salvador
Zimbaldi, Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José
Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos
Filho, Neuton Lima, Francisco Coelho, Benito Gama,
Hermes Parcianello, Marçal Filho, Maurílio Ferreira
Lima, Nelson Proença, Pinheiro Landim, Ricardo Izar,
Gustavo Fruet, Jonival Lucas Júnior, Leur Lomanto,
Ana Maria Corso, Babá, Gilmar Machado, Jorge
Bittar, Marcos Afonso, Francisco Silva, Márcio
Reinaldo Moreira, Pedro (rujo, Vic Pires Franco, Ary
Kara, Aldo Arantes, Luiza Erundina, Valdeci Paiva,
Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Vivaldo Barbosa, Bispo
Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

N°1-CCTCI

Acrescente-se ao art. 1° do projeto o seguinte
parágrafo único:

"Art. 1° .
Parágrafo único. Dispensa a autorização

referida no caput o uso das informações
especificadas em correspondências de cunho
religioso de denominações religiosas, de caráter
político-eleitoral ou remetidas por entidades
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*PROJETO DE LEI N° 2.676-A, DE 2000

(Do Senado Federal)

PLS N° 572/99

Dispõe sobre a gratuidade do
transporte coletivo urbano para crianças
nos casos que especifica; tendo parecer
da Comissão de Viação e Transportes,
pela rejeição deste, e dos de nOs 826/99,
1.025/99, 2.769/00 e 3.026/00, apensados
(Relator: Dep. CHICO DA PRINCESA).

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

Apensem-se a este o Projeto de Lei
826, de 1999 e Seu Apensado)

'Projeto iniciai publicado no OCO de 1-4-00

Projetos apensados: PL 826/99 (OCO de
25-5-99); PL.n° 1.025/99 (OCO de 10-6-99); PL.n°
2.769/00 (OCO de 18-4-00); PL.n° 3026/00 (OCO
26-5-00)

SUMÁRIO

I - Projeto Apensado sem Publicação no
OCO

PL.n° 1.951/99
" - Parecer da Comissão de Viação e

Transportes
- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado

" - Voto do Relator
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Dentro do prazo regimental de cinco sessões, Philemon Rodrigues - Presidente, Robério
não foram entregues emendas ao projeto. Araújo e Ary

É o relatório. Kara - Vice-Presidentes, Basílio Villani, Chico
da Princesa, Chiquinho Feitosa, Duílio Pisaneschi,
Haroldo Bezerra, Márcio Matos, Mário Negromonte,
Roberto Rocha, Romeu Queiroz, Aracely de Paula,
Eliseu Resende, IIdefonço Cordeiro, Neuton Lima,
Oscar Andrade, Paulo Gouvêa, Pedro Fernandes,
Raimundo Santos, João Henrique, Marcelo Teixeira,
Norberto Teixeira, Pedro Chaves, Damião Feliciano,
Carlos Santana, João Magno, Pedro Celso, Albérico
Filho, Gonzaga Patriota, Wanderley Martins e Aírton
Cascavel - titulares, e Candinho Mattos, Carlos
Dunga, José Chaves, José índio, João Cóser e Simão
Sessim - suplentes.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou
unanimemente o Projeto de Lei na 2.668/00, nos
termos do parecer do relator, Deputado João Cóser.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:

Embora natural de Porto Velho-RO, onde
nasceu em 12 de junho de 1922, o professor,
advogado e político Mário Gurgel adotou o Estado do
Espírito Santo como sua terra natal, onde exerceu a
contento as atividades de magistério e advocacia,
tendo-se destacado, no entanto, como homem
público na história capixaba.

Eleito duas vezes vereador pela cidade de
Vitória, a primeira em 1950, ocupou a presidência da
Câmara dos Vereadores no segundo mandato, entre
1955 e 1957. De junho de 1957 a agosto de 1958,
assumiu a prefeitura da Capital devido ao
afastamento do Prefeito Adolfo Fali Monjardim

No período de 1958 a 1966, Mário Gurgel
ocupou, por duas vezes, o cargo de deputado
estadual até ser eleito para o Legislativo Federal pelo
partido de oposição Movimento Democrático
Brasileiro - MDB. Diplomado em fevereiro de 1967,
exerceu o cargo apenas por dois anos, em virtude de
ter tido o mandato cassado e os direitos políticos
suspensos por dez anos pelo regime militar.

A exemplo de inúmeros brasileiros em igual
situação, padeceu os dissabores de sua condição até
o início da década de 80, quando pode retomar as
atividades públicas na área da política do menor, na
qual foi reconhecido como um dos maiores
especialistas do País, exercendo cargos nas esferas
dos governos federal e estadual.

Assim, a homenagem proposta pelo Senado
Federal de apor o nome de Mário Gurgel ao trecho da
BR-262 entre o Bairro de Jardim América e o trevo da
Ceasa, em Cariacica revela o reconhecimento à
valiosa contribuição do emérito homem público ao
Estado do Espírito Santo.

Pelo exposto, votamos pela aprovação do PL na
2.668, de 2000.

Sala da Comissão, 2 de março de 2001. 
Deputado João Cóser, Relator.



Dispõe sobre a gratuidade do
transporte coletivo urbano para crianças
nos casos que especifica; tendo parecer
da Comissão de Viação e Transportes,

o
pela rejeição deste, e dos de n s 826/99,
1.025/99, 2.769/00 e 3.026/00, apensados
(Relator: Dep. Chico da Princesa).

*PROJETO DE LEI N° 2.676-A, DE 2000

(DO SENADO FEDERAL)

PLS N° 572199

1- Relatório

li-Voto do Relator
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES atividades públicas na área da política do menor, na
qual foi reconhecido como um dos maiores

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS especialistas do País, exercendo cargos nas esferas

PROJETO DE LEI N° 2.668/00 dos governos federal e estadual.
Assim, a homenagem proposta pelo Senado

Federal de apor o nome de Mário Gurgel ao trecho dá
BR-262 entre o Bairro de Jardim América e o trevo da
Ceasa, em Cariacica revela o reconhecimento à
valiosa contribuição do emérito homem público ao
Estado do Espírito Santo.

Pelo exposto, votamos pela aprovação do PL nO
2.668, de 2000.

Sala da Comissão, 2 de março de 2001. 
Deputado JOÃO CÓSER, Relator.

111- Parecer da Comissão
A Comissão de Viação e Transportes, em

reunião ordinária realizada hoje, aprovou
unanimemente o Projeto de Lei n° 2.668/00, nos
termos do parecer do relator, Deputado João Cóser.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Philemon Rodrigues - Presidente, Robério

Araújo e Ary
Kara - Vice-Presidentes, Basílio Villani, Chico

da Princesa, Chiquinho Feitosa, Duílio Pisaneschi,
Haroldo Bezerra, Márcio Matos, Mário Negromonte,
Roberto Rocha, Romeu Queiroz, Aracely de Paula,
Eliseu Resende, IIdefonço Cordeiro, Neuton Lima,
Oscar Andrade, Paulo Gouvêa, Pedro Fernandes,
Raimundo Santos, João Henrique, Marcelo Teixeira,
Norberto Teixeira, Pedro Chaves, Damião Feliciano,
Carlos Santana, João Magno, Pedro Celso, Albérico
Filho, Gonzaga Patriota, Wanderley Martins e Aírton
Cascavel - titulares, e Candinho Mattos, Carlos
Dunga, José Chaves, José índio, João Cóser e Simão
Sessim - suplentes.

Sala da Comissão, em 28 de março de 2001. 
Deputado PHILEMON RODRIGUES, Presidente.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 24-4-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 3 de maio de 2000 - Ruy
Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

Para exame desta Comissão de Viação e
Transportes encontra-se o projeto de Lei n° 2.668/00,
de origem do Senado Federal, que dá o nome do
ex-deputado federal Mário Gurgel, ao trecho da
BR-262 compreendido entre o Bairro de Jardim
América e o trevo da Ceasa, no Município de
Cariacica, Estado do Espírito Santo.

Dentro do prazo regimental de cinco sessões,
não foram entregues emendas ao projeto.

É o relatório.

Embora natural de Porto Velho-RO, onde
nasceu em 12 de junho de 1922, o professor,
advogado e político Mário Gurgel adotou o Estado do
Espírito Santo como sua terra natal, onde exerceu a
contento as atividades de magistério e advocacia,
tendo-se destacado, no entanto, como homem
público na história capixaba.

Eleito duas vezes vereador pela cidade de
Vitória, a primeira em 1950, ocupou a presidência da
Câmara dos Vereadores no segundo mandato, entre
1955 e 1957. De junho de 1957 a agosto de 1958,
assumiu a prefeitura da Capital devido ao
afastamento do Prefeito Adolfo Fali Monjardim

No período de 1958 a 1966, Mário Gurgel
ocupou, por duas vezes, o cargo de deputado
estadual até ser eleito para o Legislativo Federal pelo
partido de oposição Movimento Democrático
Brasileiro - MDB. Diplomado em fevereiro de 1967,
exerceu o cargo apenas por dois anos, em virtude de
ter tido o mandato cassado e os direitos políticos
suspensos por dez anos pelo regime militar.

A exemplo de inúmeros brasileiros em igual
situação, padeceu os dissabores de sua condição até
o início da década de 80, quando pode retomar as



COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.676/00

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões -de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 24-4-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto e nem aos seus apensados.

Sala da Comissão, 3 de maio de 2000. - Ruy
Omar Prudência da Silva, Secretário

11 - Parecer Vencedor

Deputado Chico da Princesa

O presente projeto de lei em epígrafe oriundo do
Senado Federal pretende conceder o benefício da
gratuidade nos serviços públicos de transporte
coletivo para as crianças de até 12 anos de idade,
desde que matriculadas no ensino fundamental. Já os
seus apensos possuem o mesmo mérito.

Inicialmente, devemos lembrar que a
Constituição Federal outorgou a competência de
legislar sobre determinadas matérias para cada
membro da Federação, ou seja, União, Estados,
Municípios e Distrito Federal.

Com relação a prestação do serviço público de
transporte coletivo de passageiros, a Carta Magna
estabeleceu claramente a competência de cada um.
Observa-se que os serviços interestaduais e

I - Projeto Apensado sem Publicação no
OCO

PL 1.951/99
11 - Parecer da Comissão de Viação e

Transportes
- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado
O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É concedido passe livre ao professor da

rede municipal de ensino no sistema de transporte
público coletivo urbano e intramunicipal.

Art. 20 Esta lei entra em vigor no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.
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(ÀS Comissões de Viação e faixa etária de O a 6 anos e o ensino fundamental,
Transportes; de Educação, Cultura e composto das oito séries iniciais de estudo, para
Desporto; e de Constituição e Justiça e de crianças de 7a 14 anos ou jovens e adultos acima de 15
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11. Apensem-se anos, incluindo a alfabetização de adultos.
a este o Projeto de Lei 826, de 1999 e seu Portanto, assegurar ao professor da rede munic-
Apensado) ipal de ensino gratuidade no sistema de transporte

*ProJeto InicIai publicado no DCD de 1-4-00 público coletivo municipal corresponde, de um lado,
Projetos apensados: PL 826/99 (OCO de ao anseio da categoria e à valorização do professor, e

25-5-99); PL 1.025/99 (OCO de 10-6-99); PL 2.769/00 de outro lado, à implementação de condições
(OCO de 18-4-00); PL 3026/00 (OCO 26-5-00) objetivas para a realização da atividade de ensino

SUMÁRIO pertinente ao município.
De fato, a medida constitui um apoio significativo

ao orçamento combalido do professor da rede munici
pal e à garantia de seu comparecimento ao trabalho.

Assim, pelo mérito inquestionável e o alcance
social da proposta, contamos com o apoio dos
nossos Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 1999. 
Deputado Luiz Bittencourt

Justificação

No Brasil, historicamente, a categoria de profes
sor não tem o reconhecimento merecido pela
sociedade, como o demonstram os baixos salários
pagos aos mesmos.

Na área rural de inúmeros municípios
brasileiros, a remuneração do professor é irrisória,
obrigando a realização de deslocamentos a pé, por
meio de animais ou no sistema de carona.

Nas cidades, a necessidade de sobrevivência
impele ao professor usufruir da prerrogativa
constitucional do direito a dois cargos públicos
remunerados, ou a mais de um vínculo empregatício
no âmbito da rede escolar privada, que implicam em
extensas jornadas de trabalho e na necessidade de
um maior número de deslocamentos.

A importância da atividade de ministrar o ensino
na esfera do município é demonstrada pela garantia
de acesso ao conhecimento de milhares de crianças
ou de jovens e adultos iletrados.

Afinal, de acordo com a Constituição Federal, de
1988, são atribuições do Município a educação infantil,
englobando creche e a pré-escola, no atendimento à
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internacionais são de competência da União, os Outro ponto não observado no projeto em tela e
serviços intermunicipais são de competência dos nos seus apensos, é que a concessão da gratuidade
Estados e os serviços urbanos são de competência aos estudantes de até 12 anos, irá beneficiar muitos
dos Municípios. em que os pais possuem condições econômicas de

A única exceção à regra interpretativa supra custear a tarifa diária do filho. Neste caso, a injustiça
citada com relação ao serviço público de transporte de social aumenta diante de um trabalhador de baixo
passageiros é quando se tratar de normas que versem poder aquisitivo ou de um desempregado.
sobre licitação, contratos, concessão ou permissão. É certo que os nobres autores das propostas
Neste caso, cabe somente a União editar normas que legislativas não atentaram para o fato de que a
serão aplicadas aos Estados, Municípios e Distrito composição da tarifa, é o resultado do custo
Federal, conforme preceituado nos Artigos 22, incisos operacional dos serviços de transporte dividido pelo
XI e XXVII e 175 da Carta Magna, cabendo ainda a número de usuários pagantes, o que nos permite
estes, editar normas complementares a respeito, concluir, que quanto maior o número de gratuidades
atendendo as suas respectivas particularidades locais. no sistema, menor será o número de pagantes, e

Sob a ótica exposta, entendemos que o projeto consequentemente, maior será a tarifa paga pelos
de lei em epígrafe e os seus apensos encontram o demais usuários do sistema.
seu primeiro óbice, de ordem legal e constitucional, Vale lembrar ainda, que a legislação que regula
ao impor uma obrigação de ordem federal aos as concessões e permissões nos serviços públicos,
Estados e Municípios, a qual não se enquadra nas formada pelas Leis n° 8.987/95 e 9.074/95, promulga-
exceções citadas anteriormente, o que nos permite das com a finalidade de melhorar os serviços oferta-
concluir preliminarmente, que o citado projeto fere a dos à coletividade, trouxe um dispositivo proibindo a
autonomia dos entes citados outorgada pela concessão de novas gratuidades nos serviços públi-
Constituição Federal em organizar e prestar os seus cos em geral, salvo quando ocorrer a previsao, em lei,
serviços de transporte coletivo, inclusive se uma da origem da fonte de custeio (Art. 35 da Lei n°
determinada categoria de usuários deve ou não fazer 9.074/95).
jus a um beneficio tarifário. No momento que a população brasileira

A prática de conceder benefícios para enfrenta uma série de problemas crônicos, como o
determinadas classes que compõem a sociedade, por desemprego, achatamento salarial, aumento no
meio de descontos ou isenções completas sobre o preço dos alimentos, da criminalidade e outros,
pagamento de um determinado preço ou tarifa de um certamente não aceitará de bom agrado um aumento
serviço público, sob a alegação de se realizar a justiça na passagem de ônibus, metrô ou trem, face a
social é falsa e demagógica, pois, na verdade a justiça concessão de gratuidade seja para os estudantes,
social procurada está longe de ser atingida. Para tanto, professores ou outras categorias.
basta o?servarque ao ~e conceder a ~r~tuidade? uma Por outro lado, se o projeto em tela ou até
determmada categona de usuanos esta se mesmo o substitutivo do Relator for transformado em
penalizando, diretamente, os demais usuários lei encontrará outros óbices como o Poder Judiciário
pagantes do sistema de transporte, compostos na sua qu'e tem declarado inconstitucional diversas leis qu~
maioria por trabalhadores de baixo poder aquisitivo e concedem qualquer tipo de gratuidade nos sistemas
por milhares de brasileiros desempregados. de transporte coletivo de passageiros, sob o

Certamente, que o objeto da proposta é nobre fundamento que o Poder Público não pode criar
ao estimular a educação no país, por meio de um gratuidade em serviços prestados por terceiros,
benefício direto ao estudante brasileiro. Contudo, mediante concessão ou permissão, a menos que o
como legislador não posso pactuar com a concessão benefício esteja previsto em cláusula contratual ou o
de um benefício que irá gerar prejuízos para outras concessionário ou o permissionárío seja
parcelas da população, principalmente, se parte devidamente indenizado.
dessa coletividade está enfrentando sérios Por oportuno, não podemos ignorar que esta
problemas de ordem financeira. Comissão já rejeitou projetos de lei que pretendiam

Para tanto, como justificar para um trabalhador conceder gratuidades nos sistemas de transportes
ou um desempregado que a passagem de ônibus irá públicos para diversas categorias de usuários, como
aumentar, face a concessão de uma gratuidade para os de n° 1.671/91, 466-N95, 650/95, 118/95,
um estudante? 1.146/95 e 1.730/95.



I - Relatório

VOTO EM SEPARADO

11I - Parecer Da Comissão

Em cumprimento ao disposto no art. 65 da
Constituição Federal de 1988, cabe à Câmara dos
Deputados, como Casa revisora, a análise do Projeto
de Lei N° 2.676, de 2000, de autoria do Senado Fed
eral, ao qual foram anexados, nesta Casa, os projetos
de lei de numeração 826/99, 1.025/99, 1.921/99 e
2.769/00, cuja distribuição inclui o exame desta
Comissão de Viação e Transportes.

O PL. n° 2.676, de 2000, pretende assegurar a
gratuidade no transporte coletivo para crianças de até
doze anos, desde que matriculadas em séries do
ensino fundamental de unidade da rede pública. O
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Em face do exposto, entendemos que, no âmbito urbano da concessão do beneficio é colocado
mérito, a proposta legislativa não reúne condições de de forma indireta na alusão ao art. 21, XX, da
prosperar. Assim, concluímos este parecer pela Constituição Federal, ao incluir a gratuidade no
rejeição do Projeto de Lei n° 2.076, de 2000, oriundo transporte coletivo como diretriz para o
do Senado Federal, bem como aos Projetos de Lei desenvolvimento urbano. O usufruto do benefício
em apenso, de n° 826/99, 1.025/99, 1.951/99, subentende a comprovação da idade da criança,
2.769/00 e 3.026/00. quando solicitada, mediante a apresentação da

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2000. - certidão de nascimento ou cédula estudantil da
Deputado Chico da Princesa - PSDB/PR, Relator do mesma. A proposta exclui da aplicação da gratuidade,
Vencedor. os serviços seletivos de transporte prestados em

veículos com condições, especiais de conforto.
Ademais, o PL obriga os Municípios a observarem o
disposto na proposta, quando da organização e
prestação, direta ou indireta dos serviços de
transporte coletivo.

Apensado ao projeto principal o PL. N° 826, de
1999, do Deputado Pedro Fernandes, concede
gratuidade no transporte coletivo urbano para alunos
do ensino fundamental das escolas da rede pública
localizadas nas áreas urbanas e rurais, quando
uniformizados. Prevê o PL a inclusão do valor do
benefício nas planilhas de custos das empresas
concessionárias de transporte, tendo em vista a
cobertura do mesmo.

Como ao PL. anterior havia sido apensado o de
numeração 1.025, de 1999, do Deputado Eduardo
Paes, a anexação naturalmente incorporou-se à
proposta originada do Senado Federal. Este PL. asse
gura aos estudantes da rede pública de ensino, nos
níveis primário, secundário, universitário ou de escolas
técnicas o direito à passagem gratuita nos ônibus
intramunicipais ou que liguem municípios de uma
mesma região metropolitana. A gratuidade
condiciona-se à apresentação do estudante
uniformizado ou do documento de identificação
estudantil de estabelecimento público de ensino.
Ainda, para os efeitos da aplicação da lei, a proposta
prevê a definição mediante lei estadual dos critérios
para que municípios vizinhos integrem uma mesma
região metropolitana, propondo, enquanto não for
editada essa lei, o gozo do direito ao passe livre em
viagens entre municípios limítrofes e nas localidades
com amparo de lei estadual ou municipal. Por fim,
restringe a validade da gratuidade aos veículos
convencionais utilizados na prestação do serviço
público de transporte coletivo, excluindo os que
ofertam serviços especiais com tarifas mais elevadas.

As duas últimas propostas citadas foram objeto
de dois pareceres anteriores de minha
responsabilidade, como Relator designado pela
Comissão de Viação e Transportes.

A Comissão de Viação e Transportes, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de
Lei n02.676/00 e os de nOs. 826/99, 1.025/99, 1.951/99,
2.769/00 e 3.026/00, apensados, nos termos do
parecer vencedor do Deputado Chico da Princesa,
contra o voto do Deputado Gonzaga Patriota, cujo
parecer passou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Philemon Rodrigues - Presidente, Robério

Araújo e Ary Kara - Vice-Presidentes, Basílio Villani,
Chico da Princesa, Chiquinho Feitosa, Duílio
Pisaneschi, Haroldo Bezerra, Márcio Matos, Mário
Negromonte, Roberto Rocha, Romeu Queiroz, Aracely
de Paula, Eliseu Resende, IIdefonço Cordeiro, Neuton
Lima, Oscar Andrade, Paulo Gouvêa, Pedro
Fernandes, Raimundo Santos, João Henrique,
Marcelo Teixeira, Norberto Teixeira, Pedro Chaves,
Damião Feliciano, Carlos Santana, João Magno, Pedro
Celso, Albérico Filho, Gonzaga Patriota, Wanderley
Martins e Airton Cascavel - titulares, e Candinho
Mattos, Carlos Dunga, José Chaves, José índio, João
Céser e Simão Sessim - suplentes.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente



11- Voto do Relator

Quatro dos cinco projetos de lei apresentados
dizem respeito à concessão de passe livre para
estudantes no transporte público coletivo, sendo que
apenas um tem como beneficiário o professorda rede
municipal de ensino. Das propostas que contemplam
os estudantes, duas referem-se aos alunos
matriculados no ensino fundamental, uma aos
estudantes do ensino fundamental e médio e a outra
aos alunos dos níveis fundamental, médio e
universitário, englobando, inclusive, os alunos de
escolas técnicas, erroneamente nominados, na
terminologia anterior, de estudantes do ensino
primário e secundário. O PL principal relaciona,
erroneamente, o ensino fundamental com a idade
máxima de doze anos de idade, quando a faixa de
atendimento normal prevê quatorze anos. Entretanto,
é comum encontrarem-se jovens mais velhos
cursando séries do ensino fundamental, pelo que
indicamos a retirada desse indicador. Comum a todas
as propostas é a referência da matrícula na rede
pública de ensino.

Outra questão é a do âmbito de aplicação da
gratuidade com referência ao espaço geográfico de
atendimento do benefício. Escolas públicas situadas
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Na seqüência da apensação registra-se o PL em áreas urbanas e rurais distantes do local de
N° 1.951, de 1999, do Deputado Luiz Bittencourt, que moradia foram referidas em três projetos, o que
concede passe livre ao professor da rede municipal pressupõe a gratuidade no transporte coletivo urbano
de ensino no sistema de transporte público coletivo e intramunicipal. Deslocamentos entre municípios
urbano e intramunicipal. limítrofes componentes de uma mesma Região

Como último projeto apensado tem-se o de Metropolitana induz a referência ao transporte
numeração 2.769, de 2000, do Deputado Eurípedes intermunicipal com características de urbano, por
Miranda, que dispõe sobre a gratuidade no transporte interligar áreas de urbanização contíguas, embora de
coletivo urbano e rural para alunos do ensino funda- competências administrativas distintas. Por sua vez, o
mental e médio matriculados em escolas da rede projeto de lei principal faz alusão à área urbana ao
pública situadas em áreas urbanas e rurais distantes instruir, inadvertidamente, a proposta em relação ao
de suas moradias. O gozo do benefício, limitado ao art. 21, inciso XX, da Constituição Federal, o qual
período dos dias letivos, condiciona-se ao uso de trata da competência da União para legislar sobre
uniformes e à apresentação de passe expedido pelo diretrizes para o desenvolvimento urbano, que inclui o
estabelecimento de ensino, com anuência da transporte urbano. Na verdade a gratuidade é um
Secretaria Municipal de Educação. Para cobrir os aspecto operacional da prestação do serviço de
custos com a gratuidade, a proposta franqueia o transporte coletivo, não se constituindo em conceito,
apontamento, nas planilhas de custos das empresas princípio ou paradigma a ser utilizado como diretriz a
concessionárias ou permissionárias, do índice subsidiar políticas, programas ou planos relativos ao
apurado pelo órgão da secretaria municipal serviço em foco.
responsáve~ pelo transporte coletivo relativo ao valor Argumento de várias justificativas, o art. 208 da
da concess~o. . _ Constituição Federal de 1988 assegura a

Decorrido o prazo re~lmen!al. nao foram obrigatoriedade da gratuidade do ensino fundamen-
apresentadas emendas ao projeto prinCipal, nem aos tal, como também o atendimento ao educando por
seus ~pensos. meio de programas suplementares de material

E o relatório. didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.

Como dever do estado o ensino fundamental,
que compreende as oito primeiras séries em geral
ministradas para alunos na faixa etária entre 6 -14
anos, alicerça o conhecimento da criança na
edificação do conhecimento, sendo imprescindível
sua oferta para toda a população do País, na
perspectiva de crescimento do mesmo.

Ancorada na relevância do tema, no dispositivo
constitucional citado e por corresponder à interseção
dos diversos textos das propostas ora em análise,
elegemos entre os indicados como beneficiários a
categoria dos estudantes matriculados em escola
pública de ensino fundamental. Ademais, os
estudantes do ensino médio e superior têm chances
de estágios remunerados ou empregos com horário
parcial impossíveis de serem concedidos às crianças
do ensino fundamental.

Por sua vez, o professor da rede municipal de
ensino também foi incluído devido à importância de
sua atuação no elo do ensino, à remuneração
insuficiente e às circunstâncias de inúmeras
dificuldades para o exercício da profissão no interior
das regiões menos desenvolvidas do Brasil, onde
dependem de viagens em lombo de animais,



*PROJETO DE LEI N°2.723-A, DE 2000
(Do Sr. Saraiva Felipe)

Torna suscetíveis de desapropriação
para fins de reforma agrária todas as
propriedades rurais em que tenha sido
feito uso de fogo nas florestas e demais
formas de vegetação; tendo parecer da
Comissão de Agricultura e Política Rural

Trata-se da análise do Projeto de Lei na 3.026,
de 2000, de autoria do Deputado Luiz Bittencourt,
que concede passe livre aos alunos matriculados em
unidades de ensino da zona rural, no sistema de
transporte público coletivo rodoviário.

Anexado ao PL na 2.676, de 2000, após a
formalização da entrega do Parecer de minha autoria
à Comissão de Viação e Transportes, seu conteúdo
assemelha-se ao de outros projetos apensos,
avaliados de antemão no parecer referido, pelo que
coaduna-se com a proposta do Substitutivo constante
do mesmo.

Assim, somos pela APROVAÇÃO do PL n°
3.026/00, na forma do Substitutivo apresentado
anteriormente.

Sala da Comissão, 28 de junho de 2000. 
Deputado Gonzaga Patriota.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 2.676,
DE 2000

Dispõe sobre gratuidade para
estudantes do ensino fundamental e
professores da rede municipal nos
sistemas de transportes públicos
coletivos nos âmbitos que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É concedida gratuidade aos estudantes

matriculados no ensino fundamental de escolas
públicas situadas nas áreas urbana e rural, como
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bicicletas, caronas ou mesmo de deslocamentos também aos professores da rede municipal de ensino
feitos a pé, para o cumprimento de suas obrigações. nos sistemas de transportes públicos coletivos

Quanto ao âmbito de atendimento, procurando urbanos, intramunicipais e intermunicipais, que
acatar as propostas em função da pertinência e justiça atendam municípios limítrofes de ocupação contínua.
social das mesmas, delimitamos o espaço geográfico § 1°A gratuidade restringe-se aos deslocamentos
rural e urbano, incluindo os municípios que apresentam casa-escola e vice-versa durante o período do ano
ocupação espacial contínua, pertencentes ou não a letivo.
regiões metropolitanas legalmente constituídas. § 20 O gozo da gratuidade condiciona-se à

A nosso ver são válidos os aspectos comprovação da condição de beneficiário da
discriminados nos projetos quanto a exigência. de presente lei, mediante a apresentação da cédula de
comprovação da condição de estudante em quatro identidade estudantil ou de documento expedido pelo
projetos, seja por meio do fardamento, seja pela órgão de transporte municipal no caso dos
apresentação de cédula estudantil, bem como a não professores.
abrangência da gratuidade em veículos utilizados na Art. 20 A concessão prevista no artigo anterior
prestação seletiva do serviço público de transporte, a não se aplica à prestação especial do serviço público
exemplo dos que oferecem ar condicionado, de tarifa de transporte coletivo, de tarifa mais elevada.
mais elevada. Art. 3° A operacionalização da gratuidade nos

Duas propostas prevêem para a cobertura do municípios conurbados pode ser feita mediante
benefício a inclusão do valor do beneficio nas planilhas consórcio.
de c~sto~ das empresas,prest~doras do serviço,_numa Art. 40 Esta lei entra em vigor no prazo de
referencla redundante a realidade da prestaçao do sessenta dias a contar da data de sua publicação
serviço público de transporte coletivo no Brasil. No . _ . .
nosso País esse serviço é auto-sustentado e qualquer Sala da Comlssao: 23 de maio de 2000. -
concessão de beneficio é repassado ao conjunto os Deputado Gonzaga Patnota.
usuários, mediante o ajuste no valor da tarifa. COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Considerando o objetivo das propostas de
assegurar aos estudantes os deslocamentos diários
entre a moradia e a escola durante o período letivo,
evitando a evasão ou a repetência por faltas
motivadas pela impossibilidade das famílias arcarem
com o ônus orçamentário diário do transporte,
aproveitamos os dispositivos relativos à esses
aspectos.

Desse modo, votamos pela APROVAÇÃO dos
PL n° 2.676, de 2000, n° 826, de 1999, na 1.025, de
1999, n° 1.951, de 1999 e n0 2.769,de 2000, na forma
do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. 
Deputado Gonzaga Patriota.



O uso do fogo nas florestas e demais formas de
vegetação sem a observância dos ditames da
legislação ambiental contraria os parágrafos
transcritos e, portanto, torna o imóvel suscetível de
ser desapropriado.

Essa regra geral só não funciona para as
pequenas e médias propriedades e para as
propriedades produtivas. Tais imóveis são imunes à
desapropriação agrária, conforme determinam,
respectivamente, os incisos I e 11 do art. 185 da
Constituição.

O descumprimento da legislação ambiental
nesses imóveis, mesmo em casos graves, não tem o
condão de tomá-los suscetíveis de desapropriaçào
para fins de reforma agrária.

Portanto, de um lado, o projeto é desnecessário,
porque, em regra geral, a propriedade onde se usa
fogo de forma a contrariar a legislação ambiental já é
suscetível de desapropriação, e, de outro, o projeto é
inócuo, porque, nos casos em que incide a imunidade
expropriatória agrária, não basta a edição de lei
ordinária para tomar tais imóveis desapropriáveis.

Para finalizar, deve-se assinalar que, mesmo
que se escolhesse apresentar proposta de emenda
constitucional, teríamos que ter algumas cautelas
essenciais, já aplicáveis aos imóveis desapropriáveis
por descumprimento da legislação ambiental,
cautelas essas o projeto não contempla.

Primeiramente, nem sempre o uso do fogo é
nocivo, e o Código Florestal o autoriza nos termos
do parágrafo único do seu art. 27. O projeto teria

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POlÍTICA RURAL

PROJETO DE LEI N° 2.723/2000

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
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pela rejeição (Relator: Dep. Josué Bengtson). Ao definir os requisitos do cumprimento da
(Às Comissões de Agricultura e Política função social, a Constituição, em seu art. 186, incisos

Rural; de Defesa do Consumidor, Meio I e 11, fixa, respectivamente, a necessidade do
Ambiente e Minorias; e de Constituição e "aproveitamento racional e adequado" e da "utilização
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11) adequada dos recursos naturais disponíveis e

*ProJeto iniciai publicado no DCD de 20-4-00 preservação do meio ambiente".

PARECER DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E Ao regulamentar a matéria, a Lei n° 8.629, de 25
pOLíTICA RURAL de fevereiro de 1993, estabelece o seguinte:

SUMÁRIO "Art. 9° .

- termo de recebimento de emendas § 20 Considera-se adequada a utilização dos
- parecer do Relator recursos naturais disponíveis quando a exploração se
_ parecer da Comissão faz respeitando a vocação natural da terra, de modo a

manter o potencial produtivo da propriedade.
§ 3° Considera-se preservação do meio

ambiente a manutenção das características próprias
do meio natural e da qualidade dos recursos
ambientais, na medida adequada à manutenção do
equilíbrio ecológico da propriedade e da saúde e
qualidade de vida das comunidades vizinhas.Nos termos do art. 119, I e § 1D, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 11-5-2000, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2000. 
Moizés Lobo da Cunha, Secretário.

1- Relatório

O projeto de lei em epígrafe estabelece que "são
suscetíveis de desapropriação para fins de reforma
agrária todas as propriedades em que tenha sido feito
uso de fogo nas florestas e demais formas de
vegetação".

O ilustre autor argumenta que pretende
contribuir para a eliminação da queimada, prática
extremamente danosa ao meio ambiente e à saúde
do trabalhador rural, incentivando a sua substituição
por outros métodos de cultivo ecologicamente
sustentáveis.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas.

11- Voto

Sem adentrar os aspectos ambientais da
proposição, temos que, do ponto de vista agrário, ela
é insustentável. Senão, vejamos.

A propriedade rural desapropriável para fins de
reforma agrária é aquela descumpridora de sua
função social, conforme determina o caput do art.
184 da Constituição Federal.
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condições em que o fogoque excepcionar as
poderia ser usado.

Em segundo lugar, quem usa o fogo
danosamente nem sempre é o proprietário ou está
agindo a mando dele. Seria injusto puni-lo por um
delito cometido por outrem. Para que se aplique a
sanção expropriatória agrária, deve-se investigar o
caso concreto, identificando se o proprietário de
alguma forma concorreu, com ação ou omissão,
para o fato.

Num contexto em que os esbulhos possessórios
foram eleitos como principal método de pressão para
reforma agrária, o uso do fogo pelos invasores, como
forma de propiciar a desapropriação da terra
invadida, virá de ser estimulado e poderá tomar-se
um risco para o patrimônio da agricultura nacional,
para o meio ambiente e para a segurança de todos.

Do exposto, votamos contrariamente ao Projeto
de Lei n° 2.723, de 2000.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. 
Deputado Josué Bengtson, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou,
unanimemente, o PL n° 2.723/00, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Josué Bengtson.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ronaldo Caiado, Moacir Micheletto e Josué
Bengtson (Vice-Presidentes), Anivaldo Vale, B. Sá,
Carlos Dunga, Helenildo Ribeiro, José Carlos Elias,
Nelson Marquezelli, Odílio Balbinotti, Saulo Pedrosa,
Xico Graziano, Abelardo Lupion, Adauto Pereira,
Francisco Coelho, Jaime Fernandes, Joel de
Hollanda, Kátia Abreu, Paulo Braga, Roberto Pessoa,
Confúcio Moura, Igor Avelino, Marcelo Castro, Nelson
Meurer, Osvaldo

Reis, Silas Brasileiro, Themístocles Sampaio,
Waldemir Moka, Wilson Santos, João Grandão,
Nilson Mourão, Padre Roque, Augusto Nardes,
Cleonâncio Fonseca, Telmo Kirst, Ezidio Pinheiro,
João Tota, Kincas Mattos, Giovanni Queiroz, Pompeo
de Mattos, Romel Anízio, Salomão Cruz e, ainda,
Antônio Jorge, Armando Abílio, Carlos Alberto
Rosado, Joaquim Francisco, Orlando Desconsi, Or
lando Fantazzini, Dilceu Sperafico e Vadão Gomes.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado Ronaldo Caiado, Presidente em exercício.

*PROJETO DE LEI ND 2.74D-A, DE 2000
(Do Senado Federal)

PLS n° 258/99

Institui a obrigatoriedade de prestação
de atendimento cirúrgico-plástico a
portadores de defeitos físicos causadores
de sofrimento moral relevante; tendo
parecer da Comissão de Seguridade Social
e Família pela aprovação deste e rejeição
do de n° 612199, apensado (relator: DEP.
VICENTE CAROPRESO).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação (Art. 54);
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) - Rí. 24, 11. Apense-se a este o
Projeto de Lei N° 612, de 1999)

'ProJeto InicIai publicado no DCD de 18-4-00

- Projeto apensado: PL.n° 612199 (OCO de
11-5-99).

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SO
CIAL E FAMíLIA

SUMÁRIO

- termo de recebimento

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.740/00

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
Emendas, a partir de 1° de Junho de 2000, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto e nem aos seus apensados.

Sala da Comissão, 12 de junho de 2000. 
Eloízio Neves Guimarães, Secretário.

1- RELATÓRIO

A proposição ora em revisão por esta Casa,
assegura o direito a tratamento cirúrgico-plástico, no
âmbito do SUS, às pessoas portadoras de defeitos
físicos, congênitos ou adquiridos, inclusive em
conseqüência de cirurgias, desde que causem
sofrimento moral ou psicológico relevante.

A avaliação do grau de sofrimento moral ou
psicológico levará especialmente, em conta o valor
atribuído pela pessoa portadora e, ainda, às normas
do Poder Executivo, ouvidos o Conselho Nacional de
Saúde e os representantes dos usuários.
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As despesas decorrentes da Lei serão
financiadas pelo Orçamento da Seguridade Social da
União, dos Estados e dos Municípios.

Prevê, ainda, sanções civis, penais e
administrativas ao servidor público que desobedecer
aos ditames legais, inclusive aquelas previstas na Lei
1.079/59, por cometimento de crime de
responsabilidade.

Não foram apresentadas emendas no prazo
regimental.

Foi a ele apensado o PL.n° 612, de 1999, de
autoria do Deputado Saulo Pedrosa, que "dispõe
sobre a obrigatoriedade de cirurgia plástica
reconstrutiva ou redutora de mama, pelos serviços
públicos próprios ou conveniados, e dá outras
providências".

Este Projeto assegura o tratamento clínico ou
cirúrgico de patologias mamárias de qualquer
etiologia.

Alega, em sua justificativa, que a Lei n°3.769/97
assegura esse direito apenas para as mulheres que
necessitam de recuperação para as seqüelas do
câncer de mama, necessitando, portanto de ser
ampliada.

Esta Comissão tem poder conclusivo sobre a
matéria, nos termos do art. 24,11, do Regimento
Interno.

11- Voto Do Relator

A proposição originária do Senado demonstra
grande sensibilidade aos problemas dos portadores
de deficiências físicas congênitas ou adquiridas.

Amplia de forma criteriosa os direitos de
medidas reparadoras a todas formas de deficiência,
não se restringindo apenas á reparação de mamas,
como proposto na proposição apensada.

Ademais, prevê critérios a serem definidos pelo
Poder Executivo, com a participação dos usuários,
para avaliar o sofrimento moral ou psicológico,
condição básica para se realizar as medidas
necessárias à restauração física do deficiente.

Cabe destacar, também, a previsão de sanções
para o servidor público, seja no campo cível,
administrativo ou penal.

Tal iniciativa demonstra a importância que se
deu à matéria e constitui-se em elemento central da
defesa da aprovação do Projeto em apreciação.

Acresça-se, ainda, a maior estabilidade de um
direito assegurado por lei em relação aos atos
normativos de um ministério. Assim, o fato de o
Ministério da Saúde prever em suas tabelas de

remuneração praticamente todos os serviços de
reparação das modalidades de defeitos físicos
abrangido pelo projeto, não reduz a importância de se
transformar em lei esses direitos.

Diante do exposto e pela relevância da matéria,
manifestamos nosso voto favorável ao Projeto de Lei
2.740, de 2000, e pela rejeição do Projeto de Lei n° 612,
de 1999.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2000. 
Deputado Vicente Caropreso, Relator.

11I - Parecer Da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou,
unanimemente, o Projeto de Lei n° 2.740, de 2000, e
rejeitou o de n° 612199, apensado, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Vicente Caropreso.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Laura Carneiro - Presidente; José Unhares e

Vicente Caropreso - Vice-Presidentes; Almerinda de
Carvalho, Ângela Guadagnin, Antônio Joaquim Araújo,
Ariston Andrade, Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá,
Carlos Mosconi, Darcísio Perondi, Dr. Benedito Dias,
Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Eduardo Seabra, Eni
Voltolini, Euler Morais, Henrique Fontana, IIdefonço
Cordeiro, Ivan Paixão, Ivânio Guerra, Jandira Feghali,
Jonival Lucas Júnior, Jorge Alberto, Lavoisier Maia,
Lídia Quinan, Lúcia Vânia, Marcondes Gadelha,
Marcos de Jesus, Oliveira Filho, Orlando Desconsi, Or
lando Fantazzini, Osmânio Pereira, Rafael Guerra,
Raimundo Gomes de Matos, Remi Trinta, Rose de
Freitas, Saraiva Felipe, Serafim Venzon, Sérgio
Carvalho, Teté Bezerra e Ursicino Queiroz.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputada LAURA CARNEIRO, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 3.243-A, DE 2000
(Do Sr. Clementino Coelho)

Modifica a redação do § 1°, art. 202
da Lei n° 9.472, de 6 de julho de 1997;
tendo parecer da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática,
pela rejeição (Relator: Dep. Alberto
Goldman).

(Às Comissões de Ciência e
Tecnología, Comunicação e Informática; e
de Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, li)

*Projeto Imclal publicado no DCD de 17-6-00

PARECER DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
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SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas

- parecer do Relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.243/00

Nos termos do art. 119, I e § 1°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia
das Comissões, de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 11-9-00, por cinco sessões. Findo
o prazo, não foram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2000. 
Maria Ivone do Espírito Santo, Secretária.

1- RELATÓRIO

O ilustre Deputado Clementino Coelho
apresentou o Projeto de Lei n° 3.243, de 2000,
modificando o § 1° do art. 202 da Lei n° 9.472, de 16
de julho de 2000, (Lei Geral de Telecomunicações)
para estabelecer, basicamente, que, cinco anos após
a privatização das telecomunicações brasileiras, a
autorização de "transferência de controle ou da
concessão que resulte no controle direto ou indireto,
por um mesmo acionista ou grupo de acionistas, de
concessionárias atuantes em áreas distintas do piano
geral de outorgas" ou a fusão de concessionárias,
passe da Anatel para a lei.

Trata-se da possibilidade das três
concessionánas da telefonia fixa local (Tele Centro
Sul, Telefonica e Telemar) e da Embratel,
concessionária da telefonia de longa distância,
fundirem-se ou serem adquiridas uma pela outra,
após autorização da Anatel, conforme prevê o citado
art. 202 da Lei Geral de Telecomunicações, a partir de
2003.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

11 - voto do relator

A Lei Geral de Telecomunicações (Lei n° 9.472,
de 16 de julho de 1997) estabeleceu que a criação de
áreas para a telefonia fixa em regime público e,
consequentemente, a forma como iriam se agrupar
as antigas concessionárias do Sistema Telebrás após
a privatização, seria competência do Poder Executivo,

o que seria feito por intermédio do Plano Geral de
Outorgas.

Isto ocorreu com a edição do Decreto nO 2.534,
de 2 de abril de 1998, que dividiu o País em três áreas
para a telefonia fixa local, que correspondem, hoje,
com pequenas exceções, às áreas de atuação da
Tele Centro Sul, da Telefonica e da Telemar e uma
área de âmbito nacional para a telefonia de longa
distância, correspondente á atuação da Embratel.

A lei previu que, a partir de cinco anos da
privatização, isto é, a partir de 2003, se essas áreas
não mais forem necessárias para o cumprimento do
plano geral de outorgas, a juízo da Anatel, poderão
deixar, na prática, de existir, podendo ser autorizadas
transferências de controle ou de concessão entre as
concessionárias citadas.

Entendemos que se deve observar, ainda, o
sistema geral criado pela LGT. Se ela deu ao Poder
Executivo e, especificamente, à Anatel a incumbência
de conceder ou não a autorização mencionada, não
vemos porque, transcorrido tão pouco tempo e em
uma fase em que o modelo previsto não foi ainda
totalmente implantado, se deva modificá-lo. Melhor é
aguardar que se consolide, já que os resultados
produzidos até agora foram extraordinários.

Por estes motivos, nosso voto é pela rejeição do
Projeto de Lei n° 3.243, de 2000.

Sala da Comissão, 1° de dezembro de 2000. 
Deputado Albrto Goldman, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, em reunião ordinária
realizada hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de
Lei n° 3.243/00, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Alberto Goldman.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira - Presidente; Francistônio Pinto e
Júlio Semeghini Vice-Presidentes; Alberto
Goldman, íris Simões, João Almeida, Luiz Piauhy/ino,
Magno Malta, Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Silas
Câmara, Átila Lira, Josué Bengston, Márcio Fortes,
Salvador Zimbaldi, Arolde de Oliveira, Corauci
Sobrinho, José Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad
Júnior, Santos Filho, Neuton Lima, Francisco Coelho,
Benito Gama, Hermes Parcianello, Marçal Filho,
Maurílio Ferreira Lima, Nelson Proença, Pinheiro
Landim, Ricardo Izar, Gustavo Fruet, Jonival Lucas
Júnior, Leur Lomanto, Ana Maria Corso, Babá, Gilmar
Machado, Jorge Bitiar, Marcos Afonso, Francisco
Silva, Márcio Reinaldo Moreira, Pedro Irujo, Vic Pires
Franco, Ary Kara, Aldo Arantes, Luiza Erundina,
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Valdeci Paiva, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Vivaldo Não foram apresentadas emendas à proposição
Barbosa, Bispo Wanderval e Oliveira Filho. no prazo regimental de cinco sessões, aberto em 14

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - de novembro de 2000.

Deputado Alberto Goldman, Relator. 11- Voto do Relator

*PROJETO DE LEI NO 3.301-A, DE 2000
(Do Sr. Nilton Baiano)

Torna obrigatório, para detentores
de cargos políticos e gestores públicos,
a realização de exame toxicológico;
tendo parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela
rejeição (relatora: DEP. Fátima Pelaes).

(Às Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e de
Constituição e Justiça e De Redação (Art.
54) - Art. 24,11))

*ProJeto inicial publicado no OCO de 29-6-00

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas

- parecer da Relatora

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.301/00

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1E, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr.
Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 14-11-2000,
por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram
apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2000.

Anamélia Ribeiro e Araújo, secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei n03.301, de 2000, de autoria do
Deputado Nilton Baiano, visa tornar obrigatória a
realização, a cada seis meses, de exame toxicológico,
por todos os detentores de cargos políticos e
gestores públicos, objetivando a detecção do uso de
substâncias entorpecentes ou causadoras de
dependência física ou psíquica.

Questionamos se os agentes públicos - como
seres humanos e cidadãos - podem ser forçados a se
submeter a exame toxicológico, haja vista o
imperativo, em tese, configurar constrangimento e
afrontar o direito àa intangibilidade do corpo humano,
garantido na Constituição Federal.

É certo que ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei
(art. 50, 11 CF), de modo que a aprovação do presente PL
poderia dar amparo à obrigatoriedade do exame. Ainda
assim, entretanto, julga a Marinha que não se pode
evitar tal questionamento, pois a Carta Magna consigna
a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, a honra
e a imagem das pessoas (art. 50 X, CF).

Utilizado-se dos princípios adotados em Direito
Processual Penal, é oportuno destacar o direito
constitucional de se calar (art. 50, LXIII). Se em
matéria penal, que é muito mais grave e tem interesse
público, ninguém pode ser obrigado a produzir prova
contra si, com menos razão o presente.

Do mesmo modo, julga-se não ser aceitável
compelir alguém a se submeter, contra a sua vontade,
ao exame proposto com violação àprivacidade até do
corpo.

Entretanto, poder-se-ia argumentar, em con
tra-partida, que o direito à privacidade do próprio
corpo não é absoluto, de maneira que cederia espaço
ao interesse público, como ocorre nos casos de
vacinações obrigatórias em épocas de epidemias, ou
nos casos de preservação da vida humana, naqueles
casos de convicções religiosas.

Todavia, no caso em tela, não está muito claro
tratar-se de um interesse preponderante, até porque
existem outros meios capazes de se exercer um
controle sobre a atuação dos agentes públicos na
gestão da Administração Pública.

Sob o aspecto formal, considera-se imprecisa a
expressão "gestores públicos" adotado no "caput" do
art. 10, no sentido de se indagar se todos os agentes
públicos (todas as pessoas físicas incumbidas do
exercício de alguma função estatal) estão incluídos
na referida expressão, até porque, no parágrafo único
do artigo la, foi utilizada a expressão "agente público".

Outrossim os exames específicos exigem
equipamentos especializados e operadores
altamente treinados, bem como têm custo elevado. As
análises demandam tempo relativamente longo e, em
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- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator

- parecer da Comissão

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N°3.316/00

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PARECER DA COMISSÃO DE CIENCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

SUMÁRIO

Nos termos do art. 119, I e § 1°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia
das Comissões, de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 11-9-00, por cinco sessões. Fin
do o prazo, não foram apresentadas emendas ao pro
jeto.

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2000. 
Maria Ivone do Espirito Santo, Secretária.

O Proieto de Lei nE3.316. de 2000, de autoria do
nobre Deputado Rubens Furlan pretende instituir a
obrigatoriedade das empresas prestadoras de servi
ços públicos, sejam elas públicas ou privadas, mante
rem serviço telefônico de atendimento ao usuário.

Alega o ilustre autor da matéria que é direito do
usuário receber do poder concedente e da concessio
nária informações para a defesa de interesses indivi
duais e coletívos. Embora reconheça que muitas das
empresas já prestam esse serviço, considera que não
existe uniformidade na prestação, que muitas vezes,
ocorre apenas mediante pagamento pelos usuários.

Cabe à Comissão de Ciência e Tecnologia posi
cionar-se sobre o mérito da matéria, à qual não foram
apresentadas emendas durante o prazo regimental.

É o relatório.

Dispõe sobre o serviço telefônico
de atendimento ao usuário de serviços
públicos; tendo parecer da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e
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decorrência dos processos de biotransformação das Informática, pela rejeição (relator: DEP.
drogas, a positividade de tais exames se condiciona José Mendonça Bezerra).
ao período decorrido desde a sua administração. Este (Às Comissões de Ciência e
período, geralmente é curto e varia de droga para Tecnologia, Comunicação e Informática; de
droga. Tal fato faz com que o Projeto de Lei não atinja Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
seus objetivos quando estipula periodicidade para o Minorias; e de Constituição e Justiça e de
exame. Sua finalidade somente seria alcançada se o Redação (Art. 54) - Art. 24,11))
exame fosse realizado de maneira inopinada, uma *ProJeto inicial publJcado no OCO de 29-6-00

vez que os agentes públicos poderiam deixar de usar
transitoriamente as substâncias mencionadas no
Projeto de Lei, de modo que não fossem detectadas,
frustando, assim, o objetivo do exame a ser realizado.

Vale frisar que no âmbito militar a matéria é
regulada por rígida legislação interna, a qual prevê a
detecção e prevenção do uso indevido de drogas.

Em que pesem os nobres propósitos do
legislador, registrados em sua justificação, reputamos
duvidosa a eficácia da medida, bem como
consideramos proibitiva a relação custo-benefício
esperada.

Em face do exposto, votamos pela rejeição do
Projeto de Lei n° 3.301, de 2000.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2000. 
Deputada Fátima Pelaes, Relatora.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
REJEITOU, unanimemente, o Projeto de Lei n°
3501/00, nos termos do parecer da relatora,
Deputada Fátima Pelaes.

Estiveram presentes os senhores Deputados:

Freire Júnior, Presidente; Lino Rossi, Luiz Anto
nio Fleury e Herculano Anghinetti, Vice-Presidentes;
Alexandre Santos, Avenzoar Arruda, Candinho
Mallos, Evandro Mllhomen, Fátima Pelaes, Jair
Bolsonaro, José Múcio Monteiro, Jovair Arantes,
Laíre Rosado, Lamartine Posella, Luciano Castro,
Medeiros, Paulo Paim, Pedro Corrêa, Pedro Henry,
Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin, Vivaldo Barbosa
e Wilson Braga, titulares; Almerinda de Carvalho, Ana
Maria Corso e João Tota, suplentes.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado Freire Júnior, Presidente.

*PROJETO DE LEI NE3.316-A, DE 2000
(Do Sr. Rubens Furlan)



Março de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUlIlta-teira 29 08863

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

*PROJETO DE LEI N°3.393-A, DE 2000
(Do Sr. Eduardo Jorge)

Cria obrigação às operadoras e
administradoras de Planos de Saúde
para que informem aos seus usuários os
valores que pagam pelos serviços dos
profissionais da saúde; tendo parecer da
Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias pela
aprovação, (relator: Dep. EXPEDiTO
JÚNIOR).

(Às Comissões de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; de
Seguridade Social e Família; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54)
- Art. 24,11)

*ProJeto iniCiai publicado no OCO de 5-8-00

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

SUMÁRIO

11- Voto do Relator Kara, Aldo Arantes, Luiza Erundina, Valdeci Paiva,
Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Vivaldo Barbosa, Bispo
Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente

A instituição por lei de uma nova obrigação du
rante as vigência do contrato para empresas que
receberam outorga do Poder Público tem que ser
analisada com bastante cautela por esta Comissão.

Com a instituição da obrigatoriedade de
manutenção de serviço telefônico de atendimento ao
usuário de forma gratuita, a nosso ver, os atuais
contratos firmados entre essas empresas e o poder
concedente teriam que ser renegociados, implicando,
na maioria dos casos, repasse dos custos com a
prestação do serviço de atendimento ao usuário para
as tarifas a serem pagas. Apenas novos contratos que
vierem a ser firmados poderão incluir, desde início,
cláusula que obrigue à prestação gratuita do serviço.

A aprovação da presente proposta não surtirá,
portanto, nenhum efeito prático caso os contratos de
concessão, permissão e autorização firmados pelas
atuais prestadoras de serviços já não prevejam tal
obrigação. Nos casos, em que exista c1aúsula,
obrigando a prestação do referido serviço, como
ocorre no setor de telecomunicações (Cláusula 15.7
dos contratos assinados entre as prestadoras de
serviços e o poder concedente), a proposta será
inócua.

Assim sendo, votamos pela refeição do Projeto
de Lei n° 3.316, de 2000.

Sala da Comissão. 21 de novembro de 2000.
Deputado José Mendoça Bezerra, Relator.

111 - Parecer Da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, em reunião ordinária
realizada hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de
Lei n03.316/00, nos termos do parecer do Relator,
Deputado José Mendonça Bezerra.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, íris
Simões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Silas Câmara, Átila
Lira, Josué Bengston, Márcio Fortes, Salvador
Zimbaldi, Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José
Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos
Filho, Neuton Lima, Francisco Coelho, Benito Gama,
Hermes Parcianello, Marçal Filho, Maurílio Ferreira
Lima, Nelson Proença, Pinheiro Landim, Ricardo Izar,
Gustavo Fruet, Jonival Lucas Júnior, Leur Lomanto,

Ana Maria Corso, Babá, Gilmar Machado, Jorge
Bittar, Marcos Afonso, Francisco Silva, Márcio
Reinaldo Moreira, Pedro Irujo, Vic Pires Franco, Ary

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N°3.393/2000

Nos termos do Art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para
recebimento de emendas (5 sessões), no período de
3-10-2000 a 9-10-2000. Esgotado o prazo, não foram
apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2000. 
Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 3.393, de 2000, de autoria do
ilustre Deputado Eduardo Jorge, determina que os
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planos de saúde serão obrigados a informar a seus
usuários os valores pagos pelos procedimentos
médicos aos seus conveniados.

Estabelece multa para os infratores, no caso de
descumprimento da lei, sem prejuízo das sanções
previstas no Código de Defesa do Consumidor.

O projeto não recebeu emendas e cabe-nos,
nesta Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, analisar a questão no que tange
à defesa do consumidor e às relações de consumo.

,,- Voto do Relator

O projeto sob comento é simples, claro, atual e
de grande interesse dos usuários dos serviços das
administradoras de planos de saúde em nosso país.

O usuário destes planos, como consumidor, tem
o direito e o interesse em saber o quanto é pago ao
profissional que lhe presta atendimento,
especialmente por tratar-se do que tem de mais
precioso: a saúde. Devemos levar em conta, também,
que, em última análise, é o usuário quem paga pelo
serviço, a administradora somente faz administrar.

Diante do exposto, considerando o interesse do
consumidor brasileiro e a transparência nas relações
de consumo, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei
n° 3.393, de 2000.

Sala da Comissão, 15 de fevereiro de 2001. 
Deputado Expedito Júnior, Relator.

111 - Parecer Da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, APROVOU unanimemente o Projeto de Lei n°
3.393/2000, nos termos do parecer do relator,
Deputado Expedito Júnior.

Estiveram presentes os Senhores Deputados,
Tilden Santiago, Glycon Terra Pinto e Luciano
Pizzatto, Vice-Presidentes, Badu Picanço, Clóvis
Volpi, Luiz Ribeiro, Ricarte de Freitas, Salatiel
Carvalho, Welinton Fagundes, Expedito Júnior, Mil
ton Barbosa, Luiz Bittencourt, João Paulo, Luiz
Alberto, Celso Russomanno, José Borba, Inácio
Arruda, Paulo Baltazar, Rubens Bueno, Ronaldo
Vasconcellos, Elias Murad, Fátima Pelaes, íris
Simões, Laura Carneiro, Paes Landim, Paulo
Gouvêa, Silas Brasileiro, Fernando Gabeira, Ivan
Valente, Manoel Vitório, José Janene, Vanessa
Grazziotin e Valdeci Paiva.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. 
Deputado TUden Santiago (PT-MG) Vice-Presidente
no exercício da Presidência.

*PROJETO DE LEI N°3.395-A, DE 2000
(Do Sr. Raimundo Gomes de Matos)

Autoriza doação de imóvel de
propriedade do Instituto Nacional do
Seguro Social; tendo parecer da
Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, pela aprovação (Rela
tor: DEP. PEDRO HENRV).

(As Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art.24,1I)

-Projeto inicial publIcado no DCO de 5-8-00

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.395/00

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr.
Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 8-12-2000, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram
recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 2000. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório:

De autoria do Deputado Raimundo Gomes de
Matos, o Projeto de Lei, ora em exame, tem por
objetivo autorizar o Instituto Nacional do Seguro So
cial a doar ao Governo do Estado do Ceará terreno de
sua propriedade.

O terreno, com área total de 6.600m2, será
destinado:

• ao desenvolvimento de serviços a serem
desempenhados por órgãos convenentes do SUS;

• à implantação e funcionamento da Escola de
Saúde Pública - ESP-Ce;

• a programas desenvolvidos pela Secretaria de
Trabalho do Governo do Estado do Ceará.
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o Projeto foi distribu ído à Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público e à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
para apreciação, nos termos do disposto nos arts. 24,
inciso 11 e 54, do Regimento interno da Câmara dos
Deputados.

Aberto o prazo para apresentação de emendas,
não foi encaminhada a essa Comissão qualquer
proposta de alteração do texto do Projeto.

À Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público compete examinar o mérito da
Proposta, nos termos do disposto no art. 32, inciso
XIII, do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator:

O imóvel de propriedade do Instituto Nacional
do Seguro Social, conforme anotações no Cartório de
Registro de Imóveis da 1a Zona, da Cidade de
Fortaleza, originariamente foi adquirido pelo ex-IAPB.
Na gestão do ex-INPS, foi construído, em parte deste
terreno, um Posto de Assistência Médica (PAM
Meireles).

Com o advento do Sinpas, processou-se uma
reorganização da estrutura administrativa do
Sistema, criando-se o Inamps, o INPS e o lapas. Para
cumprimento .de sua função, todos os imóveis
destinados à execução de programas de assistência
médica passaram a integrar o patrimônio do Inamps.

Com a extinção do Inamps os bens integrantes
do seu patrimônio e que estivessem vinculados à
assistência médica (postos de aSSistência à saúde,
hospitais) seriam doados ou cedidos a Estados e
Municípios, em atenção ao disposto na Lei n08.689,
de 27-7-93, art. 2°, inciso 11).

O imóvel, de que trata o presente Projeto de Lei,
seria automaticamente doado ou cedido ao Estado do
Ceará, por funcionar no local o Posto de Assistência
Médica - PAM Meireles, a exemplo do que aconteceu
com outros imóveis, de propriedade do Inamps, e nos
quais funcionavam unidades hospitalares ou
ambulatoriais. Existe, portanto, amparo legal para a
transferência do referido imóvel ao Governo do
Estado do Ceará.

No mesmo imóvel, além do PAM Meireles,
funciona a Escola de Saúde Pública, cuja missão é a
formação e a qualificação de pessoal necessário à
consolidação do novo modelo descentralizado de
atenção à saúde que tem o SUS como instância única
de gestão, responsável pela provisão universal,
gratuita e integral de ações e serviços de saúde.

Por não ter a propriedade do imóvel onde está
instalada, a Escola de Saúde Pública fica impedida de

habilitar-se, junto a instituições financeiras nacionais
e internacionais, a programas de financiamento para
o desenvolvimento de suas funções de pesquisa e de
formação de recursos humanos para a saúde.

Em face do exposto, no que tange ao mérito,
votamos pela Aprovação do Projeto de Lei N° 3.395,
de 2000.

Sala da Comissão, 20 de fevereiro de 2001. 
Deputado Pedro Henry, Relator.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
APROVOU, unanimemente, o Projeto de Lei
n03.395/00, nos termos do parecer do relator,
Deputado Pedro Henry.

Estiveram presentes os senhores Deputados:

Freire Júnior, Presidente; Uno Rossi, Luiz Anto
nio Fleury e Herculano Anghinetti, Vice-Presidentes;
Alexandre Santos, Avenzoar Arruda, Candinho
Mattos, Evandro Milhomen, Fátima Pelaes, Jair
Bolsonaro, José Múcio Monteiro, Jovair Arantes,
Laíre Rosado, Lamartine Posella, Luciano Castro,
Medeiros, Paulo Paim, Pedro Corrêa, Pedro Henry,
Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin, Vivaldo Barbosa
e Wilson Braga, titulares; Almerinda de Carvalho, Ana
Maria Corso e João Tota, suplentes.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado Freire Júnior, Peresidente.

*PROJETO DE LEI N°3.430-A, DE 2000
(Do Senado Federal)

PLS N° 109/00

Denomina "Rodovia Governador
Aquilino Mota Duarte" ao trecho da
rodovia BR-210; tendo parecer da
Comissão de Viação e Transportes, pela
aprovação (relator: Dep. Domiciano
Cabra!.)

(Às Comissões de Viação e
Transportes; e de Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)

*Projeto inicial publtcado no DCD de 9-8-00

PARECER DA COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão



Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 23-10-00, por cinco sessões.

Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2000. 
Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

I - Relatório
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES corresponde fielmente ao texto aprovado no Senado
Federal. Enquanto o autógrafo estatui, em seu art. 1°:

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS "É denominado "Governador Aquilino Mota Duarte" o

PROJETO DE LEI N° 3.430/00 trecho da rodovia BR-210 (...)", o texto adotado pela
Comissão que apreciou a matéria no Senado Federal
dispõe, no mesmo art. 1°: "Fica denominado"Rodovia
Governador Aquilino Mota Duarte" o trecho da
rodovia BR-21 0(...)" (grifos nossos). Entendemos ser
esta última opção preferível, mas a questão
certamente será melhor analisada pela CCJR,
quando da apreciação da redação final.

Diante do exposto, somos pela aprovação
quanto ao mérito do Projeto de Lei n03.430, de 2000.

Sala da Comissão, 4 de janeiro de 2001. 
Deputado Domiciano Cabral, Relator.

A proposição em epígrafe denomina
"Governador Aquilino Mota Duarte" o trecho da
rodovia BR-210 compreendido entre o Km 500 da
BR-174, na localidade de Novo Paraíso, Município de
Caracaraí, e a divisa dos Estados de Roraima e do
Pará, no Município de Caroebe, Estado de Roraima.

Como a proposição é oriunda do Senado Fed
eral, cabe a esta Casa proceder à revisão da proposta,
nos termos do art. 65 da Constituição Federal.

Durante o prazo regimental, não foram
apresentadas emendas.

É o nosso relatório.

11- Voto do Relator

Nos termos da justificação apresentada pelo
Autor da proposta, Senador Mozarildo Cavalcanti,
Aquilino Mota Duarte foi o primeiro roraimerise a
ocupar o cargo de governador de sua terra. Isto, entre
junho de 1952 e julho de 1953, quando o hoje Estado
de Roraima ainda era o Território Federal de Rio
Branco.

Filho de família pioneira em Roraima, o
Governador Aquilino Mota Duarte exerceu o posto
com grande competência, graças ao seu espírito
conciliador e à sua sensibilidade para os problemas
sociais. A proposição que ora nos chega para análise
segue a tradição de homenagear os filhos mais
ilustres da terra pela aposição de seus nomes a obras
de infra-estrutura viária ou edificações. Mais do que
uma homenagem pessoal, no entanto, o projeto de lei
em exame reflete, no Governador Aquilino Mota
Duarte, o reconhecimento ao trabalho árduo das
famílias pioneiras que ajudaram a construir o Estado
de Roraima.

Por oportuno, observamos que o texto do
autógrafo enviado à Câmara dos Deputados não

111- Parecer Da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou
unanimemente o Projeto de Lei n03.430/00, nos
termos do parecer do relator, Deputado Domiciano
Cabral.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Philemon Rodrigues - Presidente, Robério

Araújo e Ary Kara - Vice-Presidentes, Basílio Villani,
Chico da Princesa, Chiquinho Feitosa, Duílio
Pisaneschi, Haroldo Bezerra, Márcio Matos, Mário
Negromonte, Roberto Rocha, Romeu Queiroz,
AraceLy de Paula, Eliseu Resende, IIdefonço
Cordeiro, Neuton Lima, Oscar Andrade, Paulo
Gouvêa, Pedro Fernandes, Raimundo Santos, João
Henrique, Marcelo Teixeira, Norberto Teixeira, Pedro
Chaves, Damião Feliciano, Carlos Santana, João
Magno, Pedro Celso, Albérico Filho, Gonzaga
Patriota, Wanderley Martins e Airton Cascavel 
titulares, e Candinho Mattos, Carlos Dunga, José
Chaves, José índio, João Cóser e Simão Sessim 
suplentes.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado Philemon Rodrigues, Presidente.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

*PROJETO DE LEI N° 3.496-A, DE 2000
(Do Senado Federal)

PLS N° 74/00

Denomina Aeroporto de Porto Velho
- Jorge Teixeira de Oliveira o Aeroporto
de Porto Velho, no Estado de Rondônia;
tendo parecer da Comissão de Viação e
Transportes, pela aprovação (relator:
Dep. Oscar Andrade).
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11/- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Viação e Transportes, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou
unanimemente o Projeto de Lei n03.496/00, nos
termos do parecer do relator, Deputado Oscar
Andrade.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Philemon Rodrigues - Presidente, Robério

Araújo e Ary Kara - Vice-Presidentes, Basílio Villani,
Chico da Princesa, Chiquinho Feitosa, Duílio
Pisaneschi, Haroldo Bezerra, Márcio Matos, Mário
Negromonte, Roberto Rocha, Romeu Queiroz, Aracely
de Paula, Eliseu Resende, IIdefonço Cordeiro, Neuton
Lima, Oscar Andrade, Paulo Gouvêa, Pedro
Fernandes, Raimundo Santos, João Henrique,
Marcelo Teixeira, Norberto Teixeira, Pedro Chaves,
Damião Feliciano, Carlos Santana, João Magno, Pedro
Celso, Albérico Filho, Gonzaga Patriota, Wanderley
Martins e Airton Cascavel - titulares, e Candinho

VIAÇÃO E

SUMÁRIO

PROJETO DE LEI N° 3.496100

(Às Comissões de Viação e região. Incansável, o Governador Jorge Teixeira de
Transportes; de Educação, Cultura e Oliveira perseguiu um alvo: a transformação de
Desporto; e de Constituição e Justiça e de Rondônia em Estado Federado. Tendo conseguido
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)). alcançar seu intento, tomou-se o primeiro

·Projeto inicial publicado no DCD de 24-8-00 governador do novo Estado, no período entre janeiro
de 1982 a maio de 1985.

Durante os dois mandatos, empenhou-se na
viabilização de infra-estrutura adequada para o
desenvolvimento da região. Estruturou e organizou a
capital. Porto Velho, para receber os poderes
constituídos, investindo nas mais diversas áreas. O
resultado não se fez por esperar: depois de viver a
mais impressionante explosão demográfica do País
na época, Porto Velho consolida-se como uma capital
próspera e dinâmica.

Entre as ações de Jorge Teixeira de Oliveira
como governador, destaca-se a inauguração do
pioneiro hangar do governo do território, embrião do
que viria a tomar-se o Aeroporto de Porto Velho. Nada
mais justo, portanto, que dar a esse aeroporto o nome
do combativo Governador.

Vale destacar que a proposta tem o cuidado de
manter a designação original do aeroporto, baseada
em sua localização geográfica, somente
acrescentando o nome do homenageado. Essa
providência evita a necessidade de alterações nas
cartas aeronáuticas internacionais, poupando custos
para o País.

Diante do exposto, somos pela aprovação
quanto ao mérito do Projeto de Lei n03.496/00.

Sala da Comissão, 1° de março de 2001. - De
putado Oscar Andrade, Relator.

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PARECER DA COMISSÃO DE
TRANSPORTES

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 23-10-00, por cinco sessões.

Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2000. 
Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

I - Relatório

11- Voto do Relator

Governador do então Território Federal de
Rondônia, no período de abril de 1979 a janeiro de
1982, o Coronel Jorge Teixeira de Oliveira foi figura
da maior importância para o desenvolvimento da

A proposição em epígrafe pretende denominar
"Aeroporto de Porto Velho - Jorge Teixeira de
Oliveira" o aeroporto situado na cidade de Porto
Velho, capital do Estado de Rondônia.

Apresentado no Senado Federal pelo nobre
Senador Moreira Mendes, a proposta objetiva,
segundo seu Autor, homenagear o Coronel Jorge
Teixeira de Oliveira, ex-governador de Rondônia que
muito lutou para que o então terrtório federal pudesse
se tomar um Estado.

Depois de aprovado na Casa de origem, o
projeto de lei foi enviado à Câmara dos Deputados
para revisão, nos termos do art. 65 da Constituição
Federal.

Durante o prazo regimental, não foram
apresentadas emendas.

É o nosso relatório.



11- Voto do Relator

Nos termos da letra "h" do inciso IX do art. 32 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cabe
a esta Comissão o exame dos "aspectos financeiros e
orçamentários públicos de quaisquer proposições
que importem aumento ou diminuição da receita ou
da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou
adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes
orçamentárias e o orçamento anua!:'

A matéria tratada no projeto em exame não
implica em aumento das despesas previstas no
Orçamento da União, sem impacto financeiro ou
orçamentário públicos.

Diante do exposto, somos pelo não implicação
da matéria em aumento de despesa ou diminuição da
receita públicas, não cabendo a este órgão técnico
realizar exame de adequação quanto aos aspectos
financeiro e orçamentário públicos do Projeto de
Decreto Legislativo n0665, de 2000.

Sala da Comissão, 15 de fevereiro de 2001. 
Deputado José Pimentel, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou,
unanimemente, pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária do Projeto de
Decreto Legislativo n° 665/00, nos termos do parecer
do relator, Deputado José Pimentel.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Michel Temer, Presidente; Jorge Tadeu Mudalen,
José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel,
Vice-Presidentes; Félix Mendonça, José Militão, Max
Rosenmann, Rodrigo Maia, Rommel Feijó, Sampaio
Dória, Sebastião Madeira, Jorge Khoury, Mussa

MENSAGEM N° 827/99

Aprova o texto do Acordo de
Extradição entre os Estados Partes do
Mercosul e a República da Bolívia e a
República do Chile, concluído no Rio de
Janeiro, em 10 de dezembro de 1998;
tendo parecer da Comissão de Finanças
e Tributação, pela não implicação da
matéria com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunuciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária (re
lator: Dep. José Pimentel); e da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação (Relator: Dep.
Fernando Coruja).

(Às Comissões de Finanças e
Tributação (Art. 54); e de Constituição e
Justiça e de Redação).

*ProJeto imclal publicado no DCD de 5-10-00

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°665-A,
DE 2000

(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional)
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Mattos, Carlos Dunga, José Chaves, José índio, João A proposta contém os procedimentos e as
Cóser e Simão Sessim - suplentes. condições em que os signatários se obrigam a

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De- promover a extradição, bem como a tipificação dos
putado Philemon Rodrigues, Presidente. delitos que poderão gerar a extradição. A única

obrigação do Estado requerido que pode gerar
despesa orçamentária é a detenção da pessoa cuja
extradição se pede, o que se enquadra perfeitamente
nas ações previstas nas atividades policiais normais
do Estado brasileiro.

A Comissão de Relacões Exteriores e de
Defesa Nacional, em sessão realizada no dia 4 de
outubro de 2000, aprovou a Mensagem referida, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo ora em
exame.

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

O Senhor Presidente da República, através da
Mensagem n° 827, de 1999, submeteu à consideração
do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores, o texto do Acordo de Extradição
entre os Estados Partes do Mercosul e a República da
Bolívia e a República do Chile, concluído no Rio de Ja
neiro em 10 de dezembro de 1998.
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O DEPUTADO ÁTILA LIRA, PRESIDENTE EM
EXERCíCIO DESTA COMISSÃO, FEZ A SEGUINTE

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

51 8 Legislatura - 38 Sessão Legislativa

O DEPUTADO CÉSAR BANDEIRA, PRESIDENTE
DESTA COMISSÃO, FEZ A SEGUINTE:

DISTRIBUiÇÃO N°02l2001

Em 28-3-2001
Ao Deputado íRIS SIMÕES
TVR. N° 617/00 - do Poder Executivo - que

"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n0729, de 7 de dezembro de
2000, que outorga permissão à EMPRESA DE
RADIODIFUSÃO DINÂMICA LTDA. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Dourados, Estado do Mato Grosso
do Sul". - Maria Ivone do Espírito Santo, Secretária.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do
Projeto de Decreto Legislativo n0665/00, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Fernando Coruja.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Lei

tão e lédio Rosa - Vice-Presidentes, Caio Riela, Ju
tahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Otoch, Zenaldo
Coutinho, Zulaiê Cobra, Cezar Schirmer, Coriolano
Sales, Geovan Freitas, Júlio Delgado, Mendes Ribeiro
Filho, Nair Xavier Lobo, Osmar Serraglio, Renato Vi
anna, Jaime Martins, Moroni Torgan, Paulo Maga
lhães, Vi/mar Rocha, Geraldo Magela, José Genoíno,
Nelson Pellegrino, Waldir Pires, Augusto Farias, Muri
lo Domingos, Fernando Coruja, José Roberto Bato
chio, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Odílío Balbinotti,
Gustavo Fruet, Átila Lins, Jairo Carneiro, José Ronal
do, Robson Tuma, Dr. Benedito Dias, Jair Bolsonaro,
Givaldo Carimbão e Djalma Paes.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. 
Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

Compete exclusivamente ao Congresso Nacio
nal, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição Fe
deral, resolver em definitivo sobre o Acordo objeto da
presente proposição.

A forma nela adotada está em consonância com
o art. 59, inciso VI, da Carta Política, e art. 109, inciso
li, do Regimento Interno.

Por julgarmos que o Projeto de Decreto Legisla
tivo n° 665, de 2000, respeita a boa técnica legislativa
e contempla os requisitas essenciais de juridicidade e
constitucionalidade, o nosso voto é, no mérito, pela
sua aprovação.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2000. 
Deputado Fernando Coruja, Relator.
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Demes, Pauderney Avelino, Armando Monteiro, 11I- PARECER DA COMISSÃO
Germano Rigotto, João Eduardo Dado, Milton Monti,
Carlito Merss, João Cóser, Ricardo Berzoini, Edinho
Bez, Enivaldo Ribeiro, Fetter Júnior, João Mendes,
Olímpio Pires, Pedro Eugênio, Eujácio Simões,
Roberto Argenta, Juquinha, Luiz Carlos Hauly, Adolfo
Marinho, Gilberto Kassab, Marcos Cintra, Nice Lobão,
João Henrique e Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado Michel Temer, Presidente.

1- Relatório

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional desta Casa Legislativa elaborou, na for
ma regimental, o presente Projeto de Decreto Legis
lativo n0665, de 2000, que visa a aprovar o texto do
Acordo de Extradição entre os Estados Partes do
Mercosul e a República da Bolívia e a República do
Chile, concluído no Rio de Janeiro, em 10 de dezem
bro de 1988.

O projeto contém, no parágrafo único do art.
10, disposição que determina a observância do in
ciso I do art. 49 da Constituição Federal, segundo o
qual é da competência exclusiva do Congresso Na
cional "resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional".
Daí, pode-se concluir, como o faz expressamente
o texto do projeto, que à aprovação do Congresso
Nacional ficam sujeitos quaisquer atos que pos
sam resultar em revisão do referido acordo e qua
isquer ajustes complementares que também acar
retem tais ônus.

É o relatório.

11- Voto do Relator



DISTRIBUIÇÃO N° 0212001

Em 28-3-2001
Ao Deputado AGNELO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 4.829/1998 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre o exercício da profissão de
ortoptista".

PROJETO DE LEI N° 2.879/2000 - do Sr. Tião
Viana - que institui o Dia Nacional de Vacinação con
tra a Hepatite b".

PROJETO DE LEI N° 3.622/2000 - do Sr. Olivei
ra Filho - que ''torna obrigatório a inclusão nos currí
culos das Universidades Federais do País na área de
medicina e geriatria".

À Deputada ALCIONE ATHAYDE

PROJETO DE LEI N° 544/1999 - do Sr. Paulo
José Gouvêa - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
da veiculação de mensagens educativas destinadas
a prevenção de doenças sexualmente transmissíve
is/AIDS e ao uso de drogas, em livros e cadernos es
colares". Apensado o PL n° 2.617/00.

À Deputada CELCITA PINHEIRO

PROJETO DE LEI W 3.656/2000 - Agnelo Que
iroz - que "acrescenta inciso ao artigo 12 da lei 9394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as dire
trizes e bases da educação nacional:'

Ao Deputado COSTA FERREIRA

PROJETO DE LEI N° 3.96212000 - do Sr. The
místocles Sampaio - que "dispõe sobre a transferên
cia de feriados para as segundas-feiras".

PROJETO DE LEI N° 3.976/2000 - do Sr. Ary
Kara - que "Cria a Semana Nacional do Motociclista.

Ao Deputado DINO FERNANDES

PROJETO DE LEI W 3.919/2000 - do Sr. Nel
son Pellegrino - que "proclama Patrono do Pessoal
Subalterno da Marinha do Brasil o Marinheiro João
Cândido Felisberto.

Ao Deputado DIVALDO SURUAGY
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DISTRIBUiÇÃO N°01/2001 PROJETO DE LEI N° 2.480/2000 - do Sr. João
Em 28-3-2001 Caldas - que "altera o nome do Aeroporto de Mace-

À Deputada MARISA SERRANO ió/Zumbi dos Palmares".

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PROJE~~ D~ LEI N° 3.612/20~0 -_do Sr. João
N0681/2000 _ comissão de relações exteriores e de Cald~s -.que dl~~oe sobre.a de.nomlnaçao do centro
defesa nacional- que "aprova o texto do protocolo de de Clenclas.Agrana~ da Universidade Federal de Ala-
emenda ao convênio de intercâmbio cultural entre o goas, em RIo Largo.
Governo da República Federativa do Brasil e o Gover- Ao Deputado EDUARDO SEABRA
no da República da Costa Rica, celebrado em São PROJETO DE LEI N° 3.633/2000 - do Sr. Antô-
José, emA de abril de 2000." - Carla Rodrigues de nio do Valle - que "dispõe sobre a dedução do lucro
Medeiros, Secretária. tributável para fins de imposto de renda das pessoas

jurídicas, do dobro das despesas realizadas com pro
gramas de bolsas de estudos para estudantes caren
tes".

À Deputada ESTHER GROSSI

PROJETO DE LEI N° 3.728/2000 - do Sr. José
Carlos Coutinho - que "inclui conteúdo de educação
ambiental nos currículos do ensino fundamental, en
sino médio e ensino superior".

Ao Deputado FLÁVIO ARNS

PROJETO DE LEI N° 1.645/1999 - do Sr. Pedro
Fernandes - que "acrescenta artigos 59-a e 59-b a lei
9394, de 1996, para incluir, no conteúdo programático
dos cursos formadores de profissionais docentes, as
disciplinas 'noções da linguagem braile' e 'noções da
linguagem dos surdos e mudos', e da outras provi
dencias".

PROJETO DE LEI N° 1.791/1999 - do Sr. Luiz
Barbosa - que "instituí o Dia Nacional dos Surdos".

PROJETO DE LEI N° 4.09212001 - do Sr. Pro
fessor Luizinho - que "institui o dia 28 de abril como
Dia Nacional de Luto pela Vítimas dos Acidentes e
Doenças do Trabalho".

Ao Deputado GASTÃO VIEIRA

PROJETO DE LEI N° 3.446/2000 - do Sr. Pedro
Fernandes - que "denomina "Aeroporto de Imperatriz
- Prefeito Renato Moreira" o Aeroporto de Imperatriz,
no Estado do Maranhão".

PROJETO DE LEI N° 3.779/2000 - do Sr. José
Carlos Coutinho - que "inclua-se ao parágrafo sexto,
ao artigo 26, da lei 9394, de 20 de dezembro de 1996,
que "estabelece as diretrizes e bases para educação
nacional", para introduzir a partir da quinta serie, no
ções de Direito".

Ao Deputado JOEL DE HOLLANDA

PROJETO DE LEI W 3.78212000 - do Sr. José
Chaves - que "denomina 'Hospital Professor Romero
Marques" o Hospital das Clínicas da Universidade Fe
deral de Pernambuco - UFPE".

Ao Deputado LUIS BARBOSA
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DESIGNAÇÃO
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DESIGNAÇÃO

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Armando Monteiro

PROJETO DE LEI W 314/1995 - do Sr. Pauder
ney Avelino - que "Cria Área de Livre Comércio no
município de São Gabriel da Cachoeira, Estado do
Amazonas, e dá outras providências".

Em 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.

Armando Monteiro

PROJETO DE LEI N° 670/1995 - da Sr Marluce
Pinto - que "Altera a Lei n° 8.256, de 25 de novembro
de 1991, que 'Cria Áreas de Livre Comércio nos muni
cípios de Pacaraima e Bonfim, no Estado de Roraima,
e dá outras providências".

Em 28 de março de 2001 . - Maria Linda Maga
lhães.

Armando Monteiro

PROJETO DE LEI N° 260/1995 - do Sr. Augusto
Nardes - que "Cria Área de Livre Comércio no muni
cípio de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul, e
dá outras providências".

Em 28 de março de 2001 . - Maria Linda Maga
lhães.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Armando Monteiro

PROJETO DE LEI N° 2.206/1996 - do Sr. Fétler
Júnior - que "Cria Área Comum de Livre Comércio no
município de Jaguarão, Estado do Rio Grande do Sul,
e dá outras providências".

Em 28 de março de 2001. - Maia Linda Maga
lhães.
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PROJETO DE LEI N° 249/1999 - do Sr. Paulo Poder Executivo a criar a Região Administrativa Inte-
Lima - que "considera pratica desportiva formal o Ro- grada de Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e Ju-
deio Completo". azeiro/BA e instituir o Programa Especial de Desen-

PROJETO DE LEI N° 4.074/2001 - do Sr. Adão volvimento do Pólo PetrolinalPE e Juazeiro/BA".
Pretto - que "instituí o Dia Nacional da Educação Bá- Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - Ma-
sica do Campo". ria Linda Magalhães, Secretária.

À Deputada MARISA SERRANO
PROJETO DE LEI N° 3.732/2000 - do Sr. José

Carlos Coutinho - que "institui o sistema de bolsa de
estudo para integrantes das carreiras de policias fe
derais, policiais civis, policiais militares, dos corpos de
bombeiros, militares e das Forças Armadas".

PROJETO DE LEI N° 3.875/2000 - do Sr. Edi
son Andrino - que "dispõe sobre a impressão de le
tras musicais em encartes de produtos fonográficos.

À Deputada NICE LOBÃO
PROJETO DE LEI W 3.781/2000 - Dr Helio

que "institui o Dia do Internauta".
Ao Deputado PASTOR AMARILDO
PROJETO DE LEI N° 3.638/2000 - do Sr. Paulo

Paim - que "institui o Estatuto do Portador de Neces
sidades Especiais e dá outras providências".

Ao Deputado PAULO JOSÉ GOUVÊA
PROJETO DE LEI N° 4.059/2001 -do Sr. Ronal

do Vasconcellos - que "institui o Dia Nacional dos Su
permercados, nas condições que especifica".

Ao Deputado WOLNEY QUEIROZ
PROJETO DE LEI N° 3.985/2000 - do Sr. Joel

de Hollanda - que "inscreve o nome de Frei Joaquim
do Amor Divino Rabelo (Frei Caneca) no Livro dos
Heróis da Pátria". - Carla Rodrigues de Medeiros,
Secretária.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
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O DEPUTADO MICHEL TEMER, PRESIDENTE
DESTA COMISSÃO, FEZ A SEGUINTE:

DISTRIBUiÇÃO N° 2/01

Em 28-3-01
Ao Deputado ARMANDO MONTEIRO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

177/01 - do Sr. Jorge Bittar - que "regulamenta o
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, ins
tituído pela Emenda Constitucional n° 31, de 14 de
dezembro de 2000, que acrescenta os arts. 79, 80, '
81,82 e 83 ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias". (Apensado: PLP n° 187/01)

Ao Deputado JORGE KHOURY

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 155/00
- do Senado Federal (PLS n° 17/00) - que "autoriza o
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DESIGNAÇÃO

Chico Sardelli

PROJETO DE LEI N° 2.010/99 - Do Senado Fe
deral - que "dispõe sobre a isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados -IPI, na aquisição de auto
móveis por pessoas portadoras de deficiência físicas.
Apensados os PL n° 1.890/1996 (PL nE 587/1999, PL
nE 944/1999, PL nE 1.110/1999, PL nE 1.329/1999,
PL nE 1.370/1999, PL nE 2.215/1996, PL nE
2.216/1996, PL nE 2.317/2000, PL nE 2.470/2000, PL
nE 2.809/1997, PL nE 3.811/1997, PL nE 3.882/1997,
PL nE 3.884/1997, PL nE 3.908/1997, PL nE
3.918/1997, PL nE 3.944/1997, PL nE 4.019/1997, PL
nE 4.310/1998), PL nE 2.873/2000, PL n° 2.934/2000,
PL n° 3.175/2000, PL n° 3.716/2000".

Em 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Edinho Bez
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 153/1997 - do

Sr. José Carlos Vieira - que "Institui Comissão Parla
mentar de Inquérito destinada a investigar as transa
ções dos bancos oficiais, fundos oficiais e demais ór
gãos públicos com a empresa Encol S/A. e suas sub
sidiárias:'

Em 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Enivaldo Ribeiro
PROJETO DE LEI ND 1.532/1996 - do Sr. Wal

domiro Fioravante - que "Estabelece regras para a re-

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga-

DESIGNAÇÃO Ihães.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DESIGNAÇÃO
Chico Sardelli
PROJETO DE LEI N° 131/1999 - do Sr. Enio

Egon Bergmann Bacci - que "Dispõe sobre a isenção
do imposto sobre produtos industrializados (IPI) na
aquisição de automóveis para os Oficiais de Justiça e
dá outras providências".

Em 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.

Armando Monteiro
PROJETO DE LEI N° 2.263/1996 - do Sr. Ra

mez Tebet - que "Cria Área de Livre Comércio nos
municípios de Corumbá e Ladário, Estado do Mato
Grosso do Sul".

Em 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.

Armando Monteiro
PROJETO DE LEI N° 4.530/1998 - do Sr. Luiz

Carlos Hauly - que "Extingue os Conselhos de Contri
buintes do Ministério da Fazenda e dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal".

Em 28 de março de 2001 . - Maria Linda Maga
lhães.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Armando Monteiro
PROJETO DE LEI N° 120/1999 - do Sr. Rubens

Bueno - que "Cria Área de Livre Comércio do município
de Guaíra, Estado do Paraná, e dá outras providências".

Em 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Armando Monteiro
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°

280/1999 - do Sr. Sérgio Novais - que "Susta a apli
cação do disposto no artigo quarto, inciso 111, parte fi
nal, da Resolução n° 2.461, de 1997, do Conselho
Monetário Nacional, com a redação dada peJo artigo
primeiro da Resolução n° 2.521, de 7 de julho de
1998, do mesmo órgão".

Em 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Chico Sardelli
PROJETO DE LEI N° 1/1995 - Paulo Paim-que

"Dispõe sobre a política nacional de salários, o salário
mínimo e dá outras providências:'



Germano Rigotto
PROJETO DE LEI N° 1.818/1996 - do Sr. Fran

cisco Dornelles - que "Altera a Lei n° 8.685, de 20 de
julho de 1993, que 'Cria mecanismos de fomento a
atividade audiovisual e dá outras providências"'.

Em 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Germano Rigotto

Projeto de Lei n° 3.693/1997 - do Sr. Cunha Bu
eno - que "permite dedução, pelas pessoas físicas e
jurídicas, de até meio por cento da contribuição de na
tureza eleitoral, do imposto de renda".

Em 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Germano Rigotto

PROJETO DE LEI N° 1.093/1999 - do Sr. Edson
Lobão - que "Dispõe sobre a dedução dos gastos
com trabalhadores domésticos na declaração anual
de ajuste do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, e dá outras providências:'

28 de março de 2001. - Maria linda Maga
lhães.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Germano Rigotto
PROJETO DE LEI N° 1.526/1999 -do Sr. Ubira

tan Diniz de Aguiar - que "Dispõe sobre isenção do
imposto de renda a premiação de vencedores de con
cursos artísticos, literários e culturais:'

28 de março de 2001. - Maria linda Maga
lhães.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

João Carlos Bacelar

PROJETO DE LEI N° 1.270/1999 - Maria de
Lourdes Abadia Bastos - que "Dispõe sobre a aliena
ção dos bens e direitos que integravam o acervo da
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negociação e alongamento das dívidas das microem- COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
presas, e dá outras providências". DESIGNAÇÃO

Em 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Euler Ribeiro

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
725/2000 - Mozarildo Cavalcanti - que "Convoca ple
biscito no Estado do Amazonas sobre a criação de
três territórios federais."

Em 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Fétter Júnior
PROJETO DE LEI N° 3.406/1992 - do Sr. Paulo

Paim - que "Acrescenta parágrafo ao artigo 38 da Lei
n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que dispõe so
bre a política e as instituições monetárias, bancárias
e creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá
outras providências."

Em 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Germano Rigotto

PROJETO DE LEI N° 2.417/1989 - da Sr Rita
Camata - que "Dispõe sobre a concessão de benefí
cio fiscal as pessoas jurídicas, nas condições que
menciona:'

Em 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga-
lhães.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Germano Rigotto

PROJETO DE LEI N° 1.351/1991 - do Sr. Vitto
rio Medioli - que "Revoga a Lei n° 6.321, de 14 de
abril de 1976, que 'Dispõe sobre a dedução do lucro
tributável para fins de imposto sobre a renda das pes
soas jurídicas, do dobro das despesas realizadas e
programas de alimentação do trabalhador', e dá ou
tras providências:'

Em 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.



COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Mussa Demes
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°

466/2000 - Comissão de Assuntos Econômicos 
que "Aprova a programação monetária relativa ao se
gundo trimestre de 2000."

Em 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Mussa Demes
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°

607/2000 - Senado Federal- que "Aprova a progra
mação monetária relativa ao terceiro trimestre de
2000:'

Em 28 de março de 2001. - Maria linda Maga
lhães.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Pedro Novais
PROJETO DE LEI W 1.970/1999 - do Sr. José

Machado - que "Dispõe Sobre A Concessão de Fi
nanciamentos do Banco Nacional de Desenvolvimen
to Econômico e Social- BNDES a empresas estran
geiras."

Em 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga
lhães

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO
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extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
LBA". 631/1998 - do Sr. Gonzaga Patriota - que "Dispõe so-

Em 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga- bre a realização de plebiscito para a criação do Esta-
Ihães. do do Rio São Francisco:'

Em 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.

João Céser

PROJETO DE LEI N° 2.565/2000 - do Sr. João
Caldas- que "Altera as Leis na 9.503, de 23 de setem
bro de 1997, e nE 9.602, de 21 de janeiro de 1998".

Em 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

João Mendes

PROJETO DE LEI N° 2.778/1997 - do Sr. Marcelo
Teixeira - que "Acrescenta novas disposições ao artigo
11 do Decreto-Lei na 1.191, de 27 de outúbro de 1971,
que dispõe sobre os incentivos fiscais ao turismo:'

Em 28 de março de 2001 . - Maria Linda Maga
lhães.

Milton Monti

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
439/1994 - do Sr. Paes Landim - que "Dispõe sobre a
realização de plebiscito para a criação do Estado do
Gurgueia."

Em 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Milton Monti

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
37611997 - do Sr. Femando Gabeira - que "Dispõe sobre
a realização de plebiscito para a criação do território fe
deral de Femando de Noronha e dá outras providências."

Em 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Milton Monti

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Pedro Eugênio
PROJETO DE LEI N° 2.309/2000 - Tribunal de

Justiça do DF - que "institui a Gratificação por Execu
ção de Mandados para a Carreira de Analista Judiciá
rio - Oficiais de Justiça - Área Judiciária - Especiali
dade Execução de Mandados do Quadro de Pessoal
do Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios."

Em 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga
lhães
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Pedro Novais
REPRESENTAÇÃO N° 2/1999 - Tribunal de

Contas da União - que "Representa ao Congresso
Nacional para que seja solicitado ao Poder Executivo
as medidas cabíveis à sustação de cláusulas conti
das em contratos de concessão firmados entre a
União, repres"entada pelo Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem - DNER, e empresas conces
sionárias, para exploração de rodovias federais".

Em 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Roberto Argenta
PROJETO DE LEI N° 1190/1999 - do Sr. Eber

Silva - que "Destina recursos do Seguro Obrigatório
aos Corpos de Bombeiros Militares Estaduais e do
Distrito Federal".

Em 28 de março de 2001 . - Maria Linda Maga
lhães.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Sampaio Dória
PROJETO DE LEI N° 661/1995 - do Sr. Paulo

Paim - que "Dispõe sobre a atualização das aposen
tadorias e pensões pagas pela Previdência Social
aos seus segurados e, pela União, aos seus inativos e
pensionistas:'

Em 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Sampaio Dória
PROJETO DE LEI N° 70/1999 - do Sr. Airton

Langaro Dipp - que "Revoga a Lei 9783, de 1999".
Em 28 de março de 2001 . - Maria Linda Maga

lhães.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Sampaio Dória
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°

6/1999 - do Sr. Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda

- que "susta os efeitos da portaria 4882, de 1998, do
Ministério da Previdência e Assistência Social relativa
aos regimes prórios de Previdência Social dos servi
dores públicos da União dos Estados do Distrito Fe
deral e dos Municípios incluidas suas autarquias e
fundações:'

Em 28 de março de 2001 . - Maria Linda Maga
lhães.

COMISSÃO DE FINANCAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Veda Crusius

PROJETO DE LEI N° 4193/1993 - do Sr. Edison
Andrino - que "Isenta do imposto sobre produtos in
dustrializados a aquisição de motor para barco de uso
exclusivo do pescador artesanal e da outras providên
cias".

Em 28 de março de 2001 . - Maria Linda Maga
lhães

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Veda Crusius

PROJETO DE LEI N° 4.413/1998 - do Sr. Luiz
Carlos Hauly - que "Concede isenção do Imposto so
bre Produtos Industrializados (IPI), aos veículos auto
moveis, destinados a transporte de mercadoria,
quando adquiridos por feirantes".

Em 28 de março de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

51 a LEGISLATURA- 3a SESSÃO LEGISLATIVA

O DEPUTADO ÁTILA LIRA, PRESIDENTE EM
EXERCíCIO DESTA COMISSÃO, FEZ A SEGUINTE

RedistribuiçãO n° 01/2001

Em 28-3-2001
Ao Deputado CLEMENTINO COELHO

PROJETO DE LEI N° 2.144/1999 - do Poder
Executivo - que "dispõe sobre a incorporação ao
Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina
da unidade de ensino descentralizada de Petrolina,
integrante da estrutura organizacional do Centro Fe
deral de Educação Tecnológica de Pernambuco, e dá
outras providências". - Carla Rodrigues de Medei
ros, Secretária.
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José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luciano aivar PSL
Luiz piauhylino PSDB
M~rrnR ae Jesus PL
Maurilio Ferreira Lima PMDB
Osvaldo Coelho PFL

Pedro Corrêa PPB
PRarn R1J(Jpnio _ _ PPS

Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Severino Cavalcanti PPB

Wolney Queiroz PDT
Alagoas

Augusto Farias PPB
Divaldo Suruagy '" .P8T
Givaldo Carimbão '" '" .PSB
Heleuiluu Rl1.JtÚLo ..•..•..•..•.•. PSDB

João Caldas PST
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas '" PST
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 0 •••••••••• PSDB
Tânia Soares PCdoB

Bahi.a
Ariston Andrade PFL
Benito Gama PJ)1DB
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales P~IDB

Eujácio Simões PL
Félix Mendonça , , PTB
Francistônio Pinto PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli , PFL
Haroldo Lima PCdoB
Jaime Pernandes PFL
Jairo Carneiro PFL
Jaques Wagner PT
JUdU Almelud. PSDB

João Carlos Bacelar PFL
João Leão PSDB
Jonival Lucas O-unior PHUI3

Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia , PFL
José Lourenço PMDB
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto PMDB
Luiz Alberto PT
Luiz Moreira PFL
Mário Negromonte PSDB
Milton Barbosa , PFL
Nelson Pelleqrino PT
Nilo Coelho PSDB
Paulo Braga PFL



Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Reginaldo Germano PFL
Roland Lavigne PMDB
Saulo Pedrosa P8DB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir Pires PT
Walter Pinheiro PT
Yvonilton Gonçalves PFL

Minas Gerais
Aécie Nevea PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifáclu U8 Mldrada PSUb
Cabo Júlio PL
Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos. '" PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edrnar 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-ackel '" PPB
Jaime Martins PFL
João Magalhães PMDR
João Magno PT
José Mili tão 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 LeBo '" PPB
Olimpio Pires , PDT
Osmânio Pereira PSDB
.l:'aul0 Delgado PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PL
Saraiva Felipe PMDB
Saulo Coelho PSDB

Sérgio Miranda PCdoB
SilaG Brasileiro PMDB
Tilden Santiago PT
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zezé Perrell~ PFL

Espirito Santo
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José carlos Elias PTB
José Carlos Fonseca Jr PFL
Hagno Mal ta PST
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB
Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata PMDB
Rose de Freitas PSDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde , .PPB
Aldir Cabral PFL
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos P8DB
Almerinda de Carvalho PFL
Arolde de Oliveira PFT.
Bispo Rodrigues , .PL
Candinho Mattos PSDB
Carlos San~ana, _ , .PT
Cornélio Ribeiro PSB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Helena , .P8DB
Eber Silva 0 •••••••• , .PST
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves , .PTB
Francisco Silva , .PL
Iédio Rosa PSB
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali , .PCdoB
João Mendes PIYIDB
João Sampaio PDT
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
José t.:gydio PL
Laura Carneiro , .PFL
Luisinho PST
Luiz Ribelro PSDB
Luiz Sérgio o • PT
Mareio Fortes , .PSDB
Mattos Nascimento o .PL
l<1ilton Temer PT
Miriam Reid PSB
Miro Teixeira , .PDT
Paulo Baltazar PSB



Paulo Feijó PSDB
Roberto Jefferson '" PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho , PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Valdeci Paiva PSL
vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PSB

São Paulo
AllJeL Lu GU1Wlld.!1. ••••••••••.••..• PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi , PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Arnaldo Faria de sá PPB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval. PL
Celso Russomanno PPB
Chico Sardelli PFL
Clovis Volpi PSDB
Corauci Sobrinho '" PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Rmp-rcwn Ki'1Di'1 Z •••••••••..•••••••• PPS
Fernando
Zuppo S . PART.
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Ivan Valente PT
Jair Meneguelli ~T

João Eduardo Dado PMDB
João Herrmann Neto PPS
Juêiu Paulo .•••••••••••.••••••••• PT

Jorge Tadeu Mudalen PMDB
Jose Coimbra PTB
José de Abreu ' PTN
José Dirceu PT
José Genoíno , PT
José Índio PMDB
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB
Kincas Mattos PSB
Lamartine Posella PMDB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Eduardo Greenhalgh. '" PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Barbieri ..........•..... PMDB
Marcos Cintra PFL

Medeiros PL
Michel Temer PMDB
Mil ton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nela Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PtIDB
.H.obson 'l'urna PFL
Rubens Furlan , PPS
Salvador ZirnbaIdi '" PSDB
Sampaio Dória P8DB
silvio Torres , PSDB
TeIma de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Rossi , P~IDB

Wagner Salustiano PPB
xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra. '" PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
MuriIo Domingos '" PTB
Pedro Henry PSDB
Rici'1rt8 ne Frei~~s psnB
Teté Bezerra PNDB
Welinton Fagundes PSDB
Wilson Santos PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PliDB
Maria Abadia PODD
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
WlgbeL~o Td.L~u~e PPB

Goiás
Aldo Arantes PCdoB
Barbosa Neto PMDB
Euler Morais '" p~rnB

Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes , , PSDB
Juquinha PSDB
Lidia Quinan P8DB
Lúcia Vânia PSDB
Luiz Bittencourt , PMDB
Nair Xavier Lobo , PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo PSDB



Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha PFL
Zé Gomes da Rocha ~MnR

Mato Grosso do Sul
Flávio Derzi PMDB
João Grandão o oPT

Manoel Vitória PT
Marçal Filho .. o ••••••••••••••••• PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion '" .. PFL
Affonso camargo , PFL
Airton Roveda , P8DB
Alex Canziani ................•.. PSDB
Basil~o Villan~ P~U~

Chico da Princesa P8DB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Ros inha PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto , , PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos , PTB
Max Rosenmann P8DB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti , PSDB
Oliveira Filho PL
Oomar Serraglio o •••••• PMDB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Dueno PPS

Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL

S~nta Catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
b:dinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Eni Voltolini PPB
Fernando CoruJa PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl , PPB
João Matos '" PMDB
João pizzolatti PPB

Luci Choinacki PT
Paulo Gouvea PFL
Pedro Bittencourt PFL
Renato Vianna : .. PMDB
SpYRfim Vp-nZOTI _ .•... _ PDT
Vicente Caropreso P8DB

R~o Grande do Sul
Adão Pretto o ••••••••• _ ••••••• PT
Airton Dipp o ••••• o •• PDT
Alceu Collares o ••••••••••••• PDT
Ana Maria Corso PT
Augusto Nardes. '" PPB
Cezar Schirmer P~IDB

Clovis Ilgenfritz PT
Darcísio Perondi PMDB
Edir Oliveira PTB
Eulu Bdccl .•..•..••••.•.....•... PDT

Esther Grossi PT
Ezidio Pinheiro PSB
Fet.t.er Júnior PPB

Germano Rigotto o" ., •• P~IDB

Henrique Fontana PT
JúllO ~edecker o ••••••• P~~

Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan '" '" .PSDB
Nelson Proença , ., .. PMDB
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Biolchi '" , PMDB
Paulo José Gouvêa o ••• , •• PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta , ., .. PHS
Synval Guazzelli '" '" .PMDB
Telmo Kirst PPB
Waldomiro Fioravante PT
Yeda Crusius '" .. , PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

Bloco (PSDB, PTB)

André Benassl
Antônio Jorge

Armando Abnlo
Félix Mendonça
Júlio Semeghlni

Luiz Ribeiro
Paulo Kobayash
Rose de Freitas

Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Welinton Fagundes
Zlla Bezerra

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Fax: 318-2142

Agnaldo Muniz
2 vagas

EUJácio Simões
Paulo José Gouvêa

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

Romel Anfzlo (PPB)
Salomão Cruz (PPB)

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones' 318-6916/6978/6979/6981

Glovanni Queiroz
Pompeu de Mattos
1 vaga

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Cesar Bandeira (PFL)
10 Vice-Presidente: Franclstônlo Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente: Júlio Semeghini (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Titulares

Suplentes

Anlvaldo Vale
B Sá
Carlos Batata
Carlos Dunga
Helenlldo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelll
Nilo Coelho
Odflio Balbinotti
Saulo Pedrosa
XICO Grazlano

Presidente LUIs Carlos Helnze (PPB)
10 Vice-Presidente Ronaldo Calado (PFL)
20 Vice-Presidente' Moacir Mlcheletto (PMDB)
30 Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
Titulares

Alex Canzianl
Átila Lira

José Carlos Martinez
José Mllitão

Josué Bengtson
Léo Alcântara
Mareio Fortes

Marinha Raupp
Nelson Marquezelli

Rafael Guerra
Roberto Rocha

Romeu Queiroz
Salvador 21mbaldl

Alberto Goldman
Augusto Franco
Iris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
LUIz Plauhylino
Magno Malta (PST)
Mattos Nascimento (PL)
Narcio Rodngues
Pedro Canedo
Saulo Coelho
SUas Câmara
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

Carlos Alberto Rosado
Joaquim Francisco

José Múcio Monteiro
José Rocha
Luiz Dantas

Marcondes Gadelha
Reglnaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

2 vagas

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Kátla Abreu
Paulo Braga
Roberto Balestra (PPB)
Roberto Pessoa
Ronaldo Calado
1 vaga

PMDB Bloco (PFL, PST)

Confúcio Moura
Igor Avellno
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Osvaldo Reis
Silas BraSileiro
Themfstocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Abérico Filho
Ana Catanna

Darcfslo Perondl
Jurandll Juarez

Múcio Sá
Olavo Calheiros

4 vagas

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Coraucl Sobnnho
Franclstônlo Pinto
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Mário Assad Júnior
Paulo Marinho
Santos Filho

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Gerson Gabnelli
Heráclito Fortes

José Carlos AlelUia
Neuton Lima

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

Adão Pretto
João Grandão
LucI Choinackl
Nilson Mourão
Padre Roque

Augusto Nardes
CleonânCIO Fonseca
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst

PT

PPB

Babá
Jair Meneguelll

Orlando Desconsi
Orlando Fantazzlni

Wellington Dias

Almir Sá
Dllceu Speraflco
Enlvaldo Ribeiro

Fetter JÚnior
Vadão Gomes

PMDB

Benito Gama
Hermes Parclanello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Marcelo Barbleri
Maurllio Ferreira Lima
Nair Xavier Lobo
Nelson Proença
Pinheiro Landim
Ricardo Izar

Gastão Vieira
Gustavo Fruet

João Magalhães
Jonival Lucas JÚnior

José Borba
Leur Lomanto

Roland Lavigne
3 vagas

PT

Ezfdlo Pinheiro
João Tota (PPB)
Kincas Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)

Ellseu Moura (PPB)
Tânia Soares

1 vaga

Babá
Gilmar Machado
Jorge Bittar
Marcos Afonso
TIIden Santiago

Angela Guadagnin
Esther Grossi
Iara Bernardi
Luciano Zlca

Paulo Delgado



FrancIsco Silva (PL)
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Irujo (PFL)
VIC Pires Franco (PFL)
1 vaga

PPB

Arnaldo Faria de Sá
Ary Kara

Gerson Peres
Nelson Meurer

Wlgberto Tartuce

Geovan Freitas
Júlio Redecker (PPB)
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serragllo
Renato Vianna
Ronald Lavigne
2 vagas

Michel Temer
Nelo Rodolfo
Osvaldo Reis
Pedro Novais
Rita Camata

3 vagas

Bloco (PSB, PCdoB) PT

Aldo Arantes
Luiza Erudma
Valdeci Paiva (PSL)

Bloco (POT, PPS)

Glvaldo Carimbão
Kincas Mattos

1 vaga

Geraldo Magela
José Dirceu
José Genofno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim

João Paulo
José Pimentel

Nelson Pellegnno
Professor Luizinho

Waldir Pires

Agnaldo MUniz
Dr Hélio
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Bispo Wanderval
Oliveira Filho

Vivaldo Barbosa
2 vagas

Bispo Rodngues
José Egydlo

Augusto Fanas
Edmar Moreira
Eunco Miranda
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Hackel

PPB

Ary Kara
CleonânCIO Fonseca

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Wagner Salustiano

Aldo Arantes
Aldo Rebelo

lédlo Rosa

Bispo Wanderval
José Aleksandro

Bloco (PL, PSL)

Bloco (POT, PPS)
João Herrmann Neto

Pompeo de Mattos
Wolney Queiroz

Bispo Rodngues
Luciano Blvar

Alceu Collares
Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)

Alexandre Cardoso
José Antonio Almeida
SérgiO Miranda

Suplentes

Fax. 318-2143

Secretána. Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, Sala 13
Telefones: 318-6906 a 318-6908

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTÇA 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 (PSOB, PTB)

Bloco (PFL, PST)

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Secretáno: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local Anexo li, Térreo, Ala, Sala 21
Telefone: 318-6922 a 318-6925 Fax. 318-2144

Suplentes

Dulio Plsaneshl
Elias Murad

Fátima Pelaes
Ins Simões

Max Rosenmann
XICO Graziano

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Paes Landim
Paulo Gouvêa

Pedro Pedrossian

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente Ana Catarina (PMDB)
1° Vice-Presidente: Tilden Santiago (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente Luciano Plzzatto (PFL)
Titulares

Expedito Júnior
José Carlos Coutinho
Luciano Plzzatto
Milton Barbosa
Ricardo Fiuza

Badu Picanço
Clovis Volpi
LUIz Ribeiro
Ricarte de Freitas
Salatlel Carvalho (PMDB)
Wellnton Fagundes

Átila Lins
ClaudiO Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Pedro IruJo

Raimundo Santos
Ricardo Fiuza

VIC Pires Franco

Anivaldo Vale
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Edlr Oliveira

João Almeida
João Leão

Léo Alcântara
LUIZ Antonio Fleury

Nicias Ribeiro
Odflio Balbinottl

Ricardo Rlque
Sampaio Dóna

Ubiratan AgUiar

Aldlr Cabral
Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Moronl Torgan
Ney Lopes
Paes Landim
Paulo Magalhães
Reginaldo Germano
Robson Tuma
Vllmar Rocha

André Benassi
Custódio Mattos
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Murilo Domingos
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Nelson Trad
Ricardo Ferraço
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulalê Cobra

PMOB

Cezar Schirmer
Conolano Sales

Mana Lúcia
Mauro Benevides

PMOB
Ana Catarina
Flávio DerzI
Glycon Terra Pinto

Anfibal Gomes
João Colaço

Mauro Lopes



Luiz Biltencourt
1 vaga

Ana Mana Corse
João Paulo
LUIZ Alberto

Celso Russomanno
José Borba (PMDB)

Silas Brasileiro
1 vaga

PT

Fernando Gabelra (PV)
Ivan Valente

Manoel Vltóno

PPB

Cunha Bueno
José Janene

Eliseu Moura
Simão Sessim

DJalma Paes

João Sampaio

PPB

Moacir Mlchelelto (PMDB)
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Cornéllo Ribeiro

Bloco (PDT, PPS)

Pedro Eugênio

InácIo Arruda
Paulo Baltazar

Bloco (PSB, PCdoB)

SérgiO Novais
Vanessa Grazzloltln

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (Pl, PSl)

Socorro Gomes (PCdoB)

PV

Nllmário Miranda (PT)

Uncoln Portela

1 vaga

Rubens Bueno

Ronaldo Vasconcellos

Olfmpio Pires

Bloco Pl, PSL
Valdeci Paiva

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 184
Telefones: 318-7072/7073 Fax 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOSSecretário: Auremlton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Pav Superior, Ala C, Sala 150
Telefones: 318-6929 a 318-6935 Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

PreSidente: Nelson Pellegnno (PT)
1° Vice-Presidente· Padre Roque (PT)
2° Vice-Presidente: lédio Rosa (PSB)
3° Vice-Presidente· Regis Cavalcante (PPS)
Titulares Suplentes

Bloco (PFl, PST)

Presidente: Djalma Paes (PSB)
1° Vice-Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
2° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
3° VIce-Presidente Paulo Octávio (PFL)
Titulares

Adolfo Marinho
Edlr Oliveira
João Castelo
João Leão
José Coimbra
Marinha Raupp

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Antonio Carlos Pannunzlo
Carlos Mosconi

Juquinha
Lúcia Vânia

Márcio Matos
1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Airton Roveda
Eduardo Barbosa
FláVIO Arns
Nelson Trad
Sebastião Madeira
Ubiratan Aguiar

Bloco (PFL, PST)

Jaime Martins
Marcondes Gadelha
Neuton Lima
Nlce Lobão
Reglnaldo Germano

Danilo de Castro
Inaldo Leitão

4 vagas

Laura Carneiro
Moroni Torgan

3 vagas

LUlslnho
Mauro Fecury
Paulo Octáno
SérgiO Barcellos
1 vaga

Cesar Bandeira
Kátla Abreu

Pedro Fernandes
Roberto Pessoa

1 vaga

PMDB

PMDB

AntôniO do Valle
LamartlOe PoseUa
Rita Camata
2 vagas

Alberto Fraga
Alcasta Almada

Freire Júnior
Maurflio Ferreira Lima

1 vaga

Euler Morais
Eunfcio Oliveira
Gustavo Fruet
José Chaves
José índiO

Clovis IIgenfntz
Iara Bernardi
Maria do Carmo Lara

Asdrubal Bentes
João Mendes

3 vagas

PT

Dr Roslnha
Henrique Fontana

Waldomiro Fioravante

Marcos RO/lm
Nelson Pellegrino
Padre Roque

Arnaldo Faria de Sá
José Unhares

PT

PPB

LUIZ Eduardo Greenhalgh
Nllmáno Miranda

Orlando Fantazzlni

2 vagas



Secretána Aparecida de Moura Andrade
Local Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 27
Telefones 318-7024 a318-7026 Fax: 318-2148

Agnelo Queiroz
lédio Rosa

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antônio Almeida
Paulo Baltazar

Bloco (PDT, PPS)

Valdemar Costa Neto

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Secretário Marcio Marques de ArauJo
Local Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 185
Telefone: 318-8285 Fax- 318-2170

Regis Cavalcante

Lincoln Portela

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Oliveira Filho

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

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 Cmtra (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabnelll (PFL)
2° Vice-Presidente- Jaques Wagner (PT)
3° Vice-Presldente_ Mana Abadia (PSDB)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Átila Lira
BOnifácio de Andrada
Dmo Fernandes
Eduardo Seabra
Flávio Arns
Marisa Serrano
Walfrido Mares GUIa

Fernando Gonçalves
Marcus Vicente

Nelson Marchezan
Osmânio Pereira

Paulo Mourão
Raimundo Gomes de Matos

Ubiratan Aguiar

Alex Canzlanl
Arthur Vlrgflio
Marclo Fortes
Mana Abadia
Sebastião Madeira
Zlla Bezerra

Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab
Jairo Carneiro
Marcos Cintra
Rubem Medina

AntÔniO do Valle
Edison Andnno
Jurandll Juarez
Múcio Sá
1 vaga

AntoniO Cambraia
Badu Plcanço
Léo Alcântara

Lldla QUlnan
Mansa Serrano

Veda Crusius

Bloco (PFL, PST)

Arolde de Oliveira
Chico Sardelli
Ricardo Fiuza

2 vagas

PMDB

Armando Monteiro
Elclone Barbalho
Nelson Proença
Waldemlr Moka

1 vaga

PT

Celclta Pinheiro
Costa Ferreira
LUIS Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Gastão Vieira
João Matos
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

Esther Grossl
Ivan Valente
Professor LUlzmho

Alcione Athayde
Pastor Amanldo
Tânia Soares (PCdoB)

Bloco (PFL, PST)

Divaldo Suruagy
Joel de Hollanda

Mauro Fecury
Raimundo Santos

Santos Filho
1 vaga

PMDB
Jonival Lucas Junior

Mana Elvira
Milton Monti

Osmar Serraglio
1 vaga

PT
Gllmar Machado

Luiz Alberto
Padre Roque

PPB
Antonio Joaquim AraÚJO

Eurico Miranda
José Linhares

Jacques Wagner
Manoel Vltório
Vlrgflio Guimarães

Delfim Netto
João Pizzolatti

Givaldo Carimbão

Carlito Merss
Fernando Ferro

Ricardo Berzoini

PPB
Augusto Nardes

Luiz Fernando

Bloco (PSB, PCdoB)

Herculano Anghinettl (PPB)

Agnelo Queiroz
Minam Reid

Wolney Queiroz

Paulo José Gouvêa

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

DJalma Paes
1 vaga

Clementino Coelho

LUCiano Blvar

Emerson Kapaz
Enio Baccl

Bloco (PDT, PPS)

Rubens Bueno
1 vaga

Secretána: Carla Rodrigues de Medeiros

Local Anexo 11, Pavimento Supenor, Ala C, Sala 170

Telefones: 318-6900 a 6905/ 7011/ 7012 Fax: 318-2149



COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO Roberto Argenta

PHS

1 vaga

Presidente. Michel Temer (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente José Carlos Fonseca Jr (PFL)
3° Vice-Presidente: José Plmetel (PT)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Secretária Maria Linda Magalhães
Local. Anexo li, Pavimento Superior, Ala C, Sala 124
Telefones 318-6960 a 6989/ 6955 Fax: 318-2150

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente· Wellington Dias (PT)
1° Vice-Presidente João Magalhães (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos de Jesus (PL)
3° Vice-Presidente: João Caldas (PST)
Titulares

Bloco (PFL, PST)

Suplentes

João AI meida
João Leão

José Coimbra
Márcio Matos
Rodrigo Maia

Zenaldo Coutinho

Deusdeth Pantoja
José Carlos Coutinho

Luisinho
Mário Assad Júnior

Urslcmo Queiroz

Antômo do Valle
João Matos

Saraiva Felipe
2 vagas

PMOB

Affonso Camargo
João Caldas
Wlgberto Tartuce (PPB)
2 vagas

Dr. Heleno
Manoel Salvlano
Max Mauro
Rommel Feljó
2 vagas

João Magalhães
Luiz Fernando (PPB)
Mauro Benevides
2 vagas

Benito Gama
João Henrique
José Lourenço

4 vagas

Euler Ribeiro
Gerváslo Silva

Gilberto Kassab
Moreira Ferreira

Nlce Lobão
Osvaldo Coelho

2 vagas

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale
Basnio Vlllani

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Magno Malta (PST)
Walfrido Mares Guia

3 vagas

PMOB

Armando Monteiro
Germano Rigotto
João Eduardo Dado
Jorge Tadeu Mudalen
Michel Temer
Milton Monti
Pedro Novais

Chico Sardelll
Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr
LUIz Dantas
Mussa Demes
Pauderney Avelino

Antônio Kadir
Félix Mendonça
José Mllltão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio Dóna
Silvio Torres
Yeda Crussius
2 vagas

PT

Carlito Merss
João Coser
José Pimentel
Ricardo Berzoini

Alolzio Mercadante
ClovIs IIgenfntz

Geraldo Magela
Milton Temer

Nelson Pellegrino
Waldomiro Fioravante
Wellington Dias

PT
João Grandão

Luiz Eduardo Greenhalgh
Virgnio Guimarães

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

PPB

Edinho Bez (PMDB)
Emvaldo Ribeiro
Fetter Júnior
João Mendes (PMDB)

Delfim Netto
Em Voltollni

Salomão Cruz
1 vaga

Dllceu Speraflco
Iberê Ferreira

1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Corrêa

Sérgio Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)
Bloco (POT, PPS)

Cornélio Ribeiro
1 vaga

Gonzaga Patriota
1 vaga Salomão Gurgel Regls Cavalcante

Bloco (POT, PPS) Bloco (PL, PSL)

Olfmpio Pires
Pedro Eugênio

Emerson Kapaz
Rubens Furlan

Marcos de Jesus
Fernando Zuppo (S. Partido)1

Medeiros
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

EUjáclo Simões FrancIsco Silva

Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro

Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, Sala 161

Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176



COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

B.Sá
Chiquinho Feitosa

LUIz Plauhylino
MárCIO Fortes

Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal

Presidente Antonio Cambraia (PSOB)
10 Vice-Presidente. Salvador 21mbaldi (PSDB)
20 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
30 Vice-Presidente: Antonio Feijão

Titulares

Antonio Cambraia
Antônio Jorge
JuqUlna
Nlclas Ribeiro
Paulo FelJó
Salvador Zimbaldi

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Armando Abflio
Carlos MOSCOni
Eduardo Barbosa
Lfdla QUlnan
Lúcia Vânia
Osmânlo Pereira
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Bloco (PFL, PST)

Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Itamar Serpa

Jovair Arantes
Max Mauro

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel FelJó
Saulo Coelho

Saulo Pedrosa

Gervásio Silva
Ivanio Guerra
Moreira Ferreira
Pedro Pedrosslan
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

Elíseu Resende
José Carlos Fonseca Jr.

Lael Varella
Pedro Bittencourt

Yvonlton Gonçalves

PMDB

Almennda de Carvalho
Anston Andrade
Cleuber Carneiro
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
LaVOISier Maia
Marcos Gadelha
Remi Trinta
Ursiclno Queiroz

PMOB

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

IIdefonso Cordeiro
Ivanlo Guerra
João Caldas

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Wilson Braga
1 vaga

Antonio Feijão (PSOB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
João Colaço
Marcos Lima
Ricardo Barros (PPB)

PT

Fernando Ferro
Luciano Zlca
Luiz Sérgio

PPB

José Janene
Vadão Gomes

Bloco (PSB, PCdoB)

José Carlos AlelUia (PFL)

Bloco (POT, PPS)

Edlnho Bez
FlávIo Derzi

Salatlel Carvalho
2 vagas

Adão Pretto
Avenzoar Arruda

Jorge Blttar

Romel Anizio
1 vaga

Jandlra Feghali

Darcfslo Perondl
Eni Voltolini (PPB)
Jonival Lucas JÚnior
Jorge Alberto
Rita Camata
Rose de Freitas (PSOB)
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Angela Guadagnin
Dr Roslnha
Hennque Fontana
Orlando Oesconsi
Orlando Fantazzinl

AntOniO Joaquim AraÚJO
Arnaldo Faria de Sá
Dr Benedito Dias
José Unhares

PT

PPB

Euler Morais
Jorge Pinheiro

Marcelo Castro
Themfstocles Sampaio

Waldemir Moka
3 vagas

João Magno
Luci Choinacki

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Teima de Souza

Ezidlo Pinheiro (PSB)
Iberê Ferreira

Mlnan Reid (PSB)
Pastor Amarildo

Airton Dlpp
Clementino Coelho

Bloco (PL, PSL)

José Aleksandro

Secretána. Lenlvalda S. Lobo
Local Anexo 11, Térreo, Ala C, Sala 56
Telefones. 318-6944 a 318-6946

OlímpIO Pires
1 vaga

Philemon Rodngues

Fax. 318-2137

Eber Silva (PST)
Jandira Feghali

Ivan Paixão
Seraflm Venzon

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

Agnelo Queiroz
LUlza Erundina

Alceu Collares
Dr Hélio

Secretáno: Elofzio Neves GUimarães
Local. Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 155
Telefones: 318-7016 a 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: José Linhares (PPB)

20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)

José Egydlo
1 vaga

1 vaga
Sem Partido

Marcos de Jesus
Oliveira Filho

1 vaga



COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente· Freire Júnior (PMDB)
1° Vice-Presidente· Llno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente. LUIZ Antonio Fleury (PTB)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
Titulares

Bloco (PSOB, PlB)

Suplentes

Basflio Vlllani
Chico da Princesa
ChiqUinho Feitosa
DUllio Pisaneschi
Haroldo Bezerra
MárCIO Matos
Máno Negromonte
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Reis

Alex Canziani
Candlnho Mattos

Carlos Dunga
Domiciano Cabral
Narcio Rodrigues

Paulo Feijó
Silas Câmara
Silvio Torres

Vittorio Medioli
1 vaga

Alexandre Santos
Candlnho Mattos
Fátima Pelaes
Jovalr Arantes
Luiz Antonio Fleury
Pedro Henry
Ricardo Rique

Divaldo Suruagy
José Múclo Monteiro
Luciano Castro
Wilson Braga
2 vagas

Freire JÚnior
Laire Rosado
Lamartine Posella
Uno RosSI (PSDB)
1 vaga

Arthur Vlrgflio
Inaldo Leitão

José Carlos Elias
Lúcia Vânia

Nárclo Rodngues
2 vagas

Bloco (PFL, PST)

Almennda de Carvalho
Expedito Júnior

João Ribeiro
3 vagas

PMOB

Coriolano Sales
João Tota (PPB)
Nair Xavier Lobo
Osvaldo Blolchl

1 vaga

Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Lima
Oscar de Andrade
Pauo Gouvêa
Pedro Fernandes
Raimundo Santos

João Henrique
Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Pedro Chaves
2 vagas

Bloco (PFL, PST)

Affonso Camargo
Antônio Carlos Konder Reis

Francistônio Pinto
Milton Barbosa
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

2 vagas

PMDB
Glycon Terra Pinto

Hermes Parclanello
João Magalhães

José Chaves
José índiO

Marcos Uma
2 vagas

PT

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelll
Paulo Paim

Pl

Ana Maria Corso
Carlos Santana

Pedro Celso

Carlos Santana
João Magno
Pedro Celso
Teima de Souza

Jaques Wagner
João Coser
Luiz SérgiO

Nilson Moura

PPB

Bloco (PSB, pedoB)
Evandro Mllhomen Eduardo Campos
Vanessa Grazzlotln 1 vaga

Herculano Anghinettl
Jair Bolsonaro
Pedro Corrêa

VIvaldo Barbosa

PPB

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá

Ricardo Barros

Bloco (POl, PPS)

Eurfpedes Miranda

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Ary Kara
Asdrubal Bentes (PMDB)

Bloco (PSB, pedoB)
Gonzaga Patnota
Wanderley Martins

Bloco (PDT, PPS)

Airton Cascavel
Lael Varella (PFL)

Hugo Blehl
Jair Bolsonaro
Simão Sessim

Telmo Kirst

Pedro Valadares
1 vaga

Giovanni Queiroz
João Sampaio

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Secretária· Anamélia Ribeiro Correia de AraúJo
Local. Anexo 11, Térreo, Ala C, Sala 46
Telefones: 318-6987/699017004/7007 FAX 318-2152

Presidente Eurfpedes Miranda (POT)
1° Vice-Presidente: Airton Cascavel
2° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)

PTN
José de Abreu 1 vaga

Secretáno Ruy Ornar Prudênclo da Silva
Local Anexo 11, Pavimento Supenor, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 a 318-6976 Fax. 318-2153

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Cabo Júlio
De Velasco

Bloco (PL, PSL)
Philemon Rodrigues
Robério Araújo

1 vaga

Suplentes

Airton Roveda

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSDB, PTB)
Anfbal Gomes (PMDB)

Medeiros

Presidente. Phllemon Rodrigues (PL)
1° Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)
2° Vice-Presidente Ary Kara (PPB)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares



Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
AntonIo Feijão
Danilo de Castro
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

PMDB

Alceste Almeida
Elclone Barbalho
Frelte JÚnIor
Jurandil Juarez
Mauro Lopes

PT
Babá
Manoel VltÓrlO
Marcos Afonso

PPB

Suplentes

Anivaldo Vale
Badu Plcanço

Haroldo Bezerra
João Castelo

Marinha Raupp
Mário Negromonte

Euler Ribeiro
João Ribeiro
KátiaAbreu

Luisinho
Sérgio Barcellos

Asdrubal Bentes
Confúclo Moura

Mário de Oliveira
2 vagas

Avenzoar Arruda
Tilden Santiago
Wellington Dias

Elias Murad
Feu Rosa
Itamar Serpa
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
Paulo Kobayashl
Paulo Mourão
Viltórlo Medloll

Bloco (PFL, PST)
Alceste Almeida (PMDB)
ÁliIaLlns
Claudio Cajado
FranCISco Rodrigues
Heráclito Fortes
Joaquim FranCISco
José Thomaz Nonô
Mário de Oliveira (PMDB)
Werner Wanderer

PMDB
Alberto Fraga
Elclone Barbalho
Hélio Costa
Jorge Wilson
José Lourenço
Leur Lomanto
Maria Elvira
Maria LÚCia
Synval Guazzelh

Antonio Kandir
Dr Heleno

Manoel Salvlano
Murilo Domingos

Nelson Otoch
Nelson Trad

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulalê Cobra

Abelardo Lupion
Aldlr Cabral

Aracely de Paula
João Carlos Bacelar

Jorge Khoury
LUCiano Castro

LUCiano Pizzalto
Robson Tuma
Vilmar Rocha

Edison Andrlno
Eunfcio Oliveira

Germano Rlgotto
Lalre Rosado

Lamartlne Posella
Paulo Lima

Renato Vianna
Wilson Santos

1 vaga

Bloco (PSB, pedoB)

Dr. Benedito Dias
Salomão Cruz

Socorro Gomes
Vanessa Grazziotin

Pastor Amarlldo
1 vaga

Evandro Milhomen
José Antonio Almeida

PT
Aloizio Mercadante
Fernando Gabelra (PV)
Milton Temer
Paulo Delgado
Waldir Pires

PPB

José Dirceu
José Genofno
Marcos Rollm

Nllmário Miranda
Tilden Santiago

Eurfpedes MIranda

Bloco (PDT, PPS)

MárcIO BIltar

Bloco (PL, PSL)

Cunha Bueno
Fernando Diniz (PMDB)
Lincoln Portela (PSL)
Wagner Salustlano

Celso Russomanno
Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Ricardo Ferraço (PSDB)

Robérlo AraÚJO

Secretário, James Lewis Gorman Júnior
Local. Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 55
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

Valdemar Costa Neto

Fax: 318-2145

Aldo Rebelo
Haroldo Lima
Pedro Valadares

Bloco (PSB, pedoB)

Alexandre Cardoso
Wanderley MartinS

1 vaga

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Hélio Costa (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Wilson (PMDB)
2° Vice-Presidente' Nelva Moreira (PDT)
3° Vice-Presidente Haroldo LIma (PCdoB)

Titulares Suplentes

João Herrmann Neto
Neiva Moreira
Rubens Furlan

Cabo Júlio
De Velasco

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

Airton Dipp
Fernando Coruja
Salomão Gurgel

Mattos Nascimento
Robério Araújo

Bloco (PSDB, PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra

Alberto Goldman
AntOnIO Feijão

Secretária Walbia Lóra
Local. Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 125
Telefones: 318-8266/6992 a 6996 Fax: 318-2125



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 76-A, DE 1999,
QUE "INCLUI ARTIGO NO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS" - RECURSOS DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA AS REGiÕES NORTE,

NORDESTE E CENTRO-OESTE

InáCIO Arruda

Lmcoln Portela

Agnaldo Muniz

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

João Hermann Neto

Proposição: PEC 0076/99 Autor. Ubiratan Aguiar
e Outros PV

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente Rommel FelJó (PSDB)
1° Vice-Presidente· Luciano Castro (PFL)
2° Vice-Presidente Babá (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Lalre Rosado (PMDB)

Titulares

Secretária· Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11- Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

Pedro Eugênio (PPS)

Almerlnda de Carvalho
Moroni Torgan

Ney Lopes
Robson Tuma
Wi(son Braga

1 vaga

PFL

6 vagas

Bloco (PSDB, PTB)

Antonio Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feijó
5 vagas

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Clementlno Coelho (PPS)

COMiSSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° a08-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO
2° DO ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)

Proposição: PEC 308-A/96 Autor: Jandlra Feghall
e Outros

Presidente Claudio Cajado (PFL)

1° Vice-Presidente: LUIz Dantas (PST)
2° Vice-Presidente. Dr. Rosmha (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)

Relator: José Teles (PSDB)

Titulares Suplentes

Antônio Jorge
Dr. Heleno
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Teles
Ricardo Rique
2 vagas

Átila Lins
Claudio Cajado
Jairo Carneiro
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
MáriO Assad Júnior

lédlo Rosa
Laire Rosado
LUIz Dantas
Pedro IruJo (PFL)
Remi Trinta
1 vaga

Pedro Chaves
6 vagas

Anlvaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Juquinha
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Suplentes

César Bandeira
FrancIsco Coelho
Gerson Gabrielli

José Thomaz Nonô
Oscar Andrade

Ronaldo Calado
Vllmar Rocha

Jorge Blttar
3 vagas

Roberto Balestra
Yvonllton Gonçalves (PFL)

1 vaga

PT

PPB

PFL

Ana Catarina
Anfbal Gomes
Antonio Feijão (PSDB)
Armando Monteiro
Damião FelJclano
Laire Rosado
Luiz Blttencourt

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
B Sá
Carlos Batata
Manoel Salvlano
Maria Abadia
Marisa Serrano
Rommel Feij6

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho
Zlla Bezerra

Avenzoar Arruda
Babá
José Pimentel
Walter Pinheiro

Cleonânlo Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

Enio Bacci

POT

Seraflm Venzon
Avenzoar Arruda
Dr. Rosinha

PT

Agnelo Queiroz (PC do B)
3 vagas



Manoel Vltóno
Vanessa Grazziotln ( PC do B)

Secretário: Valdlvino Tolentlno Filho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165·B
Telefone: 318-7063 Fax 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA 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 Gabnelll (PFL)

1° Vice-Presidente' Francistônio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente'
3° Vice-Presidente. Dilceu Speraflco (PPB)
Relator Rlcarte de Freitas (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Renato Vianna
Ricardo Izar

PFL

Átila LinS Cleuber Carneiro
ChICO Sardelli KátiaAbreu
Jairo Carneiro Lael Varella
José Carlos Coutinho Paulo Braga
Paulo Marinho Paulo Gouvêa
Vilmar Rocha Pedro Fernandes

PT

Carhto Merss João Paulo
Geraldo Magela 3 vagas
Waldir Pires
1 vaga

PPB

EnI Voltohnl Dr. Benedito Dias
LUIZ Fernando Edmar Moreira
Nelson Meurer 1 vaga

POT

José Roberto Batochlo Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

José AntOniO Almeida 1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Marcos Clntra (PFL) Eujáclo Simões

PPS

Agnaldo Muniz Regls Cavalcante

PHS

Ibrahlm Abl-Ackel (PPB) 1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Suplentes

José Aleksandro

Ollmplo Pires

Adolfo Mannho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovalr Arantes

Luiz AntOniO Fleury
Sampolo Dóna
SérgiO Guerra

1 vaga

Herculano Anghlnettl
Hugo Biehl

1 vaga

Autor: Senado Federal

PPS

PPB

POT

PHS

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Proposição PEC 281/00

Bloco (PSOB, PTB)

Agnaldo MUniz

Presidente Aédlo Rosa (PMDB)
1° Vice-Presidente. Augusto Franco (PSDB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Átila Lins (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPB)

Titulares

DJalma Paes

Secretáno (a). José Mana Aguiar de Castro
Local: Anexo 11- Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8428/318-7052 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 281-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I
DO § 1° DO ART. 73 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE
NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TCU)

Phllemon Rodrigues

Augusto Franco
BonifácIo de Andrada
Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
LÚCia Vânia
Mana Abadia
Roberto Jefferson

Alclone Athayde
Almir Sá
Antonio JoaqUim AraúJo

João Sampaio

Jandlra Feghali

lédio Rosa
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Pinheiro Landim

Cezar Schlrmer
Lalre Rosado

4 vagas

B.Sá
Fernando Gonçalves
Max Mauro
Nilson Pinto (Licenciado)
Ricarte de Freitas

Félix Mendonça
Feu Rosa

Léo Alcântara
Rafael Guerra

Renlldo Leal



Saulo Pedrosa 3 vagas 3° Vice-Presidente: Romel Anizlo (PPB)
Sebastião Madeira Relator Mussa Demes (PFL)
Xico Graziano

Titulares Suplentes

Bloco (PMDB, PST, PTN)
PFL

Carlos Dunga Elcione Barbalho
Eliseu Resende Carlos Alberto RosadoFrancistônio Pinto (PFL) Moacir Micheletto

Glycon Terra Pinto 5 vagas Jorge Khoury Cleuber Carneiro

Luiz Blttencourt Moreira Ferreira Deusdeth PantoJa

Remi Tnnta Mussa Demes João Carlos Bacelar

Saraiva Felipe Paulo Magalhães José Carlos Aleluia

1 vaga Pedro Fernandes Pauderney Avelino
Roberto Brant (Licenciado) Pedro Pedrossian

PFL Ronaldo Caiado Wilson Braga

Claudio Cajado Gervásio Silva PMOB
Euler Ribeiro José Carlos Coutinho
Francisco Rodngues José Mendonça Bezerra Antônio do Valle Barbosa Neto
Gerson Gabrielli Medeiros (S Part) Armando Monteiro Edlnho Bez
Moreira Ferreira Milton Barbosa Germano Rigotto Gastão Vieira
Raimundo Santos Paulo Marinho José Pnante José Chaves
Sérgio Barcellos Zezé Perrella LUIz Blttencourt Waldemir Moka

Paulo Lima 2 vagas
PT 1 vaga

Adão Pretto João Grandão
Fernando Ferro Marcos Afonso PSOB

Padre Roque 2 vagas Antonio Kandir Alberto Goldman
1 vaga José Militão Anlvaldo Vale

PPB
Lúcia Vânia Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly Basfllo Vlllanl

CleonâncIo Fonseca Augusto Nardes Marclo Fortes Inaldo Leitão
Dilceu Sperafico Jonival Lucas Júnior (PMDB) Nilo Coelho Manoel Salviano

Hugo Biehl 1 vaga Ricardo Ferraço Silvio Torres

POT PT

Pompeo de Mattos Fernando Coruja Milton Temer Avenzoar Arruda
Ricardo Berzoini Henrique Fontana

Bloco (PSB, PCdoB) 2 vagas Virgflio GUimarães
1 vaga

Vanessa Grazziotin 1 vaga
PPB

Bloco (PL, PSL) FeUer Júnior Eliseu Moura
João Plzzolattl Enivaldo Ribeiro

Paulo José Gouvêa Pastor Valdecl Palva Romel Anlzlo Gerson Peres
Sampaio Dóna (PSDB) 1 vaga

PPS

Ayrton Xerêz (licenciado)

PHS

Walfndo Mares Guia (PTB)

Secretána. Edla Calheiros BIspo
Local: Anexo 11- Sala 165-B
Telefone. 318-7062 1318-7061

Fernando Gabeira (PV)

1 vaga

Fax: 318-2140

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Eurfpedes Miranda
1vaga

PTB

Eduardo Paes (Licenciado)
1 vaga

POT

Enio Bacci
Fernando Zuppo

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Secretána. Angélica Mana Landim Flalho de AgUiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone. 318-8437/8418 Fax. 318-8418

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 RigoUo (PMDB)
1° Vice-Presidente' Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente:

Eduardo Campos

Marcos Clntra (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)

SérgiO Miranda

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA

Proposição RCP 2199 Autor: Sérgio Carvalho e Outros

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR A REGULARIDADE

DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE
ACBFEANIKE

Autor: Aldo Rebelo e OutrosPresidente: Luciano Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Atceste Almeida (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente. Almir Sá (PPB)
Relator' Sérgio Carvalho (PSDB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

ProposIção. RCP 3/99

Presidente. Aldo Rebelo (PcdóB)
1° Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
2° Vice-Presidente Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: EUriCO Miranda (PPB)
Relator: SilvIo Torres (PSDB)

Titulares Suplentes

Josué Bengtson
Nilson Pinto (Licenciado)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Alceste Almeida
Antonio Feijão (PSDB)
Confúclo Moura

PFL

Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro

Badu Picanço
Max Rosenmann

Nicias Ribeiro
Nilton Capixaba

Jorge Costa (PT)
Osvaldo Reis

1 vaga

Expedito Júnior
Sérgio Barcellos

Zlla Bezerra

Alex Canzianl
Alexandre Santos
Léo Alcântara
Sérgio Reis
Silas Câmara
Silvio Torres

Darcfslo Perondl
Geovan Freitas
Jurandll Juarez
Nelo Rodolfo
1 vaga

Bloco (PSOB, PTB)

Fernando Gonçalves
Juquinha

Max Rosenmann
Raimundo Gomes de Matos

Veda Crusius
1 vaga

Bloco (PMOB, PST, PTN)

João Magalhães
Jorge Pinheiro

José Borba
Pedro Chaves

Ricardo Izar

PFL
PT

Babá
Nilson Mourão

PPB

Almir Sá
Luiz Fernando

POT

2 vagas

João Tota
Salomão Cruz

Coraucl Sobrinho
Jaime Martins
José Mendonça Bezerra
José Rocha
José Múcio Monteiro

Arlindo Chlnaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha
Pedro Celso

PT

IIdefonço Cordeiro
LUIS Barbosa

Roberto Pessoa
Ronaldo Vasconcellos (PL)

Chico Sardelli

Geraldo Magela
José Genofno

Tânia Soares (PCdoS)

Glovanm Queiroz

Evandro Mllhomen

Eurfpedes Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)

Vanessa Grazzlotin

Bloco (PL, PSL)

Eurico Miranda
José Janene

Olimplo Pires

PPB

POT

Herculano Anghinettl
José Janene

JoãO Sampaio

Robério Araújo

Renildo Leal (PTB)

José Aleksandro

PHS

Francisco Rodrigues (PFL)

Aldo Rebelo

.
Luciano Blvar

Rubens Furlan

Bloco (PSB, PCdoB)

Eduardo Campos

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdecl Palva

PPS
Regis Cavalcante

Secretário Erles Janner Costa Gorini
Local Serviço de CPI, Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7067/318-7055

Secretário: Marcos Figueira
Local. Anexo 11- Sala 151-B
Telefones: 318-8430/7064/7055



Proposição. PEC 203/95 Autor: LaprovitaVlelra e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS) (Licenciado)
1° Vice-Presidente. Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustlano (PPB)
Relator' Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 203, DE 199~,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART.
222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

SUPRIMINDO-SE O § 2° DO REFERIDO
ARTIGO, QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE

EMPRESAS JORNALíSTICAS E DE
RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E

IMAGENS", E À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO

N° 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

APENSADA ÀQUELA

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

BIspo Rodngues Bispo Wanderval

Secretáno Valdlvlno Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator'

Titulares Suplentes

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Luis Barbosa
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

2 vagas

Glycon Terra Pinto
5 vagas

PFL

PMOB

Benito Gama
Cesar Bandeira
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Kátla Abreu
Paes Landim
1 vaga

Albénco Filho
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
2 vagas

José Mendonça Bezerra
LavoIsier Mala

Luciano Pizzalto
Pedro Pedrossian

Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

1 vaga

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 Biltencourt
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

PSOB
Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS) (licenciado)
José Thomaz Nonô (PFL)
LUlsinho (PST)
Roberto Brant (PFL) (licenciado)
Vlltorio Medloll

PT
Dr. Roslnha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PPS

6 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabelra (PV)

Mansa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regls Cavalcante (PPS)
3 vagas

Arthur Virgnio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Marcio Fortes
Nelson Marchezan
Zulalê Cobra

Geraldo Magela
João Paulo
Professor Luizinho
1 vaga

Arnaldo Fana de Sá
Herculano Anghlnettl
José Linhares

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

PSOS

PT

PPB

PTB

Adolfo Mannho
AécIo Neves

Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzlo

Arnaldo Madeira
Jutahy Junior

Gilmar Machado
José Genofno
Paulo Delgado

Virgflio Guimarães

3 vagas

Walfndo Mares GUIa

Bloco (PSS, PCdoB)

Clementlno Coelho (PPS) Jandlra Feghali

Secretária. Lella Machado
Local Serviço de Comissões EspeciaiS, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone. 318-8434

Fernando Coruja

POT

José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares Ojalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
De Velasco Lincoln Portela

Agnaldo MUniz (PPS)

Iris Simões
Munlo Domingos

José Janene
Robério AraúJo (PL)

1 vaga
PTS

POT
Nelva Moreira

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho (PSDB)
Wagner Salustlano

José Carlos Martinez
1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL

E PELOS MUNiCíPIOS"
Autor: Poder Executivo

Secretária: Fátima Moreira
Local Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Remi Trinta

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Marcos de Jesus

Suplentes

Proposição PLP 9/99

Presidente. Enlvaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-PreSidente' Pedro Canedo (PSDB)
2° Vice-PreSidente Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-PreSidente. Dr. Rosinha (PT)
Relator Robson Tuma (PFL)
Titulares

PFL

Presidente. Danllo de Castro (PSDB)
1° Vice-PreSidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzolnl (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator. Edinho Bez (PMDB)
Titulares

PFL

Gilberto Kassab Antônio Jorge (PTB)
Paulo Braga Jaime Martins
Paulo Marinho João Ribeiro
Paulo Octávio Mauro Fecury
Robson Tuma Raimundo Santos
Ursicino Queiroz Vilmar Rocha
Wilson Braga 1 vaga

PMOB

Gustavo Fruet Albénco Filho
Milton Montl João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo BIOlchl
Pedro Chaves
Wilson Santos

PSOB
Anlvaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT
Dr. Rosinha Ângela Guadagnln
Fernando Ferro Jair Meneguelh
Gilmar Machado Márcio Matos (S. Part)
1 vaga 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim AraúJo Pastor Amanldo
Enivaldo Ribeiro Robéno AraúJo (PL)
Nllton Baiano (Licenciado) Yvonilton Gonçalves (PFL)

PTB

Max Mauro Chico da Pnncesa (PSDB)
1 vaga Walfndo Mares GUIa

POT

Alceu Collares Dr. Hélio

Jorge Khoury
José Lourenço (PMDB)
Marcondes Gadelha
Pauderney Avehno
Roberto Brant (Licenciado)
Rubem Medina
1 vaga

Coriolano Sales
Edlnho Bez
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatlel Carvalho

Antonio Cambraia
Antonio Kandlr
Danllo de Castro
Manoel Salviano
Narclo Rodrigues
Veda Crusius

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzolnl
Welllngton Dias

Edmar Moreira
José Janene
LUIz Fernando

Eduardo Paes (licenciado)
Rodngo Maia

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

Suplentes

Coraucl Sobnnho
João Carlos Bacelar

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

Robson Tuma

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
FláVIO DerzI

Freire JÚnior
Milton Montl

Adolfo Marinho
Jovair Arantes

LUIz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Sampaio Dória
Xico Graziano

Carlos Santana
João Grandão
José Pimentel
Milton Temer

Delfim Netto
Herculano Anghlnettl

Márcio Reinaldo Moreira

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

DjalmaPaes

Bloco (PSB, PC do B)

Pedro Eugênio (PPS)
Enio Bacci

POT

Pompeo de Mattos



Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos Cintra (PFL) Ronaldo Vasconcellos (S Part.)

Bloco (PSB, PCdoB)

Secretáno. SilVIO Sousa da Silva
Local. Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À AlÍNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

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

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
BIspo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (S. Part)

Secretário: José Mana Aguiar de Castro
Local. Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO DE

INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR
Proposição RCP 16/95 Autor Dep. José Pimentel e Outros
Presidente: José Thomaz Nonô (PFL)
1° Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)

3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Múcio Sá (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Djalma Paes

Antonio Cambraia
João Almeida

José Carlos Elias
SérgiO Reis

Armando Abfllo
Pinheiro Landim

1 vaga

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida

Armando Monteiro
Múcio Sá
Olavo Calheiros

Augusto Franco
Chiquinho Feitosa
Inaldo Leitão
Sérgio Guerra

Sérgio Miranda

Cesar Bandeira
IIdefonço Cordeiro

Marcondes Gadelha
Medeiros (S. Part.)

Nlce Lobão
Raimundo Santos

Robson Tuma

PFL

Djalma Paes

Almennda de Carvalho
Átila Lins
Courauci Sobnnho
Gervásio Silva
Leur Lomanto (PMDB)
Luis Barbosa
Neuton Lima

PMOB
Albénco Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
2 vagas

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas
César Bandeira
José Khoury
José Thomaz Nonô

PFL

Costa Ferreira
Wilson Braga

1 vaga

PSOB PT

André Benassl
Helemldo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PT

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Avenzoar Arruda
José Pimentel

Enivaldo Ribeiro
Pedro Corrêa

PPB

Fernando Ferro
Wellington Dias

Antonio JoaqUim AraúJo
Cleonâncio Fonseca

4 vagas 4 vagas

POT

Olfmplo Pires Neiva Moreira

PPB Bloco (PSB, PCdoB)

Ary Kara Arnaldo Faria de Sá Eduardo Campos Haroldo Lima
Augusto Fanas EUrico Miranda

Bloco (PL, PSL)Gerson Peres 1 vaga
João Caldas Philemon Rodngues

PTB
Nelson Marquezelli Max Mauro

PV1 vaga Nllton Capixaba
Pedro EugêniO (PPS) Regis Cavalcante (PPS)

POT Secretário: Silvio Sousa da Silva

Conolano Sales (PMDB)
Local: Anexo If, sala 151-B

Emo Baccl Telefone: 318-7061



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL

Proposição: RCP 22196 Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente Fátima Pelaes (PSDB)
1° Vice-Presidente. Almerinda de Carvalho (PFL)
2° VIce-Presidente. Iara Benardi (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator. Elcione Barbalho (PMDB)

Titulares Suplentes

Fátima Pelaes
Lldia Quman
Maria Abadia
Marinha Raupp

Ana Catanna
Elclone Barbalho
Geovan Freitas

Bloco (PSDB, PTB)
Eduardo Barbosa

FlávIO Arns
Mansa Serrano

Veda Crusius
Bloco (PMDB, PST, PTN)

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

1 vaga

Zezé Perrella
Zlla Bezerra
1 vaga

Ana Catarina
Anfbal Gomes
Igor Avellno
João Magalhães
José índiO
Norberto Teixeira

Antonio Feijão
Nlcias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra
1 vaga

Wellmgton Dias
3 vagas

PMDB

PSDB

PT

Paulo Mannho
Roland Lavigne (PMDB)

1 vaga

Hermes Parclanello
João Mendes

4 vagas

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto (Licenciado)

2 vagas

4 vagas

Almennda de Carvalho
KátiaAbreu
Nice Lobão

Angela Guadagnm
Iara Bernardi

PFL
Celclta Pinheiro
Laura Carneiro

1 vaga
PT

Arlindo Chinaglla (Licenciado)
Dr Roslnha

PPB

Cunha Bueno
João Pizzolattl
1 vaga

Max Mauro
1 vaga

PPB

PTB

Antonio Joaquim AraúJo
Hugo Biehl

Romel Anizio

Renildo Leal
1 vaga

Alclone Athayde Antonio JoaqUim Araújo
Dr. Benedito Dias 1 vaga PDT

PDT
Miriam Reid Dr Hélio

Bloco (PSB, PCdoB)
Jandlra Feghall Teima de Souza (PT)

Bloco (PL, PSL)
Robério Araújo Phllemon Rodngues

Eber Silva Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PCdoS)

Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Ivan Paixão
PPS

Regls Cavalcante

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Almeida de Jesus (licenciado)
PV

Remi Trinta

Secretário (a): FrancIsco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO

ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES

PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição. PEC 89/95 Autor' Niclas Ribeiro e Outros
Presidente' Rafael Guerra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Plzzolattl (PPB)
Relator. Zezé Perrella (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Secretário' José Maria Aguiar de Castro
Local. Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone 318-8428 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 98, DE 1999, QUE "ALTERA
O ART. 30 PARA ACRESCENTAR INCISO

CONFERINDO COMPETÊNCIA AO MUNiCípIO
PARA DETERMINAR ATRIBUiÇÕES

DE VICE-PREFEITO"

Bloco (PSDB, PTB)

Antonio Carlos Pannunzlo

Suplentes

Airton Cascavel (PPS)

Autor: Fernando Zuppo
e Outros

Alex Canzianl

Regis Cavalcante (PPS)

Proposição: PEC 98/99

Presidente: Conolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente Alex Canzlani (PSDB)
2° Vice-Presidente
3° Vice-Presidente' Simão Sessim (PPB)
Relator. JoaqUim Francisco (PFL)
Titulares

FrancIsco Rodngues
Jaime Martins

KátiaAbreu
Moreira Ferreira

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
SérgiO Barcellos
Vllmar Rocha



Augusto Franco Danllo de Castro Jaime Martins FrancIsco Garcia
José Teles Iris Simões Marcondes Gadelha Paes landlm
Raimundo Gomes de Matos José Carlos Elias Paulo Magalhães Raimundo Santos
Roberto Rocha Jutahy Junior Ricardo Fiuza Werner Wanderer
Sérgio Reis Narcio Rodrigues 2 vagas 2 vagas
2 vagas Saulo Pedrosa

Silvio Torres PMDB

Bloco (PMDB, PST, PTN) Gustavo Fruet Mauro Benevides

Coriolano Sales Cezar Schirmer Osmar Serraglio Nair Xavier Lobo

Gustavo Fruet 5 vagas Renato Vianna 4 vagas
Ricardo IzarJoão Matos Rita CamataMauro Benevides

Nair Xavier Lobo Synval Guazzelli

1 vaga

PFL
PSDB

Aracely de Paula Adauto Pereira Alexandre Santos André Benassi
Euler Ribeiro Gilberto Kassab BOnifáCIO de Andrada Feu Rosa
Joaquim FrancIsco KátlaAbreu Helenildo Ribeiro José Mllitão
JOnival Lucas JUnior (PMDB) Pedro Pedrossian Inaldo Leitão Nelson Otoch
Paulo Braga Zlla Bezerra João Castelo 2 vagas
VIC Pires Franco 1 vaga Vicente Arruda

PT
Avenzoar Arruda 4 vagas

PT
Márcio Matos (S Part.)
2 vagas Iara Bernardi Fernando Ferro

Marcos Rolim Geraldo Magela

PPB 2 vagas José Pimental

Antonio Joaquim Araújo 3 vagas Waldir Pires

Simão Sessim PPB
Telmo Kirst Augusto Nardes Celso Russomanno

PDT Edmar Moreira 2 vagas

Fernando Zuppo Eber Silva Wagner Salustlano

Bloco (PSB, PCdoB) PTB

Haroldo Lima 1 vaga, LUIz Antonio Fleury Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson 1 vaga

Bloco (PL, PSL) PDT
José Roberto Batochio Coriolano Sales (PMDB)

Almeida de Jesus (Licenciado) Marcos Cintra (PFL)
Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida Aldo Rebelo
PPS

Rubens Furlan Agnaldo MUniz Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

PV Lincoln Portela João Caldas
Sérgio Novais 1 vaga

PPS
Secretáno Marcos Figueira de Almeida
Local' Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax. 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição. PL 634175 Autor' Poder Executivo
Presidente. João Castelo (PSDB)
1° Vice-Presidente Ricardo Izar (PMDB)
2° Vice-PresIdente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Secretáno' Sflvlo Sousa da Silva
Local. Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-6
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Proposição. PL 1.483/99 Autor: Dr. Hélio
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
1° Vice-Presidente Marçal Filho (PMDB)
2° Vice-Presidente Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente Wlgberto Tartuce (PPB)
Relator: Julio Semeghlni (PSDB)

Airton CascavelAyrton Xerêz (Licenciado)

Cesar BandeiraAntônio Carlos Konder Reis



Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,

QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"
Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente. Leur Lomanto (PMDB)
2° Vice-Presidente
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: BOnifácio de Andrada (PSDB)

Titulares Suplentes

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Benito Gama
Cesar Bandeira
Expedito Júnior

FrancIsco Coelho
lIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos
José Carlos Fonseca Jr.

PFL

PMDB

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto (PMDB)
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vllmar Rocha

Darcfsio Perondl
Edison Andnno
Elcione Barbalho
Luiz Bittencourt
Rita Camata
1 vaga

Suplentes

Augusto Franco
Iris Simões

Marcio Fortes
Maria Abadia

Nelson Marquezelll
Paulo Kobayashl
Romeu Queiroz

Zenaldo Coutinho

Francisco Rodrigues
KátiaAbreu

Moronl Torgan
Paulo Mannho
Zezé Perrella

José Carlos Fonseca Jr.
1 vaga

Mauro Benevides
6 vagas

PT

PFL

Titulares

Alex Canziani
Julio Semeghini
LUIz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia
Salvador Zimbaldl
Walfrido Mares GUIa

Hermes Parclanello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Nelson Proença
Pinheiro Landim
1 vaga

Arolde de Oliveira
Coraucl Sobnnho
Gerson Gabnel"
Luciano Plzzatto
Paulo OctávIo
Rubem Medina
VIC Pires Franco

Jorge Bittar 4 vagas
Professor LUlzinho PSOB
Walter Pinheiro

Adolfo Marinho CustódIo Mattos1 vaga
Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Carlos Mosconi João Almeida

PPB Luiz Carlos Hauly Marcio Fortes

Cunha Bueno Celso Russomanno
Maria Abadia Ricardo Ferraço

Ellseu Moura Yvonilton Gonçalves
Paulo Kobayashl Saulo Pedrosa

Wlgberto Tartuce 1 vaga
PT

POT João Paulo Eduardo Jorge (Licenciado)

Dr. Hélio Luisinho
José Genofno 3 vagas
Milton Temer
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais 1 vaga PPB

Cunha Bueno Augusto Nardes
Bloco (PL, PSL) Fetter Júnior Júlio Redecker

Nelson Meurer Nelo Rodolfo (PMDB)
Marcos Clntra (PFL) Pastor Valdecl Palva

PTB
PPS

Duiho Plsaneschl Fernando Gonçalves
Emerson Kapaz Pedro Eugênio Eduardo Seabra Magno Malta

PV POT

Fernando Gabelra Marcos Rolim (PT) Nelva Moreira 1 vaga

Secretária: Heloisa Pedrosa Dlnlz Bloco (PSB, PCdoB)
Local: Anexo 11, Pavimento Supenor, Sala 165·B

Haroldo Lima Pedro ValadaresTelefone: 318-6874



Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bispo Wanderval

Fernando Gabeira

PV

Paulo José Gouvêa

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO

DE LEI N° 3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO

DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Secretário: José'Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318·8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

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 Sllas Brasileiro (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

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

PFL

Couracl Sobrinho Oscar Andrade
Joaquim Francisco Wilson Braga
José Carlos Aleluia 1 vaga

PMOB

Euler Morais Glycon Terra Pinto
Jorge Tadeu 'Mudalen Marçal Filho
Salatiel Carvalho Mauro Lopes

PSOB
Chico da Princesa Zulalê Cobra
ChiqUinho Feitosa 2 vagas
1 vaga

PT

Marcos Afonso João Coser
Wellington Dias 1 vaga

PPB
Ary Kara João Tota
1 vaga 1 vaga

PTB

DUlllo Plsaneschi 1 vaga

POT

Dr. Hélio Fernando Zuppo

Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patnota 1 vaga

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Mana Abadia
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Darcfsio Perondl
Euler Morais
João Matos
SUas Brasileiro
Teté Bezerra
Themfstocles Sampaio
1 vaga

PFL

Almennda de Carvalho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz

PT

Arlindo Chmaglla (Licenciado)
Eduardo Jorge (Licenciado)
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

PPB

Alclone Athayde
Celso Russomanno
José Linhares

POT

Carlos Moscom
Eduardo Seabra

FláVIO Arns
Saulo Pedrosa

4 vagas

Osvaldo Biolchi
6 vagas

Celclta Pinheiro
Expedito Júnior

KátiaAbreu
LavoIsier Mala

LUIs Barbosa
Medeiros (S. ParI.)

Roland Lavigne (PMDB)

Carlito Merss
Geraldo Magela
Welllngton Dias

1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
2 vagas

Fernando Coruja
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

lIncoln Portela João Caldas DJalma Paes
Bloco (PSB, PCdoB)

Dr. Hélio

1 vaga

Secretária, Edla Calhelro BIspo
Local. SerViço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-706217061 Fax: 318-2140

L1ncoln Portela

Bloco (PL, PSL)

Robério Araújo



PPS 1 vaga

1 vaga

PHS

1 vaga
Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvomlton Gonçalves (PFL)

PPB
Alclone Athayde

Arnaldo Fana de Sá
CleonâncIo Fonseca

Adauto Pereira
Costa Ferreira

Expedito Júnior
IIdefonço Cordeiro

LUIS Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira (PSDB)
3 vagas

POT

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares 1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Pastor Valdeci Palva Marcos de Jesus

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"

PPS

Fernando Coruja Miriam Reld

Emerson Kapaz Rubens Furlan

PHS
Ronaldo Vasconcellos (S. Part) 1 vaga

Secretária' Angélica Mana Landim Flalho Aguiar
Local Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax. 318-2140

Proposição: PL 4376/93 Autor: Poder Executivo
PresIdente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente.
2° Vice-Presidente Waldomlro Fioravante (PT)
3° Vice-PreSidente. MárCIO Reinaldo Moreira (PPB)
Relator Osvaldo Blolchi (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL
Gerson Gabrielli
LavoIsier Maia
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina

João Hennque
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchl
1 vaga

1 vaga

Suplentes

Luiz Blttencourt
6 vagas

Alexandre Santos
Dr Heleno

Fátima Pelaes
Lúcia Vânia

Paulo Mourão
Walfrido Mares Guia

2 vagas

Autor Eduardo Jorge 6
Fernando Gabeira

José Carlos Coutinho
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
Urslclno Queiroz

3 vagas

Roberto Argenta

Secretário (a): Cily Montenegro
Local. Anexo li, Pavimento Supenor, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI W 2.186, DE 1996,
DOS SENHORES DEPUTADOS EDUARDO
JORGE, FERNANDO GABEIRA E OUTROS,
QUE "DISPÕE SOBRE A SUBSTITUiÇÃO

PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO E DA
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE
CONTENHAM ASBESTO/AMIANTO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PSDB, PTB)

ProposIção PL 2 186/96

Airton Roveda
Jovalr Arantes
JuqUlnha
Lldia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
1 vaga

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lidla QUlnan (PSDB)
2° Vice-Presidente João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente Salomão Cruz (PPB)
Relator. Ronaldo Calado (PFL)

Titulares

PFL

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Benito Gama
Gilberto Kassab
João RIbeIro
Lael Varella
Morom Torgan
Ronaldo Calado
SérgiO Barcellos

FláVIO DerzI
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatlel Carvalho
Themfstocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha

Eduardo Jorge (LIcencIado)
Jair Meneguelli
João Paulo

PT

Arlmdo Chinaglla (LIcencIado)
Dr Roslnha

2 vagas

Chico da Pnncesa
CustódiO Mattos
Jovalr Arantes

PSDB
Amvaldo Vale
Basilio Villani
Nelson Otoch



Max Rosenmann
Vicente Caropreso
2 vagas

PT
Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Jair Meneguelh
Waldomiro Fioravante
1 vaga

PPB
Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

PTB
DUllio Plsaneschl
1 vaga

PDT
Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)
Clementlno Coelho (PPS)

Yeda Cruslus
1 vaga

4 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas

1 vaga

1 vaga

Marcus Vicente Arnon Bezerra
Morom Torgan (PFL) Badu Picanço
Paulo FeiJó Max Rosenmann
Zulalê Cobra Zenaldo Coutinho
1 vaga 1 vaga

PT
Geraldo Magela Carlos Santana
José Dirceu Welllngton Dias
Marcos Rolim 2 vagas
Nelson Pellegrino

PPB
Arnaldo Faria de Sá Jair Bolsonaro
Edmar Moreira 2 vagas
Pedro Corrêa

PTB
Luiz Antonio Fleury Roberto Jefferson

PDT
Eurfpedes Miranda Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Paulo José Gouvêa De Velasco Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

PPS
Rubens Bueno Pedro Eugênio

PPS

Secretária' Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, 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 7° DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Proposição: PEC 151/95 Autor Gonzaga Patriota e Outros
Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares Suplentes

Secretária: HelOisa Pedrosa Dimz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11,

Sala 165-B
Telefone: 318-6874

Suplentes

Regis CavalcanteAyrton Xerêz (Licenciado)

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: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-PreSidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator. Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

Adauto Pereira
FranCISco Coelho

FranCISco Rodngues
IIdefonço Cordeiro

Regmaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Mendes Ribeiro Filho
Synval Guazelll

4 vagas

PFL

PMDB

Abelardo Luplon
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonê
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barblen
Nair Xavier Lobo
1 vaga

Lino ROSSI
PSDB

Antomo Feijão Affonso Camargo
PFL

Átila Lins



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 1 615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente: Basflio Vlllanl (PSDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente.
Relator: Eliseu Resende (PFL)
Titulares Suplentes

Deusdeth Pantoja
José Rocha
KátiaAbreu
Moreira Ferreira
Paulo OctávIO
Roberto Brant (Licenciado)

PMDB

Jorge Alberto
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima
2 vagas

PSDB

Augusto Franco
Dr. Helena
João Almeida
Jovalr Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

PT

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

PPB

Gerson Peres
Ibrahlm Abi-Ackel
Luiz Fernando

PTB

1 vaga

PDT

José Roberto Batochio

Gerváslo Silva
IIdefonço Cordeiro

José Lourenço (PMDB)
José Mendonça Bezerra

Pauderney Avellno
Pedro Pedrosslan

Hermes Parclanello
José índio

Osvaldo Reis
3 vagas

Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

1 vaga

4 vagas

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Josué Bengtson

Fernando Coruja

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

AntôniO do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Osmar Serraglio
Pedro Chaves

Alberto Goldman
Chico da Princesa
MáriO Negromonte
Paulo FelJó
Romeu Queiroz
Sflvio Torres

PFL

PMDB

PSDB

PT

Átila Lins
FranCISco Rodrigues

João Ribeiro
Joaquim FranCISco

Luis Barbosa
2 vagas

Barbosa Neto
Cezar Schlrmer

Darcfslo Perondl
Lamartlne Poselfa

Múcio Sá
Ricardo Izar

Alex Canzianl
Feu Rosa

Mareio Fortes
Marcus Vicente

Nelson Marchezan
1 vaga

Sérgio Novais

Bloco (PSB, pedoB)

José Antonio Almeida

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

João Coser
LUIZ Sérgio

2 vagas

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Almeida de Jesus (LICenciado) Cabo Júlro

PPS

Alcione Athayde
Almir Sá
Ary Kara

Dufllo Plsaneschi

PPB

PTB

FranCISco Silva (PST)
Júlio Redecker

Telmo Kirst

1 vaga

MárcIo Blttar Regls Cavalcante Olfmplo Pires
PDT

1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)Secretário: Francisco Lopes
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

EUJácio Simões Almeida de Jesus (licenciado)



Bloco (PSB, PCdoB) Pedro Corrêa Ricardo Barros

Presidente· Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente. Jorge Alberto (PMDB)
2° Vlce-Presldente-
3° Vice-Presidente Herculano Anghlnettl (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Secretária Lella Machado
Local· Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136, DÊ 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"

Fernando Coruja 1 vaga
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

João Caldas Almeida de Jesus (Licenciado)
Bloco (PSB, PCdoB)

Jandlra Feghall José AntOniO Almeida

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 Autor: Poder Executivo
Presidente· Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PMDB)
Relator- Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

1 vaga

AntÔniO Jorge
Nelson Marquezelll

PTB

PDT

PPS
Pedro Eugênio

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

1 vaga

1 vaga

Autor Poder Executivo

PV

Airton Cascavel

Proposição: PEC 136/99

Jandlra Feghali

PFL

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto (PMDB)
Lufs Barbosa
Medeiros (S Part.)
Mussa Demes
Neuton Lima
Roland Lavigne (PMDB)

PMDB
Armando Monteiro
Darcfslo Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânlo Pereira (PSDB)
Osmar Serragho

PSDB

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
José Pimentel
2 vagas

PPB
Herculano Anghinetti
Nelson Meurer

Cláudio Cajado
Expedito JÚnior

FranCISco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Armando Abfllo
Confúclo Moura

Salatlel Carvalho
3 vagas

André Benassl
B Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Ronaldo Cezar Coelho
1 vaga

Dr Rosinha
Henrique Fontana

Professor LUlzlnho
1 vaga

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Jaime MartinS
João Ribeiro
José Carlos Aleluia
José Thomaz Nonô
Kátia Abreu
LUCiano Castro
Medeiros (S_ Part.)

Cezar Schlrmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

Antonio Carlos Pannunzlo
Helemldo Ribeiro
Léo Alcântara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa
Vicente Arruda

Geraldo Magela
3 vagas

PFL

PMDB

PSDB

PT

José Carlos Coutinho
Nice Lobão

Oscar Andrade
Paulo Braga

Robson Tuma
Wilson Braga

1 vaga

Freire Júnior
Marçal Filho

Osvaldo Biolchi
Osvaldo Reis

Philemon Rodrigues (PL)
1 vaga

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Jutahy JÚnior
Uno Rossi

Marcus Vicente
Nlcias Ribeiro

Henrique Fontana
José Genofno

2 vagas



PPB PSDB

Hugo Biel
Ibrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

Walfrldo Mares Guia
1 vaga

PTB·

POT

Gerson Peres
Romel Anfzlo

Yvonilton Gonçalves (PFL)

LUIZ Antonio Fleury
Silas Câmara

Llno RossI
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
Zulaiê Cobra
1 vaga

Marcos Afonso
Marcos Rolim
Wellington Dias
1 vaga

PT

MáriO Negromonte
Paulo Kobayashl

SérgiO Barros
3 vagas

José Pimentel
3 vagas

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Eurfpedes Miranda

Almeida de Jesus (Licenciado)

Fernando Coruja

Paulo José Gouvêa

Ary Kara
Gerson Peres
1 vaga

PPB
Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Oliveira Filho (PSDB)

Alexandra Cardoso

Bloco (PSB, pedoB)

Dr EVllásio (Licenciado) LUIZ Antonio Fleury
Roberto Jefferson

PTB

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

PPS

Secretário Erles Janner Costa Gorim
Local. Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, sala 168-A
Telefone 318-7067 Fax 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇAPÚBUCANOPA~,QUE

PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO
DE SEUS TRABALHOS, OFERECER

SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR
PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente. Roberto Rocha (PSDB)
2° Vice-Presidente. Wellington Rocha (PT)
3° VIce-Presidente.
Relator Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)

Titulares Suplentes

SecretáriO: José Maria Aguiar de Castro
Local Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição PEC 294/95 Autor: SérgiO Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente. Dino Fernandes (PSDB)
Relator. Jorge Wilson (PMDB)

Titulares Suplentes

PPS

Bloco (P5B, PCdoB)

Dr. EVlláslo (Licenciado) Jandlra Feghah

Wanderley Martins (PFL)

Ayrton Xerêz (licenciado)

POT

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Paulo José GouvêaCabo Júlio

Emerson Kapaz

Nelva Moreira

Abelardo Luplon
Corauci Sobrinho

Gerváslo Silva
Mário Assad Júnior

Reglnaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

PFL

1 vaga1 vaga

José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Morom Torgan
Robson Tuma
2 vagas

PFL

João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Luisinho
Pinheiro Landim
1 vaga

PMOB

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro

Nair Xavier Lobo
Phllemon Rodrigues

2 vagas

Benito Gama
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Raimundo Santos
Rubem Medina
SérgiO Barcellos
Werner Wanderer

Deusdeth PantoJa
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado
1 vaga



Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Andnno
Jorge Wilson
Marcelo Barbleri
1 vaga

PMOB

6 vagas

Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
1° Vice-Presidente. Anivaldo Vale (PSOB)
2° Vice-Presidente João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente Nelson Meurer (PPB)
Relator Roberto Brant (PFL) (Licenciado)

Titulares Suplentes

PFL

Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Felj6
Sérgio Reis
1 vaga

PSOB

Antonio Carlos Pannunzio
BOnifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

Affonso Camargo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Calado
VIC Pires Franco
1 vaga

Almerinda de Carvalho
Átila Lins

Costa Ferreira
Gilberto Kassab

Lael Varella
LUIS Barbosa

1 vaga

PT PMOB

Adão Pretto
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

PPB

4 vagas Armando Monteiro
Carlos Dunga
Francistônio Pinto (PFL)
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Ricardo Izar

Jorge Wilson
Múclo Sá

4 vagas

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonllton Gonçalves (PFL)

Murilo Domingos

PTB

João Tota
2 vagas

Nelson MarquezellJ

Anlvaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzlo
Nelson Otoch
Ricardo Ferraço
Silvio Torres
Yeda Crusius

PSOB

BOnifácIO de Andrada
Inaldo Leitão

João Almeida
João Castelo
Jutahy Junior

Luis Carlos Hauly

POT PT

Neiva Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)

Seraflm Venzon Babá
João Paulo
José Pimentel
1 vaga

José Genofno
Professor Luizlnho

Waldir Pires
1 vaga

Paulo Baltazar

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

EUJáclo Simões

1 vaga

Cabo Júlio

Gerson Peres
Nelson Meurer
Romel Anizlo

PPB
Alclone Athayde

Antonio Joaquim AraÚJO
Wagner Salustiano

PPS PTB

Secretário: FrancIsco da Silva Lopes Filho
Local Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, SI 165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À 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

Secretáno: Mário Dráuslo Coutinho
Local' Serviço de Comissões EspeciaiS, Anexo 11, S/165-8
Telefone. 318-7058 Fax: 318-2140

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado) Cabo Júlio
PV

Bloco (PSB, PCdoB)

José AntOniO Almeida SérgiO Miranda

Marcos Rollm (PT)

Fernando Coruja

Josué Bengtson
Walfrido Mares GUIa

POT

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Fernando Gabeira

Eber Silva

Airton Cascavel1 vaga



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"

Autor Sérgio Novais
e Mana do Carmo Lara

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"

Proposição: PL 2.63/00

Presidente. Rodrigo Mala (PTB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Mana do Carmo Lara (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sesslm (PPB)
Relator: Adolfo Marinho (PSDB)

Titulares Suplentes

João Caldas (PST)

Dajalma Paes (PSB)

Bloco (PL, PSL)

PHS

Philemon Rodrigues

1 vaga

Bloco (PSOB, PTB)
PreSidente: Reglnaldo Germano (PFL)
11° Vice-Presidente. Coriolano Sales (PMDB)
2° Vice-Presidenle: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)

Titulares

Adolfo Mannho
Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
José COimbra
MárcIo Forles
Paulo Kobayshi
Ricardo Ferraço
Rodngo Maia

Alex Canzlanl
Antonio Cambraia

Dmo Fernandes
João Castelo

Mannha Raupp
Ronaldo Cezar Coelho

2 vagas

Proposição:

Bloco (PSOB, PTB)

Autor: Miro Teixeira

Suplentes

Bloco (PFL, PST)

Carlos Alberlo Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos AlelUia
Luciano Plzzatto
Marcos Cmtra
Pedro Fernandes

PMOB

Affonso Camargo
Cleuber Carneiro

Ellseu Resende
Francisco Garcia

Mário Assad JÚnior
Joaquim FrancIsco

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Coriolano Sales
Osvaldo Biochl

PFL

Luiz Plauhylino
Mansa Serrano

1 vaga

Jorge Pinheiro
LUIz Blttencourt

Benito Gama Jorge Tadeu Mudalen Reginaldo Germano Laura Carnero
Jorge Alberlo 5 vagas Robson Tuma Sérgio Barcellos
José Chaves
Leur Lomanto PTMilton Monti
Pinheiro Landim Marcos Rolim Nllmáno Miranda

PT PPB

Mana do Carmo Lara Hennque Fontana Luis Carlos Hemze 1 vaga
Nllmáno Miranda Iara Benardl
Professor Luizinho João Magno

POT

PPB Miro Teixeira Nelva Moreira

Eliseu Moura Dr. Benedito Dias
João Pizzolattl Eni Vollolinl Bloco (PSB, PCdoB)

Simão Sessim 1 vaga Pedro Valadares Agnelo Queiroz

Bloco (PSB, pedoB)

Alexandre Cardoso
SérgiO Novais

Ináclo Arruda
José Antonio Almeida

Bloco (PL, PSL)

De Velasco Cabo Júlio

Ivan Paixão
João Sampaio

Bloco (POT, PPS)

Olimplo Pires
Pedro Eugênio

Secreláno. Mário Dráuslo Coullnho
Local Anexo 11, Pavimento Supenor, Sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140



COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JUSCELINO KUBITSCHEK, EM 22 DE AGOSTO
DE 1976, EM ACIDENTE RODOVIÁRIO

OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA, KM 165, NO MUNiCípIO DE RESENDE"
Proposição Autor Paulo OctávIo

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Lino RosSI 3 vagas
Saulo Pedrosa
João Almeida

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Damião Fellclano AlbériCO Filho
Pinheiro Landim João Colaço

Presidente' Paulo OctávIo (PFL)
1° Vice-Presidente Carlos Moscom (PSDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Osmâmo Pereira (PMDB)

Titulares Suplentes

Medeiros (S. Part.)
Reginaldo Germano

PFL

Benito Gama
Costa Ferreira

PT

Bloco (PSDB, PTB)
Carlos Moscom
Danilo de Castro
Maria Abadia

Inaldo Leitão
João Castelo
Zulalê Cobra

Gllmar Machado

Alclone Athayde

João Grandão

PPB

Pastor Amarildo

Bloco (PMOB,PST,PTN) POT

Hélio Costa
Osmâmo PereIra (PSDB)

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

Dr Hélio José Roberto Batochlo

PFL
Paulo Octávio Jaime Martins
Ronaldo Vasconcellos (S Part) Roberto Brant (Licenciado)

Agnelo Queiroz

Bloco (PSB, PCdoB)

DJalma Paes

PT
PV

Pedro Celso 1 vaga
Fernando Gabelra 1 vaga

Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1° Vice-Presidente' Lino Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Secretáno(a). Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DAS OITO

AUDIÊNCIAS PREPARATÓRIAS DA
I CONFERÊNCIA MUNDIAL DE COMBATE AO
RACISMO, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIAS

CORRELATAS, A REALIZAR-SE EM
AGOSTO DE 2001, NA ÁFRICA DO SUL"

Suplentes

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves

Lidla Quinan
Max Mauro

Sérgio Carvalho
3 vaga(s)

Bloco (PSOB, PTB)
B.Sá
Carlos Batata
Iris Simões
Remido Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
X/co Graziano

Secretária: Ana LÚCia Ribeiro Marques
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.842, DE
1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A

RECURSOS GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS
DERIVADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" E

AOS PROJETOS DE LEI N°S 4579, DE 1998,
4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS.

Proposição: PL n° 4.842198 . Autor: SENADO FEDERAL

PreSidente: Zezé Perrella (PFL)
1° Vice-Presidente. Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente
3° Vice-Presidente: Romel Amzlo (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares

Autor' Gllmar Machado

Ayrton Xerêz (licenciado)

Wanderley Martins

Herculano Anghinetti

1 vaga

PPS

POT

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Edmar Moreira

Agnelo Queiroz

Regis Cavalcante

Proposição'

Olimpio Pires



Bloco (PMOB,PST,PTN)

Carlos Dunga
Moacir Micheletlo
Pedro Novais
Silas Brasileiro
Wllton Santos
2 vagas

7 vagais)

Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
VJlmar Rocha

PMDB

Henrique Eduardo Alves (licenCiado)

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR
AS PROPOSiÇÕES EM TRAMITAÇÃO

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
QUE DISPÕEM SOBRE IMUNIDADE

PARLAMENTAR E, SE FOR O CASO,
OFERECER SUGESTÕES ALTERNATIVAS

PPB

PT

1 vaga

Suplentes

Autor: Presidnete

PPB

PFL

Jaime MartinS

PropOSição
Coordenador: Ibrahim Abl-Ackel (PPB)
TItulares

Ibrahlm Abl-Ackel

PSDB

Aloysio Nunes Ferreira (licenCiado)
BonifáCIO de Andrada

Ibrahlm Abl-Ackel

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
De Velasco

Secretáno· Marcos Figueira de Almeida
Local Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8430

PFL

Euler Ribeiro Ellseu Resende
José Thomaz Nonô José Múclo Monteiro
Luciano Plzzatlo Roberto Argenta (PHS)
Neuton Lima Roland Lavigne (PMDB)
Ney Lopes Ronaldo Vasconcellos (S. Part)
Raimundo Santos Sérgio Barcellos
Zéze Perrella Wilson Braga

PT
João Grandão Marcos Afonso
3 vagas Padre Roque

Teima de Souza
1 vaga

PPB

Dllceu Speraflco Nelson Meurer
Roberto Balestra Salomão Cruz
Romel Anlzlo 1 vaga

POT
Pompeo de Mattos Dr. Hélio

Bloco (PSB, PcdoB)

Vanessa Grazzlottin 1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Paulo José Gouvea Pastor Valdeci Paiva

PPS

Emerson Kapaz 1 vaga

PV

Fernando Gabelra Marcos Rohm

Secretáno(a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A
EFETUAR A CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

COM VISTAS A IDENTIFICAR E REDUZIR,
SE FOR O CASO, O NÚMERO DE LEIS

EM VIGOR, EM FACE DE SUA
MULTIPLICIDADE E REPETiÇÃO

Proposição· Autor: PreSidente
Coordenador: BOnifácIO de Andrada (PSDB)

PSDB

Antonio Carlos Pannunzlo
Bonifácio de Andrada

PMDB

Cezar Schirmer

PT

Jaques Wagner

PTB

Luiz AntOniO Fleury

PFL

Darci Coelho (Licenciado)
Bloco (PSB, PCdoB)

José AntOniO Almeida



Suplentes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Bispo Rodrigues

PPS

Regis Cavalcante

PV

Fernando Gabeira

PDT

Pompeo de Mattos

Secretário (a) Erles Janner Costa Gonnl
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR
DA TRANSPOSiÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO

FRANCISCO E REVITALlZAÇÃO DO SEU
CURSO, BEM COMO APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE

VIABILlZEM ESTAS AÇÕES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1° Vice-Presidente. João Caldas (PL)
2° VICe-Presidente:
3° Vice-Presidente. MáriO Negromonte (PSDB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)

Titulares
Albérico Filho (PMDB)
Almeida De Jesus (Licenciado) (PL)
Antônio Jorge (PTB)
Armando Abmo (PMDB)
Aroldo Cedraz (PFL) (Licenciado)
Augusto Franco (PSDB)
Avenzoar Arruda (PT)
B Sá (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
Carlos Dunga (PMDB)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clemenlino Coelho (PPS)
CleonâncIo Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)
Coriolano Sales (PMDB)
Damião Feliciano (PMDB)
Darci Coelho (licenciado) (PFL)
Djalma Paes (PSB)
Edmar Moreira (PPB)
Eduardo Jorge (Licenciado) (PT)
Félix Mendonça (PTB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gonzaga Patriota (PSB)

Haroldo Lima (PCdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMDB) (Licenciado)
Herculano Anghlnettl (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Leão (P8DB)
João Mendes (PMDB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Linhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz Nonô (PFL)
Laire Rosado (PMDB)
LavoiSier Mala (PFL)
Luiz Dantas (PST)
Manoel Salvlano (PSDB)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcos de Jesus
Maria Abadia (PSDB)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PSDB)
Mauro Benevides (PMDB)
Múclo Sá (PMDB)
Neiva Moreira (PDT)
Nelson Marquezelh (PTB)
Nilo Coelho (PSDB)
Osvaldo Coelho (PFL)
Osvaldo Reis (PMDB)
Paes Landim (PFL)
Paulo Braga (PFl)
Paulo Magalhães (PFL)
Pedro Corrêa (PPB)
Pedro Eugênio (PPS)
Phllemon Rodrigues (PL)
Pinheiro Landim (PMDB)
Rafael Guerra (PSDB)
Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Regis Cavalcante (PPS)
Ricardo Rique (PSDB)
Robéno AraúJo (PL)
Roberto Pessoa (PFL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (S Part)
Saulo Pedrosa (PSDB)
SérgiO Guerra (PSDB)
Sérgio Novais (PSB)
Sllas Câmara (PTB)
Teima de Souza (PT)
UrslGlno Queiroz (PFL)
Waldir Pires (PT)
Walter Pinheiro (PT)
Wellington Dias (PT)
Wilson Braga (PFL)
4 vagas

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B

Telefone 318-7060
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