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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulga o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nl! 207, DE 2000
Aprova o ato que renova a permissão outorgada a "Rádio Alvorada Freqüência Modulada Ltda." para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere a Portaria nQ 45, de 23 de janeiro de 1998, que renova por
dez anos, a partir de 14 de outubro de 1995, a permissão outorgada à "Rádio Alvorada Freqüência Modulada
Ltda." para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1Q de novembro de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DEÇRETO LEGISLATIVO Nl! 208, DE 2000
Aprova o ato que outorga concessão à "Rádio Cultura de Assis Ltda." para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Assis, Estado de São Paulo.
O congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 27 de agosto de 1998, que renova, por dez
anos, a partir de 1Q de maio de 1994, a concessão de "Rádio Cultura de Assis ltda." para explorar sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Assis, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1Q de novembro de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nl! 209, DE 2000
Aprova o ato que renova a permissão de "Rádio Jornal de Rio Claro Ltda."
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Rio
Claro, Estado de São Paulo.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 93, de 13 de março de 1998, que renova por
dez anos, a partir de 10 de setembro de 1996, a permissão de "Rádio Jornal de Rio Claro Ltda." para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Rio Claro,
Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1e de novembro de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N2 210, DE 2000
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à "Rádio Musical FM S/C
LIda." para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Jacareí, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 83, de 13 de março de 1998, que renova, por
dez anos, a partir de 30 de junho de 1993, a permissão outorgada à "Rádio Musical FM S/C Ltda." para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Jacarei, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1º de novembro de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item. 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N2 211, DE 2000
Aprova o ato que outorga a concessão a "Sistema Excelsior de Comunicação
LIda." para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na localidade de
Rio Claro, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 28 de dezembro de 1998, que outorga
concessão a "Sistema Excelsior de Comunicação Ltda." para explorar, por dez anos, sem direito de exclusivi·
dade serviço de radiodifusão sonora em onda média, na localidade de Rio Claro, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Fderal, 1º de novembro de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item. 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 212, DE 2000
Aprova o ato que outorga concessão ao "Sistema de Comunicação Rio Bonito LIda." para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na localidade de
Palmas, Estado do Tocantins.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Novembro de 2000

Quinta-feira 2 53607

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 28 de dezembro de 1998, que outorga
concessão a "Sistema de Comunicação Rio Bonito Ltda." para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na localidade de Palmas, Estado do Tocantins.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1º de novembro de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 213, DE 2000

Aprova o ato que outorga permissão à "Rádio Alvorada FM de Salinas Ltda."
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na localidade de
Salinas, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere a Portaria nQ 268, de 4 de dezembro de 1998, que outorga
permissão à "Rádio Alvorada FM de Salinas Ltda." para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na localidade de Salinas, Estado de Minas Gerais.
Art. 2 Q Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1º de novembro de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
- - - - - - - - - - - SUMÁRIO
Nll 1.606/00 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos membros do Congresso
Nacional, permissões para explorar serviços de
radiodifusão sonora, conforme os atos e entidades que menciona.

53619

Nº 1.607/00 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos membros do Congresso
Nacional, permissões para explorar serviços de
radiodifusão sonora, conforme os atos e entidades que menciona.

53620

53618

OFíCIOS
N!l 2.070/00 - Do Senhor Octávio Gallotti,
Ministro do Supremo Tribunal Federal, referente
ao Inquérito nQ838.

53620

53619

N2 2.141/00 - Do Senhor Sydney Sanches,
Ministro do Supremo Tribunal Federal, comunicando que julgou extinta a punibilidade e, em
conseqüência, determinou o arquivamento do
Inquérito nll 836.

53620

1 - ATA DA 195! SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DA 2l! SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 51!! LEGISLATURA, EM 12 DE
NOVEMBRO DE 2000
1- Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior

111 - Leitura do expediente
MENSAGENS
NQ 1.604/00 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos membros do Congresso
Nacional, autorizações para explorar serviços de
radiodifusão comunitária, conforme os atos e entidades que menciona.
NQ 1.605/00 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos membros do Congresso
Nacional, autorizações para executar serviços de
radiodifusão comunitária, conforme os atos e entidades que menciona.
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Nll 24100 - Do Senhor Reinaldo Silva Simião,
de Social e Família, solicitando rever o despacho
Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidaao PL nll 3.1 07/00.
53625
dania, de Porto Velho/RO, solicitando apoio na traNll 88/00 _ Do Senhor Deputado Barbosa
mitação e aprovação da PEC n1l 289/oo.
53621
Neto, Presidente da Comissão de Viação e
S/Nll/OO - Do Senhor Sebastião Ferreira
Transportes, referente ao PL n!! 323-B/99.
53626
Leite, Procurador Judicial da Coligação Avante
Nll 125/00 - Do Senhor Deputado Barbosa
Caldas com Honestidade - Caldas Novas/GO,
Neto, Presidente da Comissão de Viação e Transencaminhando denúncia de abuso de autoridade. 53621
portes, solicitando incluir a referida Comissão no
Nll 512/00 - Do Senhor Deputado Aécio
despacho ao PL nll 2.498/00.
53626
Neves, Líder do PSDB, indicando o Deputado
REQUERIMENTOS
Basílio Villani para integrar as Comissões de Fi_ Do Senhor Deputado Aécio Neves, Líder
do Bloco Parlamentar PSDB/PTB, requerendo a
nanças e Tributação e de Ciência e Tecnologia,
convocação de Sessão Solene para prestar hoComunicação e Informática.
53623

N2 514/00 - Do Senhor Deputado Aécio
Neves, Líder do PSDB, indicando o Deputado
Luiz Ribeiro para integrar as Comissões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e
de Agricultura e Política Rural.
Nll 582/00 - Do Senhor Deputado Gerson
Peres, Presidente da Comissão de Agricultura e
Política Rural, comunicando que a referida Comissão aprovou o parecer favorável do Relator
ll
ao PL n 2.194/99.
N2 552/00 - Do Senhor Deputado Santos
Filho, Presidente da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação
e Informática, refell
rente ao PL n 4-A/99.

53623

53623

menagem aos 36 anos da Polícia Federal.
_ Dos Senhores Deputados Betinho Rosado e Inocêncio Oliveira, requerendo a convocação de Sessão Solene em homenagem aos 61
anos do jornal Diário de NataL...........................

53626

53627

_ Do Senhor Deputado De Velasco, solicitando a retirada do PL nll 3.424/00.

53627

- Dos Senhores Deputados Euler Morais e
Geddel Vieira Lima, requerendo Sessão Solene
para homenagear a entidade Atletas de Cristo no
53627

53624

BrasiL...................................................................
_ Dos Senhores Deputados Fernando Ferro e José Genoíno, requerendo a convocação de
Sessão Solene para homenagear a Dorcelina de

Nll 587/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, comunican2
do que a referida Comissão apreciou o PL n
4.590-B/94 e apensado.
53624

Oliveira Folador, ex-prefeita de Mundo Novo.........
_ Dos Senhores Deputados Jaques Wagner
e Geraldo Magela, requerendo Sessão Solene
para homenagear os Atletas integrantes da Delegação Brasileira na Olimpíada e da Paraolimpíada

53627

Nll 757/00 - Do Senhor Deputado Ronáldo Cezar Coelho, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, encaminhando o PL n° 1.365/99, apreciado pela referida
Comissão.

de Sidney/2000.
_ Do Senhor Deputado Jovair Arantes, soli.
citando que seja encaminhado cópia do seu pro-

53627

53624

nunciamento à Embaixada portuguesa.
_ Do Senhor Deputado Luiz Antônio Fleury,

53628

Nll 759/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, encaminhando os Projetos de Lei nOs 307/99 e 1.598/99,
apensado, apreciados pela referida Comissão... 53625
Nll 211/00 - Do Senhor Deputado Salatiel
Carvalho, Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, referente
2
ao PL n 1.158/99.
53625
NQ 268/00 - Do Senhor Deputado Salatiel
Carvalho, Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, comuniQ
cando que a referida Comissão apreciou o PL n
2.162/99................................................................. 53625
N2 245/00 - Do Senhor Deputado Cleuber
Carneiro, Presidente da Comissão de Segurida-

requerendo audiência da Comissão de Minas e
Energia para PL n2 1.877/99..................................
_ Dos Senhores Deputados Marcos de
Jesus e Aécio Neves, requerendo a convocação de Sessão Solene para homenagear a igreja "O Brasil para Cristo" e seu fundador, missionário Manoel de Mello.
_ Do Senhor Deputado Paulo Octávio, requerendo a instituição de uma Comissão Especiai destinada a organizar os eventos comemorativos pela passagem dos 100 anos do nascimento
do Presidente Juscelino Kubitschek.
_ Dos senhores Deputados Paulo Paim e
Walter Pinheiro, requerendo que seja prorrogada
Sessão da Câmara dos Deputados para homenagear o Dia Nacional da Consciência Negra.

53629

53629

53629

53630
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- Do Senhor Deputado Pedro Fernandes,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei nOs 3.360/00 e 3.494/00.

53630

- Do Senhor Deputado Vicente Caropreso,
requerendo apensação dos projetos de lei que
especifica
.

53630

PROJETOS DE LEI
Projeto de Lei nl! 3.605, de 2000 (Do Sr.
Ronaldo Vasconcellos) - Proíbe a propaganda
de serviços de sexo no rádio e na televisão. ........

53631

TVR
TVR nl! 427, de 2000 (Do Poder Executivo)Mensagem nº 1.604/00 - Submete à apreciação do
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nl!
451, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical
(ARCA) a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Angical, Estado da Bahia. ....
TVR nl! 428, de 2000 (Do Poder Executivo)Mensagem n2 1.604/00 - Submete à apreciação do
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nl!
453, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança do
Vale - ACREV/FM, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Salto Grande,
Estado de São Paulo.
TVR nl! 429, de 2000 (Do Poder Executivo) Mensagem nl! 1.604/00 - Submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nl! 454, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
Associação e Movimento Comunitário Rádio liberdade Comunitária FM a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Taubaté,
Estado de São Paulo.
TVR n 430, de 2000 (Do Poder Executivo) - Mensagem nQ 1.604/00 - Submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nQ 456, de 14 de agosto de
2000, que autoriza o Instituto de Radiodifusão
de Desenvolvimento Comunitário de Coreaú IRC, a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Coreaú, Estado
do Ceará.

53632

53634

53636

Q

TVR n2 431, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nQ 1.604/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nQ 458, de 14 de agosto de 2000, que
autoriza a Associação de Cooperação e Desenvolvimento - ACOOD, a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço

53638
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de radiodifusão comunitária na cidade de Massapê, Estado do Ceará
.

53639

TVR nQ 432, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nQ 1.604/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nl! 459, de 14 de agosto de 2000, que
autoriza a Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira - OAPC, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Cachoeira, Estado da Bahia
.

53641

TVR n Q 433, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nl! 1.604/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nl! 460, de 14 de agosto de 2000, que
autoriza a Associação Rádio Comunitária Senti·
nela do Alegrete a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Alegrete,
Estado do Rio Grande do Sul.
.

43643

TVR nl! 434, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem n2 1.604/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nº 461, de 14 de agosto de 2000, que
autoriza a Associação Cultural e Educativa de
Vera Cruz do Oeste a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Vera
.
Cruz do Oeste, Estado do Paraná

53644

TVR nQ 435, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nQ 1.604/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portada n~A62, de<·14 de agosto de 2000, que
autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Quitandinha a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Quitandinha, Estado do Paraná.

53646

TVR nl! 436, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nQ 1.604/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portada nl! 465, de 14 de agosto de 2000, que
autoriza a ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura de Mozarlândia, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Mozarlândia, Estado de Goiás
.

53648

TVR nl! 437, de 2000 (Do Poder Executivo)- Mensagem nº 1.604/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante
da Portaria nQ 466, de 14 de agosto de 2000, que
autoriza a ACCS - Associação Cultural e Comunicação Social, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
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diodifusão comunitária na cidade de Itupeva,
Estado de São Paulo
TVR nº 438, de 2000 (Do Poder Executivo)- Mensagem n!l 1.604/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante
da Portaria n!l470, de 14 de agosto de 2000, que
autoriza a Associação Rádio Comunitária de
Venda Nova do Imigrante a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo...
TVR n!l 439, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nº 1.604/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n!l 471, de 14 de agosto de 2000, que
autoriza a Associação Cultural, Social e Artístico
da Cidade de Lavínia a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Lavínia, Estado de São Paulo
.
TVR nº 440, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem n!l 1.604/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n!l 472, de 14 de agosto de 2000, que
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Urussanga a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Urussanga,
Estado de Santa Catarina.

53649

53651

53653
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sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Piraí, Estado do
Rio de Janeiro.

53660

TVR n!! 444, de 2000 (Do Poder Executivo)- Mensagem nº 1.604/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante
da Portaria nº 485, de 14 de agosto de 2000, que
autoriza a Associação Comunitária de Cultura,
Lazer e Comunicação de Pontal a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Pontal, Estado de São Paulo
.

53661

TVR nº 445, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nº 1.605/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nº 449, de 14 de agosto de 2000, que
autoriza a Comunidade de Jesus a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
.
Bom Sucesso, Estado de Minas Gerais

53663

Q

53655

TVR n 446, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nº 1.605/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nº 450, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Comunitária dos Produtores
Rurais de São Gabriel a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de São Gabriel, Estado da Bahia.

53665

TVR nº 447, de 2000 (Do Poder Executivo) - Mensagem nº 1.605/00 - Submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 452, de 14 de agosto de
2000, que autoriza a Sociedade dos Ecologistas de Tambaú a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Tambaú,
Estado de São Paulo.

53667

TVR nº 448, de 2000 (Do Poder Executivo)
Mensagem n!l 1.605/00 - Submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 455, de 14 de agosto de 2000, que autoriza
a Associação Comunitária Novos Caminhos a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Iracema, Estado do Ceará.

53668
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TVR n 441, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem n!l 1.604/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n!l473, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão
de Luminárias para o Desenvolvimento Artístico e
Cultural a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Luminárias, Estado de
Minas Gerais.
TVR n2 442, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem n!l 1.604/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n2 479, de 14 de agosto de 2000, que
autoriza a Associação Beneficente Cultural de
Comunicação Comunitária Educadora Campo
Verde a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de lacanga, Estado de
São Paulo.
TVR n2 443, de 2000 (Do Poder Executivo)- Mensagem n2 1.604/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante
da Portaria n!l 483, de 14 de agosto de 2000,
que autoriza a Entidade Cultural e Beneficente
de Piraí a executar, pelo prazo de três anos,

53656

53658

TVR n2 449, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nº 1.605/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nº 457, de 14 de agosto de 2000, que
autoriza a Associação Comunitária Pe. Constantino Zajkowski para o Desenvolvimento Social,
Cultural e Artístico a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
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2
diodifusão comunitária na cidade de Dom FeliciaTVR n 456, de 2000 (Do Poder Executivo)
Mensagem n2 1.605/00 - Submete à apreciação do
S f
no, Estado do R·10 Gran de dou
. 53670
Congresso Nacional o ato constante da Portaria n2
2
TVR n 450, de 2000 (Do Poder Executivo)
474, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Asso2
- Mensagem n 1.605/00 - Submete à apreciaciação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural
ção do Congresso Nacional o ato constante da
Guaraniense de Rádio e TV a executar, pelo prazo
Portaria nº 463, de 14 de agosto de 2000, que
de três anos, sem direito de exclusMdade, serviço
autoriza a Associação Rádio Comunitária Damade radiodifusão comunitária na cidade de Guarani,
ta FM a executar, pelo prazo de três anos, sem
Estado de Minas Gerais
..
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
TVR n2 457, de 2000 (Do Poder Executicomunitária na cidade de São Lourenço da Mata,
Estado de Pernambuco.
53672
vo) - Mensagem n2 1.605/00 - Submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato
TVR nº 451, de 2000 (Do Poder Executivo)
constante da Portaria n2 477, de 14 de agosto
- Mensagem nº 1.605/00 - Submete à apreciade 2000, que autoriza a Associação Comunição do Congresso Nacional o ato constante da
tária de Radiodifusão Cultural Cristinense a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito
Portaria nó 464, de 14 de agosto de 2000, que
autoriza a Associação Comunitária Calmonense
de exclusividade, serviço de radiodifusão coa executar, pelo prazo de três anos, sem direito
munitária na cidade de Cristina, Estado de
de exclusividade, serviço de radiodifusão comuMinas Gerais
.
nitária na cidade de Miguel Calmon, Estado da
TVR nº 458, de 2000 (Do Poder ExecutiBahia.
53674
vo)
Mensagem nQ 1.605/00 - Submete à
TVR n2 452, de 2000 (Do Poder Executivo)
apreciação do Congresso Nacional o ato cons- Mensagem n9 1.605/00 - Submete à apreciatante da Portaria nQ 480, de 14 de agosto de
ção do Congresso Nacional o ato constante da
2000, que autoriza a Fundação Cultural Saúde
Portaria nº 467, de 14 de agosto de 2000, que aude Campos a executar, pelo prazo de três anos,
toriza a Associação Comunitária "Caminho do Sol"
sem direito de exclusividade, serviço de radioa executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
difusão comunitária na cidade de Campos dos
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro
.
na cidade de Queluz, Estado de São Paulo
.. 53675
Q
TVR n 459, de 2000 (Do Poder ExecuTVR nQ 453, de 2000 (Do Poder Executivo) tivo) - Mensagem nQ 1.605/00 - Submete à
Mensagem n2 1.605/00 - Submete à apreciação
apreciação do Congresso Nacional o ato
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
constante da Portaria nº 481, de 14 de agosn2 468, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
to de 2000, que autoriza a Associação Rádio
Constelação Associação Cultural a executar, pelo
Comunitária FM Santa Rita - Um Bem da Coprazo de três anos, sem direito de exclusividade,
munidade 99,9 MHZ a executar, pelo prazo
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
de três anos, sem direito de exclusividade,
Chapadão do Céu, Estado de Goiás
.. 53677
serviço de radiodifusão comunitária na cidaQ
de de Santa Cruz, Estado do Rio Grande do
TVR n 454, de 2000 (Do Poder ExecutiNorte
,
9
vo) - Mensagem n 1.605/00 - Submete à
2
apreciação do Congresso Nacional o ato consTVR n 460, de 2000 (Do Poder Executitante da Portaria nº 469, de 14 de agosto de
vo) - Mensagem n2 1.605/00 - Submete à
2000, que autoriza a Associação Comunitária e
apreciação do Congresso Nacional o ato oonsCultural Nascente do Vale de Alfredo Wagner a
tante da Portaria nº 482, de 14 de agosto de
executar, pelo prazo de três anos, sem direito
2000, que autoriza a Associação Comunitária
de exclusividade, serviço de radiodifusão code Jacaré dos Homens - ACJH, a executar,
munitária na cidade de Alfredo Wagner, Estado
pelo prazo de três anos, sem direito de exclude Santa Catarina
. 53679
sividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Jacaré dos Homens, Estado de
TVR nº 455, de 2000 (Do Poder Executivo)Alagoas
.
Mensagem nº 1.605/00 - Submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
TVR nº 461, de 2000 (Do Poder Executin2 474, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
vo) - Mensagem nº 1.605/00 - Submete à apreAssociação Comunitária da Rádio Santo Antônio a
ciação do Congresso Nacional o ato constante da
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
Portaria nQ 484, de 14 de agosto de 2000, que
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
autoriza a Rádio Comunitária Transamazônica
na cidade de Itutinga, Estado de Minas Gerais........ 53681
FM a executar, pelo prazo de três anos, sem dire-

53611

53682

53684

53686

53688

53690
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ito de exclusividade, serviço de radiodifusão
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
comunitária na cidade de Porto Velho, Estado
de radiodifusão sonora em onda média, na cida53691
de de Almeirim, Estado do Pará.
53701
de Rondônia.
TVR nº 462, de 2000 (Do Poder Executivo) - Mensagem nº 1.605/00 - Submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nQ486, de 14 de agosto de
2000, que autoriza a Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico da Comunidade de
São João do Triunfo - PR, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São João do Triunfo, Estado do Paraná.
TVR nº 463, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nQ 1.605/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nQ 487, de 14 de agosto de 2000, que
autoriza a Associação Comunitária de Abadiânia
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Abadiânia, Estado de Goiás..

TVR nº 468, de 2000 (Do Poder Executivo)

- Mensagem nQ1.607/00 - Submete à aprecia-

53693

ção do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nº 593, de 4 de outubro de 2000, que
outorga permissão à RBN - Rede Brasil Norte de
Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Dianópolis, Estado do Tocantins. .....
TVR nº 469, de 2000 (Do Poder Executivo)
_ Mensagem nQ1.607/00 - Submete à aprecia-

53695

ção do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nQ594, de 4 de outubro de 2000, que
outorga permissão à Rádio Bebedouro FM Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Passos Maia, Estado de Santa Catarina.
TVR nQ470, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nº 1.607/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nº 595, de 4 de outubro de 2000, que
outorga permissão à Colúmbia FM Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Ibiporã, Estado do Paraná.

TVR nº 464, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nQ 1.605/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nº 488, de 14 de agosto de 2000, que
autoriza a Associação Comunitária São Francisco a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná.

53697

TVR nº 465, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nº 1.606/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nº 590, de 4 de outubro de 2000, que
outorga permissão à Rádio ltaí de Rio Claro
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Tibagi,
Estado do Paraná.

53678

TVR nº 466, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nl! 1.606/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n2 591, de 4 de outubro de 2000, que
outorga permissão à Porto de Cima Rádio e Televisão Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Paranaguá, Estado do Paraná
..
Q
TVR n 467, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nº 1.606/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nº 592, de 4 de outubro de 2000, que
outorga permissão à RBN - Rede Brasil Norte de
Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo de

TVR nº 471, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nº 1.607/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nº 596, de 4 de outubro de 2000, que
outorga permissão à Milano FM Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Brasilândia
do Sul, Estado do Paraná
..
Q
TVR n 472, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nº 1.607/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nº 597, de 4 de outubro de 2000, que
outorga permissão à Milano FM Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Paranacity,
Estado do Paraná.
.

53700

TVR nº 473, de 2000 (Do Poder Executivo)
- MensagenLoQ 1.607/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato-constante da
Portaria nº 598, de 4 de outubro de 2000, que
outorga permissão à Rádio Sol Maior Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em

53702

53703

53704

53705

53706
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freqüência modulada, na cidade de Bayeux,
lação de água das chuvas na região do semi-áriEstado da Paraíba.
53708
do nordestino.
53726
TVR nl! 474, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nS! 1.607/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nl! 599, de 4 de outubro de 2000, que
outorga permissão à Radiojornal de Amambaí
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Amambaí, Estado do Mato Grosso do Sul. ..
TVR n2 475, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem n!! 1.607/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nl! 600, de 4 de outubro de 2000, que
outorga permissão à Rádio Itaí de Rio Claro
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Sonora, Estado do Mato Grosso do Sul.

53709

53710

PEC
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Proposta de' Emenda à Constituição nl!
294, de 2000 (Do Sr. De Velasco e Outros) - Dá
nova redação ao art. 45 da Constituição Federal,
determinando a eleição dos candidatos individualmente mais votados à Câmara dos Deputados,
às Assembléias Legislativas, à Câmara Legislativa e às Câmaras Municipais.
PROJETOS DE LEI
Projeto de Lei nl! 3.433, de 2000 (Do Sr.
Rubens Bueno) - Altera a Lei Orgânica do Ministério Público para proibir o porte de arma de fogo
a bordo de aeronave civil.
Projeto de Lei nS! 3.434, de 2000 (Do Sr.
Rubens Bueno) - Altera a Lei Orgânica da Magistratura Nacional para proibir o porte de arma
de fogo a bordo de aeronave civiL........................

53711

53720

53721

Projeto de Lei nl! 3.511, de 2000 (Do Sr.
Evilásio Farias) - Proíbe a nomeação de parentes para cargo em comissão e dá outras providências.

53722

Projeto de Lei n!l 3.688, de 2000 (Do Sr.
José Carlos Elias) - Dispõe sobre a introdução
de assistente social no quadro de profissionais
de educação em cada escola.

53723

Projeto de Lei nl! 3.689, de 2000 (Do Sr.
Clementino Coelho) - Acrescenta o artigo 38-A à
Lei nl! 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações. .....
Projeto de Lei n!! 3.690, de 2000 (Do Sr.
Avenzoar Arruda) - Dispõe sobre a obrigatoriedade de reservatórios ou cisternas para acumu-

53723

Projeto de Lei nl! 3.691, de 2000 (Do Sr.
Luiz Carlos Hauly) - Altera a Lei n!l 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
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
- Simples, e dá outras providências".....................

53727

Projeto de Lei n!l 3.692, de 2000 (Do Sr.
Pompeo de Mattos) - Altera a Lei nl! 9.504, de 30
de setembro de 1997, vedando a publicação de
pesquisas eleitorais nos quinze dias que antecedem as datas de eleições e dá outras providências...........................................................................

53734

Projeto de Lei nl! 3.693, de 2000 (Do Sr.
Pompeo de Mattos) - Altera a Lei n!l 9.504, de 30
de setembro de 1997, que "Estabelece normas
para as eleições" para ampliar a segurança e a
fiscalização do voto eletrônico.

53735

Projeto de Lei n!l 3.694, de 2000 (Do Sr.
Pompeo de Mattos) - Estabelece controle e
fiscalização do desmonte de carros e motocicletas pelas oficinas denominadas de ferro velho, na forma que indica e dá outras providências........................................................................

53741

Projeto de Lei n!l 3.695, de 2000 (Do Sr.
Lincoln Portela) - Institui o funcionamento de todas as escolas públicas do País, em um dia por
mês, que será no sábado ou domingo, para os
fins que especifica.

53742

Projeto de Lei nl! 3.696, de 2000 (Do Sr.
Marcos Cintra) - Institui a aprovação em exame
obrigatório, como condição para o exercício da
profissão de cirurgião-dentista.

53742

Projeto de Lei n!! 3.697, de 2000 (Da SI"'!
Marisa Serrano) - Dá nova redação inciso 11 do
art. 20 da Lei nl! 9.394,de 20 de dezembro de
1996, que "Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional".

53743

Projeto de Lei nl! 3.698, de 2000 (Do Sr.
Aloizio Mercadante) - Dispõe sobre a divulgação
dos custos de produção e veiculação de propaganda, informes e publicações de responsabilidade do Governo.

53744

Projeto de Lei nl! 3.706, de 2000 (Do Senado Federal) - PLS nQ 140/99 - Altera a redação
do § 91! do art. 789 do Decreto-Lei n!! 5.452, de 1!l
de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, para estender aos Presidentes das Varas
do Trabalho e aos juízes de direito a faculdade
de conceder o benefício da justiça gratuita, nas
hipóteses que especifica.

53745

53614
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Indicação nº 1.166, de 2000 (Do Sr. Aloizio
Mercadante) - Sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Saúde, a adoção de
medidas relativas à substância cisaprida utilizada
em medicamentos
.

53749

Indicação nº 1.167, de 2000 (Do Sr. Paulo
Paim) - Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Cultura, a criação da Semana de Arte e Cultura Negra Moderna, a ser coordenada pela Fundação Cultural Palmares
.

53750

Indicação nº 1.168, de 2000 (Do Sr. Marçal
Filho) - Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a extensão da
Campanha Nacional de Prevenção à Cegueira e
Reabilitação Visual "Olho no Olho" também a
municípios com menos de 40 mil habitantes
..
Indicação nº 1.169, de 2000 (Do Sr. Luis
Carlos Heinze) - Sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, a prorrogação do prazo para aquisição de títulos públicos
para a renegociação das dívidas agrícolas de
que trata a Resolução nº 2.738, de 28 de junho
de 2000, do Conselho Monetário Nacional.
.

53752

53753

Indicação nº 1.170, de 2000 (Do Sr. Dr. Hélio) - Sugere ao Poder Executivo a concessão de
honrarias aos atletas paraolímpicos brasileiros
que participaram das Paraolimpíadas na Austrá/ia
.

53755

Indicação nº 1.171, de 2000 (Da srª Marisa
Serrano) - Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Trabalho e Emprego, seja
incluída, como uma das ações prioritárias no âmbito do Planfor, para os exercício de 2001 e seguintes, a capacitação de trabalhadores de cooperativas educacionais
.

53756

Indicação nº 1.172, de 2000 (Da srª Marisa
Serrano) - Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, a destinação de prédios públicos desocupados, terrenos, benfeitorias e implementas
para as Cooperativas Educacionais.

Projeto de Decreto Legislativo n2 679, de
2000 (Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional) - Mensagem n2 948/00 - Apro-

53763

Projeto de Decreto Legislativo nº 680, de
2000 (Da Comissões de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional) - Mensagem nº 956/00 Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Panamá sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte dos Dependentes
do Pessoal Diplomático, Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em 10 de abril de
2000.......................................................................

53775

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Projeto de Resolução n2 106, de 2000 (Do
Sr. Zezé Perrella) - Cria a Frente Parlamentar do
Esporte.

53779

Indicação n2 1.134, de 2000 (Do Sr. Ronaldo Vasconcellos) - Sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Fazenda, que o
pagamento unificado dos impostos e das contribuições devidos pelas pessoas jurídicas inscritas
no Simples seja feito on line pela Internet.

53779

ERRATAS
Projetos de Lei nºs 2.498/00, 2.856/00,

53758

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
Projeto de Decreto Legislativo nº 678, de
2000 (Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional) - Mensagem nQ 785/00 Aprova
o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República
do Panamá sobre Isenção de Vistos em Passaportes Comuns, celebrado em Brasília, em 10 de
abri! de 2000.

Novembro de 2000

va o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da
Bélgica sobre Transporte Aéreo, celebrado em
Brasília, em 18 de novembro de 1999.

53759

3.107/00.................................................................
IV - Pequeno Expediente

53781

DA. ROSINHA (PT - PR) - Imediata retirada
da Polícia Militar da administração do Presídio
Central de Piraquara, Estado do Paraná, palco de
rebelião de presos. Queixa de maus-tratos a detentos. Devolução da administração da penitenciária à
Secretaria de Estado da Justiça, melhoria das instalações, maior número de funcionários e melhores
salários.

53782

MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB - CE) Transcurso do Dia do Funcionário Público - 28 de
outubro. Urgente concessão de reajuste salarial à
categoria
0......................

53782

JÚLIO DELGADO (Bloco/PMDB - MG) Congratulações ao Partido dos Trabalhadores pelos resultados obtidos nas eleições municipais.
Conveniência de reexame da linha ideológica do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB, tendo em vista o baixo rendimento da agremiação no recente pleito eleitoral. Saudação aos
peemedebistas laire Rezende e Tarcísio Delgado,
prefeitos eleitos, respectivamente, nos Municípios de
Uberlândia e Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais..

53783

MAX ROSENMANN (PSDB - PR) - Necrológio do ex-Ministro Euro Brandão, da Pasta da
Educação. Congratulações com o ex-Deputado Federal Manoel Castro pela assunção do cargo de
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Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da
Bahia.

53784

ARMANDO ABíLlO (Bloco/PMDB - PB) Eleição de Cícero Lucena Filho e Cássio Cunha
Lima, respectivamente, para as Prefeituras Municipais de João Pessoa e Campina Grande, Estado
da Paraíba
.

53785

MARÇAL FILHO (BlocolPMDB - MS) Omissão do Governo de Mato Grosso do Sul no
combate à violência no Estado
.

53786

FERNANDO CORUJA (PDT - SC) - Indicação de fontes de recursos para reajuste do salário
mínimo. Rejeição da proposta governamental sobre
criação de alíquota única para o Imposto de Renda.
ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP) - Contrariedade à pretendida privatização da companhia
energética CESP Paraná pelo Governo do Estado
de São Paulo
1
..
ENIO BACCI (PDT - RS) - Perseguição praticada pelo Governo Fernando Henrique Cardoso
contra os funcionários públicos. Reconhecimento,
pelo Supremo Tribunal Federal, do direito de incorporação nos vencimentos dos servidores públicos
federais de índice salarial decorrente da conversão
do cruzeiro real em Unidade Real de Valor - UR\I. ..
RUBENS BUENO (PPS - PR) - Defesa de
concessão de reajuste ao salário mínimo compatível com as necessidades dos trabalhadores brasileiros. Apresentação, pelo Partido Popular Socialista, de proposta para recomposição do piso salarial.
JORGE ALBERTO (Bloco/PMDB - SE) Inconformidade com o critério de cálculo adotado
pelo Senador Amir Lando, Relator do Orçamento
Geral da União para 2001, no parecer prévio para
a área de saúde. Necessidade de previsão, por
Prefeitos Municipais e Governadores, de investimentos em saúde nos respectivos orçamentos
para o próximo ano
.
EXPEDITO JÚNIOR (PFL - RO) - Acerto da
decisão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, favorável ao extermínio de búfalos selvagens na Reserva Biológica do Guaporé, Estado de Rondônia.
Conveniência de exploração do potencial turístico
rondoniense
.
GIVALDO CARIMBÃO (BlocoIPSB - AL) Indicação de fontes de recursos para concessão
de reajuste ao salário mínimo
.
RONALDO VASCONCELLOS (PFL - MG) Decisões tomadas pela Comissão Parlamentar de
Inquérito instituída para investigação de denúncias
de irregularidades em contrato celebrado entre a
Confederação Brasileira de Futebol - CBF, e a em-

Quinta-feira 2 53615
presa Nike. Apoio à participação do Deputado Eurico Miranda na CP\. Divulgação dos trabalhos da
Comissão pelos órgãos de comunicação da Casa.. 53792
FRANCISTÔNIO PINTO (Bloco/PMDB - BA)
- Reflexos da elevação dos preços de insumos
agrícolas no desempenho da agricultura brasileira.. 53793
L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG) Caráter demagógico das declarações do Presidente Fernando Henrique Cardoso sobre necessidade
de aproximação da base governista com o povo
brasileiro
53794
o •••••••••••••••••

53787

53788

53788

53789

53790

53791

53792

WALDIR PIRES (PT - BA) - Abertura de novas perspectivas para a sociedade brasileira com a
vitória da Oposição nas recentes eleições municipais
.
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.
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.
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.
LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB - GO) Transcurso do 6]l! aniversário de fundação de Goiânia, capital do Estado de Goiás - 24 de outubro.
Homenagem a Pedro Ludovico Teixeira, fundador
da Goiânia. Comemoração do 322 aniversário da
Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás.
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Braga, pela União Brasileira de Escritores, da Medalha Joaquim Norberto. Importância de identificação, pelo Museu Antropológico da Universidade
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.
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para acompanhamento das negociações salariais
da categoria............................................................
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EULER MORAIS (Bloco/PMDB - GO) - Eleição do Deputado Federal Pedro Wilson para a Prefeitura Municipal de Goiânia. Elogio ao Deputado
Luiz Bittencourt pelo ajuizamento de ação popular
contra a vigência do horário de verão em Goiás.
Conveniência de alteração do traçado da Ferrovia
Norte - Sul no Estado de Goiás.

53811

53802

RUBENS BUENO (PPS - PRo Pela ordem.)
- Solicitação à Secretaria de Segurança Pública do
Estado do Paraná de prisão do assassino do candidato a Vereador Carlos Alberto de Barros e dos
responsáveis pelo clima de violência instaurado no
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..
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53815

53804

NILSON MOURÃO (PT - AC) - Razão do
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.
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WILSON BRAGA (PFL - PB. PeJa ordem.) Apresentação de requerimento de informações ao
Ministério das Comunicações sobre as providências adotadas acerca de irregularidades praticadas
pela empresa Telemar no Estado da Paraíba
..
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Combustíveis Renováveis.
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.
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.
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.
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..
PAULO MOURÃO (PSDB - TO) - Elogio ao
Governo Siqueira Campos pelo planejamento participativo adotado no Tocantins. Realização do 1º
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.
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ta de elevação gradativa do valor do salário míni·
mo. Indicação de fontes de recursos para concessão do reajuste.
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Porã para assentamento de trabalhadores rurais.
Confiança na realização de obras de infra·estrutu·
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Ata da 195ª Sessão, 1 de novembro de 2000
Presidência dos Srs.: Severino Cavalcanti, 2 12 Vice-Presidente; Enio Bacci Marçal Filho,
João Caldas, Wilson Santos, Luiz Bittencourt, Clementino Coelho, Paulo Mourão, Bispo
Wanderval, Sérgio Novais, Vanessa Grazziotin, José Pimentel, Walter Pinheiro,
§ 2 12 do ari. 18 do Regimento Interno
4 - Portaria nº 456, de 14 de agosto de 2000 -

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA
O Sr. Paulo Paim, servindo como 2E Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se à
leitura do expediente.
O Sr. Marçal Filho, servindo como 1º Secretário, procede à leitura do seguinte

11I - EXPEDIENTE
Do Poder Executivo, nos seguintes termos:
MENSAGEM N2 1.604
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº 451, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical
- (ARCA), na cidade de Angical - BA;
2 - Portaria nº 453, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança
do Vale - ACRE V/FM, na cidade de Salto Grande SP;
3 - Portaria nº 454, de 14 de agosto de 2000 Associação e Movimento Comunitário Rádio Liberdade Comunitária FM, na cidade de Taubaté - SP;

Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de Coreaú - IRC, na cidade de Coreaú - CE;
5 - Portaria nº 458, de 14 de agosto de 2000 Associação de Cooperação e Desenvolvimento AeOOD, na cidade de Massapê - CE;
6 - Portaria nº 459, de 14 de agosto de 2000 Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira - OAPC,
na cidade de Cachoeira - BA;
7 - Portaria nº 460, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete,
na cidade de Alegrete - RS;
8 - Portaria nº 461, de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural e Educativa de Vera Cruz do
Oeste, na cidade de Vera Cruz do Oeste - PR;
9 - Portaria nº 462, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Quitandinha, na cidade de Quitandinha- PR;
1O - Portaria nº 465, de 14 de agosto de 2000
ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura de
Mozarlândia, na cidade de Mozarlândia - GO);
11 - Portaria nº 466, de 14 de agosto de 2000 ACeS - Associação Cultural e Comunicação Social,
na cidade de Itupeva - 8P;

12 - Portaria nº 470, de 14 de agosto de 2000Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do
Imigrante, na cidade de Venda Nova do Imigrante ES;
13 - Portaria nº 471, de 14 de agosto de 2000Associação Cultural, Social e Artístico da cidade de
Lavínia, na cidade de Lavínia - SP;
14 - Portaria nº 472, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Urussanga, na cidade de Urussanga - SC;
15 - Portaria nº 473, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminárias para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Luminárias - MG;
16 - Portaria nº 479, de 14 de agosto de 2000Associação Beneficente Cultural de Comlffliea?ãOComunitária Educadora Campo Verde, na cidade de
lacanga - SP;
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17 - Portaria nº 483, de 14 de agosto de 2000 Entidade Cultural e Beneficente de Piraí, na cidade de
Piraí - RJ; e
18 - Portaria nº 485, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de Pontal, na cidade de Pontal - SP.
Brasília, 31 de Outubro de 2000.
MENSAGEM Nº 1.605

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº 449, de 14 de agosto de 2000 Comunidade de Jesus, na cidade de Bom Sucesso MG;
2 - Portaria nº 450, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária dos Produtores Rurais de
São Gabriel, na cidade de São Gabriel - BA;
3 - Portaria nº 452, de 14 de agosto de 2000 Sociedade dos Ecologistas de Tambaú, na cidade de
Tambaú -SP;
4 - Portaria nº 455, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Novos Caminhos, na cidade
de Iracema - CE;
5 - Portaria nº 457, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Pe. Constantino Zajkowski
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico
na cidade de Dom Feliciano - RS;
6 - Portaria nº 463, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Damata FM, na cidade de São Lourenço da Mata - PE;
7 - Portaria nº 464, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Calmonense, na cidade de
Miguel Calmon - BA;
8 - Portaria nº 467, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária "Caminho do Sol", na cidade
de Queluz - SP;
9 - Portaria nº 468, de 14 de agosto de 2000 Constelação Associação Cultural, na cidade de Chapadão do Céu - GO;
10 - Portaria nº 469, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale
de Alfredo Wagner, na cidade de Alfredo Wagner SC;
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11 - Portaria nº 474 de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio, na
cidade de Itutinga - MG;
12 - Portaria nº 475, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural Guaraniense de Rádio e TV, na cidade de Guarani - MG;
13 - Portaria nº477, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural
Cristinense, na cidade de Cristina - MG;
14 - Portaria nº 480, de 14 de agosto de 2000 Fundação Cultural Saúde de Campos, na cidade de
Campos dos Goytacazes - RJ;
15 - Portaria nº 481 , de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita - Um
Bem da Comunidade 99,9 MHZ, na cidade de Santa
Cruz- RN;
16 - Portaria nº 482, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Jacaré dos Homens ACJH, na cidade de Jacaré dos Homens - AL;
17 - Portaria nº 484, de 14 de agosto de 2000 Rádio Comunitária Transamazônica EM, na cidade de
Porto Velho - RO;
18 - Portaria nº 486, de 14 de agosto de 2000 Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
da Comunidade de São João do Triunfo - PR, na cidade de São João do Triunfo - PR;
19 - Portaria nº 487, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Abadiânia, na cidade de
Abadiânia - GO; e
20 - Portaria nº 488, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária São Francisco, na cidade de
Laranjeiras do Sul - PRo
Brasília, 31 de outubro de 2000.
MENSAGEM N2 1.606

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º 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 explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em
onda média, conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria nº 590, de 4 de outubro de 2000 Rádio Itaí de Rio Claro Ltda., na cidade de Tibaji PR;
2 - Portaria nº 591, de 4 de outubro de 2000 Porto de Cima Rádio e Televisão Ltda., na cidade de
Paranaguá - PR;
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3 - Portaria nº 592, de 4 de outubro de 2000 RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação Uda., na
cidade de Almeirim - PA;
Brasília, 31 de outubro de 2000.

MENSAGEM Nº 1.607
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do 8ft. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º 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 explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, conforme os seguintes atos e
entidades:
1 ~ Portaria nº 593, de 4 de outubro de 2000 RBN ~ Rede Brasil Norte de Comunicação Uda., na
cidade de Dianópolis - TO;
2 - Portaria nº 594, de 4 de outubro de 2000 Rádio Bebedouro FM Ltda., na cidade de Passos
Maia~SC;

3 - Portaria nº 595, de 4 de outubro de 2000 ColClmbia FM Ltda., na cidade de Ibiporã - PR;
4 ~ Portaria nº 596, de 4 de outubro de 2000 - Milano FM Ltda., na cidade de Brasilândia do Sul- PR;
5 - Portaria nº 597, de 4 de outubro de 2000Milano FM Ltda., na cidade de Paranacity- PR;
6 - Portaria nº 598, de 4 de outubro de 2000 Rádio Sol Maior Ltda., na cidade de Bayeux - PB;
7 - Portaria nº 599, de 4 de outubro de 2000Radiojornal de Amambaí Ltda., na cidade de Amambaí - MS;
8 - Portaria nº 600, de 4 de outubro de 2000 Rádio Itaí de Rio Claro Ltda., na cidade de Sonora -

MS;
Brasflia, 31 de outubro de 2000.

Do Sr. Octávio Gallotti, Ministro do Supremo
Tribunal Federal, nos seguintes termos:

af. nº 2.070/R
Inquérito Nº 838
Querelante: Partido dos Trabalhadores - PT
Querelado: Francisco Dornelles
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que, nos autos do
processo acima referido, decretei a extinção da punibilidade do indiciado, pela prescrição da pretensão
determinei, em conseqüência, o arquivamento (art.
3º, li, da Lei nº 8.038/90).
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Atenciosamente, - Ministro Octavio GalJotti,
Relator.
Em razão do arquivamento do Inquérito nº 838 do egrégio Supremo Tribunal Federal, fica prejudicada a apreciação da matéria de que trata o Ofício nº 107, de 1994,
do Supremo Tribunal Federal, que deverá
ser arquivado. (RICO. art. 164, inciso I e §
4º). Publique-se.
Em 1-11-00. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Sydney Sanches, Ministro do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:
Of.

nQ 2.141/R
Brasília, 23 de outubro de 2000

Inquérito nº 836 (Queixa-Crime)
Querelante: Cut - Central Única dos Trabalhadores
Querelado: Francisco Dornelles
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos autos
do processo acima referido, julguei extinta a punibilidade e, em conseqüência, determinei seu arquivamento.
Atenciosamente, Ministro Sydney Sanches,
Relator.
Ciente. Prejudique-se o Parecer da
CCJR pela não concessão da licença para
processar o Deputado Francisco Dornelles,
nos termos do art. 164, I, do RICD. Publique-se e, após, arquive-se.
Em 1º-11-2000. - Michel Temer, Presidente.

DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE
Declaro, nos termos do art. 164, inciso I, do Regimento Interno, a prejudicialidade do Parecer da Comissão de Constituição de Justiça e de Redação pela
não concessão da licença para processar o Senhor
Deputado Francisco Dornelles, em face do arquivamento do Inquérito nº 836, pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou extinta a punibilidade no referido
processo.
Publique-se.
Em 1º-11-2000. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Reinaldo Silva Simião, Secretário de
Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, de Porto VelholRO, nos seguintes termos:
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Ofício Circular nº 024 GAB
Porto Velho, 10 de outubrõ-ae 2000
A Sua Exelência o Senhor
Deputado Federal Michel Temer
Câmara dos Deputados
Brasília-DF
Senhor Deputado
Venho à presença de Vossa Excelência, em
nome dos mais altos integrantes desta Secretaria
de Estado, solicitar o vosso apoio na tramitação e
aprovação célere da PEC 289/2000, de que trata o
art. 77 da Constituição Federal, assunto de extrema relevância e importância, não só para os nossos policiais militares, resgatando o seu vínculo
histórico como policiais do ex-Território de Rondônia, como também será um ganho significativo
para a reestruturação da Segurança Pública que
já está acontecendo no Estado de Rondônia, em
particular para o fortalecimento da Polícia Militar
deste Estado.
Nestes termos, nos colocamos à disposição de
Vossa Excelência e empenhamos nosso apoio e consideração.
Atenciosamente, Reinaldo Silva Simião, Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania.

À CCJR (RICO, art. 254). Oficie-se e,
após, publique-se.
Em 1º-11-2000. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Sebastião Ferreira Leite, Procurador
Judicial da Coligação Avante Caldas com Honestidade - Caldas Novas/GO, nos seguintes
termos:
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
Federal, Deputado Federal Michel Temer,
Coligação Avante Caldas com Honestidade, formada pelo PFL, PMDB, PTB, PSD e PSC, com documentos arquivados no Cartório Eleitoral, por seu procurador judicial que esta subscreve, advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Goiás, com endereço profissional
instalados à rua 10, nº 109, sala 07, E. Gold Center,
Setor Oeste, Goiânia/GO, fone: (62) 215-6004, onde
recebem as comunicações de estilo, vem, ante a ilustre presença de Vossa Excelência,

DENUNCIAR
Abuso de autoridade e infringência à Lei nº
1.207, de 25 de outubro de 1950, pelos motivos de
fato e de direito a seguir expostos:

Quinta-feira 2 53621

1. Em 23 de setembro de 2000, o Co_ mandante da 14ª Companhia Independente
de Polícia de Caldas-f\fovãsMajorViveiros;
escoltado por sua mulher Tenente June e Tenente Vieira e de mais de 30 (trinta) policiais,
ínvadiram um comício da Representante, sob
pretexto de estarem cumprindo ordens verbais da Juíza Eleitoral de Caldas Novas.
2. Por volta das 20h, a Tenente June
abordou a candidata a vereadora Magda
Mofatto Hon, sob filmagem do Soldado Costa, argüindo qual seria o conteúdo da fita a
ser exibido naquela noite. A mesma afirmou
que a oficial deveria dirigir-se ao advogado
da Representante Sebastião Ferreira Leite.
3. Foi falado pejo profissional que haveria críticas pesadas ao candidato a prefeito Evandro Magal, da Coligação Caldas
Bem Mais Feliz. Em seguida, o Major Viveiros disse que tinha ordem verbal da Juíza
Eleitoral para apreender a fita.
4. Tão logo a mesma começou a ser
exibida, o Major Viveiros subiu no trio elétrico, sacou a arma e arrancou a fita do vídeo.
Não havia nenhum oficial de justiça no local.
Não havia nenhum mandado judicial a ser
cumprido. Não havia nenhuma ordem a ser
garantida pela Polícia Militar.
5. Pode-se identificar perfeitamente os
veículos GOE 2088 e as viaturas 276 e
1225. Após a retirada do Major Viveiros e da
tropa, vários candidatos discursaram, protestando contra o ato de autoritarismo e terrorismo da Polícia Militar.
6. Por volta das 22h30min, quando a 2ª
fita estava sendo exibida, novamente, o oficial
delinqüente retornou atirando sobre a população indefesa bombas de gás lacrimogêneo e
bombas de efeito moral, subiu no trio elétrico,
arrancou a fita de vídeo e proclamou: "Por
Ordem da Justiça". Segundo demonstra a fif:a,
com uma mão na arma e outra no pescoço
do advogado que esta subscreve, o Major Viveiros se retirou. Mais de 50 (cinqüenta) bombas foram atiradas contra a população.
7. Nenhum policial foi atingido. A violência foi tanta, que ate um vendedor de pipoca teve seu carrinho danificado. Crianças,
velhos, jovens, grávidas, mulheres e homens foram agredidos. Nunca se viu tanta
violência em um ato cívico e pacífico.
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8. Nessa segunda operação, covardemente o Major prendeu um menor. Prescreve o inciso XLIII do artigo 5º da Constituição
Federal que diz:
.
"Art. 5º
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por
eles respondendo os mandantes, os executores e os
que, podendo evitá-los, se omitirem."
9. A invasão do comício atenta contra a legislação eleitoral. Vejamos:
"Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
§ 4º A realização de comícios é permitida no horário compreendido entre as oito e vinte quatro horas.
Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem
cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia."

10. Por outro lado, o Major Viveiros é reincidente nesse tipo de atitudes. Recentemente,
levou à Delegacia de Polícia de Caldas Novas
militantes da campanha eleitoral da Representante, para que as mesmas afirmassem que
agrediram o prefeito municipal Evandro Magal,
quando ocorreu exatamente o contrário.
11. Sob comando do Major Viveiros e
de seus oficiais, a Polícia Militar de Caldas
Novas não tem mínima condição de acompanhar e garantir a igualdade de disputa no
pleito eleitoral. A seguir por esse vergonhoso exemplo, no dia das eleições todos os
eleitores da Coligação serão presos. Não
haverá número suficiente de habeas corpus para conter o sanguinário Major.
12. Sua sede de autoritarismo é tamanha, que, embora bacharel em direito, o
mesmo agrediu cláusulas pétreas da Constituição Federal. Vejamos:
Art. 5º
.
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa, senão em virtude de lei;
IV - é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato;

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde
que não frustrem outra reunião anteriormente
convocada para o mesmo local, sendo apenas
exigido prévio aviso à autoridade competente.
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13. No dia 22 de setembro, por determinação do Major Viveiros, o Tenente Borba
tentou impedir ação propagandística da Representante, sob alegação de que havia ordem verbal da Justiça Eleitoral.
14. Pode-se caracterizar a atitude do
Major Viveiros como seqüestro e terrorismo,
agravado pela sua condição de comandante
da 14ª CIPM de Caldas Novas. O mesmo
não tem condições de assegurar as garantias eleitorais na circunscrição.
15. Prescreve a Lei nº 1.207, de 25 de
outubro de 1950, que: "Art. 1 Sob nenhum
pretexto poderá qualquer agente do Poder
Executivo intervir em reunião pacífica e sem
armas, convocada para casa particular ou
recinto fechado de associação, salvo no
caso do § 15 do art. 141 da Constituição Federal, ou quando a convocação se fizer para
prática de ato proibido por lei.
Art. 2º A infração de qualquer preceito do artigo
anterior e seus parágrafos sujeita o agente do Poder
Executivo à pena de seis meses a um ano de reclusão e perda do emprego, nos termos do art. 189 da
Constituição FederaL"

º

16. Se a reunião em casa particular a
polícia não pode intervir, menos, ainda, em
reunião pública convocada para fins pacíficos. Ressalte-se que a legislação eleitoral
veda cabalmente qualquer espécie de censura. É crime previsto no art. 331 do Código
Eleitoral inutilizar, alterar ou perturbar meio
de propaganda devidamente empregado.
Por outro lado, o art. 248 do Código Eleitoral
veda o impedimento de propaganda eleitoral.
Isto Posto, Requer:
a) que a Câmara Federal conheça a
presente denúncia e tome as providências
cabíveis, para que no processo eleitoral reine a ética, a verdade e o bem comum;
b) encaminhamento da presente denúncia a todos os órgãos estatais para que
providências sejam tomadas a fim de que
atitudes como as tomadas pelo Comandante da Polícia Militar da 14ª CIPM de Caldas
Novas não voltem a acontecer, ocorrido na
fatídica noite de 23 de setembro do corrente, causando constrangimento ilegal aos
eleitores de Caldas Novas.
Atenciosamente, Caldas Novas, 25 de setembro
de 2000. - Sebastião Ferreira Leite, OAB-GO 11.381.
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À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (RICD, art. 253). Oficie-se ao
requerente e, após, publique-se.
Em 1º-11-2000. - Michel Temer, Presidente.
PROCURAÇÃO "AD JUDICIA"
Outorgante(s): Coligação Avante Caldas com
Honestidade, formada pelos partidos: PMDB, PFL,
PSC, PSD e PTB, através de sua representante Zélia
Maria Silva Carneiro, brasileira, casada, empresária,
residente e domiciliada nesta cidade.
Outorgado(s): Sebastião Ferreira Leite, brasileiro, casado, advogado, legalmente inscrito na OAB/GO
sob o nº 11.381, e Rosânia Aparecida Carrijo, brasileira, casada, advogada legalmente inscrita na OAB/GO
sob nº 14.025, ambos com endereço profissional à
Rua 10, nº 109, sala 07, Ed. Gold Center - Setor Oeste - Goiânia/GO, onde indica para receber as notificações de estilo.
Poderes: da cláusula "ad judicia et extra", ou
seja, para o foro em geral, em qualquer juízo, instância ou tribunal, podendo propor contra quem de direito
as ações competentes e defendê-Ias nas contrárias,
seguindo umas e outras, até final decisão, usando
dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para confessar, desistir, firmar compromisso ou acordos, receber, dar recibo e quitação, propor execução, requerer falência,
habilitar crédito, ação ordinária, trabalhista, procedimento sumário, ação monitoria, ação rescisória, medidas cautelares, embargos, agravos, representando
ainda a (o) outorgante, para o fim do disposto nos artigos 447 e 448, ambos do Código de Processo Civil,
podendo ainda substabelecer, com ou sem reserva
de poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e,
mui especialmente:

NovaslGO. 24 de julho de 2000
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Do Sr. Deputado Aécio Neves, Líder do
PSDB, nos seguintes termos:
OF. PSDB/I/Nº 512/2000
Brasília, 31 de outubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o
Deputado Basílio Villani, como membro titular, para
integrar a Comissão Finanças e Tributação e, como
membro suplente, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.
Atenciosamente, Deputado Aécio Neves, Líder
do PSDB.
Defiro. Publique-se.
Em 1º-11-2000. - Michel Temer, Presidente.
OF. PSDBII/Nº 514/2000
Brasília, 31 de outubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o
Deputado Luiz Ribeiro, como membro titular, para integrar a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, e, como membro suplente, para
integrar a Comissão de Agricultura e Política Rural.
Atenciosamente, Deputado Aécio Neves, Líder
do PSDB.
Defiro. Publique-se.
Em 1º-11-2000. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Gerson Peres, Presidente
da Comissão de Agricultura e Política Rural, nos
seguintes termos:
Ofício nº 582/2000
Brasília 18 de outubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
j

Caldas Novas/GO, 24 de julho de 2000. - Coli-

gação Avante Caldas com Honestidade.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58 do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que, em reunião
ordinária realizada hoje, esta Comissão aprovou, unanimemente, o parecer favorável do Relator, Deputado
Joel de Hollanda, ao Projeto de Lei nº 2.194/99.
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Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, Deputado Gerson Peres,
Presidente.
Publique-se.
Em 1º-11-2000. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado Santos Filho, Presidente da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática, nos seguintes termos:
Of. CCTCI-P/552/00
Brasília, 9 de agosto de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Projeto de
Lei nº 4-A!99, do Sr. Sitas Brasileiro, que "estabelece
penalidades pelo uso do telefone celular em teatros,
cinemas e auditórios", inicialmente despachado às
Comissões para apreciação conclusiva, nos termos
do art. 24, 11, do Regimento Interno da Casa, decaiu
dessa condição, por ter recebido pareceres divergentes nas Comissões de Educação, Cultura e Desporto
e de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que lhes apreciaram o mérito, passando doravante a tramitar sujeito à apreciação do Plenário, com
base na alínea g, inciso 11, do referido art. 24.
Atenciosamente, Deputado Santos Filho, Presidente.
Ciente. Transfira-se ao Plenário a
competência para apreciar o Projeto de Lei
nº 4-A!99 (RICD, art. 24, 11, g). Oficie-se e,
após, publique-se.
Em 1º-11-2oo0. - Heráclito Fortes, 1º
Vice-Presidente no exercício da Presidência.
SGM/P nQ 858/00
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nemas e auditórios, informo a Vossa Excelência que,
sobre o assunto, exarei o seguinte despacho:
"Ciente. Transfira-se ao Plenário a
competência para apreciar o Projeto de Lei
nº 4-A!99 (RICD, art. 24, 11, g). Oficie-se e,
após, publique-se."
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência
protestos de elevado apreço e distinta consideração.
- Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, nos seguintes termos:
DF. Nº 587-P/2000 - CCJR
Brasília, 2 de agosto de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 2 de agosto do corrente, dos
Projetos de Lei nºs 4.590-B/94 e 35/95, apensado.
No ensejo, remeto a Vossa Excelência a decisão quanto à apreciação da matéria pelo Plenário da
Casa, dada a divergência de pareceres oferecidos
pelas Comissões incumbidas da análise do mérito
das referidas proposições, nos termos do art. 24, 11, g,
do Regimento Interno.
Cordialmente, - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
Ciente. Transfira-se ao Plenário a competência para apreciar o PL nº 4.590-8/94 e
seu apensado, PL nº 35/95 (RICD, art. 24, 11,
g). Oficie-se e, após, publique-se.
Em 1º-11-2000. - Michel Temer, Presidente.
OF. Nº 757-P/2000 - CCJR

Brasília, 1Q de novembro de 2000

Brasília, 13 de outubro de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Reportando-me ao Ofício nQ 552/2000, datado
de 9 de agosto do corrente ano, a propósito da tramitação do Projeto de Lei nº 4-A!99, que estabelece penalidades pelo uso do telefone celular em teatros, ci-

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº
1.365/99, apreciado por este Órgão Técnico em 3 de
outubro do corrente.
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Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta censideração.
Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

a tramitar sujeito à apreciação do Plenário, com base
na alínea g, inciso 11, do referido art. 24.
Atenciosamente, Deputado Salatiel Carvalho,
Presidente.

Publique-se.
Em 1º-11-2000. - Michel Temer, Presidente.

Ciente. Transfira-se ao Plenário a
competência para apreciar o PL nº 1.158/99
(RICO, art. 24, 11, g). Oficie-se e, após, publique-se.
Em 1º-11-2000. - Michel Temer, Presidente.

OF. Nº 759-P/2000 - CCJR
Brasília, 13 de outubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, os Projetos de Lei nºs
307/99 e 1.598/99, apensado, apreciados por este
Órgão Técnico em 3 de outubro do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.
Deputado, - Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
Publique-se.
Em 1º-11-2000. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado Salatiel Carvalho, Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, nos seguintes termos:
OFTP Nº 211/2000
Brasília, 22 de agosto de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Projeto de
Lei nº 1.158/99, que "estabelece a obrigatoriedade de
proteção ambiental por Estados e Municípios que recebem royalties pela produção de energia elou combustíveis", do Sr. Régis Cavalcante, inicialmente despachado às Comissões para apreciação conclusiva,
nos termos do art. 24, 11, do Regimento Interno da
Casa, decaiu dessa condição, por ter recebido pareceres divergentes nas Comissões de Minas e Energia
e de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, que lhe apreciaram o mérito, passando doravante

OFTP Nº 268/2000
Brasília, 4 de outubro de 2000
A sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 2.162/1999.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicaÇã9 do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, Deputado Salatiel Carvalho,
Presidente.
Publique-se.
Em: 1º-11-2000 Michel Temer, Presidente
Do Sr. Deputado Cleuber Carneiro, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família,
nos seguintes termos:
Ofício nº 245/2000-P
Brasília, 18 de outubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência rever o despacho
aposto ao Projeto de Lei nº 3.107/2000, da Sra. Jandira Feghali, que "dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora de mama por planos e se~
guros privados de assistência à saúde nos casos de
mutilação decorrentes de tratamento de câncer", para
determinar sua desapensação do Projeto de Lei nº
2.740/2000, do Senado Federal (PLS nº258/99), que
"institui a obrigatoriedade de prestação de atendimento cirúrgico-plástico a portadores de defeitos físi-
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cos causadores de sofrimento moral relevante", em
atendimento ao Requerimento apresentado pela nobre Deputada Jandira Feghali, cópia em anexo.
Atenciosamente, Deputado Cleuber Carneiro,
Presidente.
Defiro. Desapense-se o PL nº
3.107/00 do PL nº 2.740/00. Distribua-se o
PL nº 3.107/00 às CSSF e CCJR (art. 54).
Poder conclusivo (art. 24, 11) e rito ordinário.
Oficie-se e, após, publique-se.
Em: 1º-11-00 - Michel Temer, Presidente
REQUERIMENTO
(Da Sra. Jandira Feghali)
Requer seja desapensado do PL
3.107/00, o do Projeto de Lei n2 258199.
Senhor Presidente,
Requeiro de Vossa Excelência o desapensamenta e a tramitação em separado do Projeto de Lei
nl:! 3.107/00, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da
cirurgia plástica reparadora de mama por planos e seguros privados de assistência à saúde nos casos de
mutilação decorrentes de tratamento de câncer', de
minha autoria, que se encontra apensado ao Projeto
de Lei nº 258/99 que "Institui a obrigatoriedade de
prestação de atendimento cirúrgico-plástico a portadores de defeitos físicos causadores de sofrimento
moral relevante", cuja relataria nesta comissão está a
cargo do nobre Deputado Vicente Caropreso.
Sala das Sessões, 10 de outubro de 2000. Deputada Jandira Feghali, PCdoB/RJ.
Do Sr. Deputado Barbosa Neto, Presidente
da Comissão de Viação e Transportes, nos seguintes termos:
Of. P-88/00
Brasília, 28 de junho de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Projeto de Lei
nº 323-8/99 - do Sr. Zenaldo Coutinho - que "dispõe sobre a obrigatoriedade às indústrias de veículos nacionais, revendedoras de importados e proprietários de usados à instalação de bloqueador de velocidade", inicialmente despachado às Comissões para apreciação conclusiva, nos termos do art. 24, 11, do Regimento Interno,
decaiu dessa condição, por ter recebido pareceres diver-
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gentes nas Comissões de Economia, Indústria e Comércio e de Viação e Transportes e, em conseqüência, estará sujeito à apreciação do Plenário, com base na alínea g
do inciso 11 do art. 24.
Atenciosamente, Deputado Barbosa Neto, Presidente.
Ciente. Transfira-se ao Plenário a competência para apreciar o PL nº 323/99, nos
termos do art. 24, inciso 11, alínea g, do RICO.
Oficie-se à Comissão e, após, publique-se.
Em: 1-11-00 - Michel Temer, Presidente
Of. P-125/00
Brasília, 18 de outubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Por solicitação do Deputado Chico da Princesa,
em requerimento aprovado em reunião realizada hoje,
solicito a Vossa Excelência incluir esta Comissão no
despacho inicial aposto ao Projeto de Lei nº 2.498/00 do Sr. Eunicio Oliveira - que "altera a Lei nº7.418, de 16
de dezembro de 1985, que institui o vale-transporte,
para instituir alternativamente o auxílio-transporte".
Atenciosamente, Deputado Barbosa Neto, Presidente.
Defiro. Inclua-se a CVT no despacho
inicial aposto ao PL nº 2.498/00, devendo
manifestar-se antes da CTASP. Oficie-se e,
após, publique-se.
Em 1-11-00 - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado Aécio Neves, Líder do
PSDB, nos seguintes termos:
REQUERIMENTO
Requer convocação de Sessão Solene da Câmara dos Deputados para o
mês de novembro.
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 68 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e ouvido o Plenário, a convocação de sessão solene
desta Casa, para o mês de novembro, a fim de prestar homenagem aos 36 anos da Polícia Federal.
Sala das Sessões, 2 de agosto de 2000. - Deputado Aécio Neves, Líder do Bloco PSDB/PTB.
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Defiro. Publique-se.
Senhor Presidente,
Em: 1-11-2000. - Michel Temer, PreRepresentando um décimo da composição da
sidente.
Câmara dos Deputados, requeremos a V. Exa., com
base no art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, a convocação de Sessão Solene desta Casa
Dos Srs. Deputados Betinho Rosado e Inopara
o Dia 24-11, a fim de prestarmos homenagem
cêncio Oliveira, nos serguintes termos:
em Plenário, a entidade Atletas de Cristo no Brasil,
Brasília, 11 de abril de 2000
importante movimento de apoio aos atletas praticantes
de diversas modalidades esportivas, que hoje
REQUERIMENTO
conta com mais de 6.000 (seis mil) associados não só
Requeiro, na forma regimental, que seja marcano Brasil, mas também em todo o mundo e que vem
da, no dia 18 de setembro de 2000, Sessão Solene
desenvolvendo importante trabalho de apoio aos esem homenagem aos 61 anos de existência do jornal
portistas, através de ações de evangelização, tornanDiário de Natal, cuja importância como veículo de
do assim, a prática esportiva também uma comunhão
comunicação é relevante para o estado. - Dep. Beticom Deus.
nho Rosado.
Sala das Sessões 14 de junho de 2000. - Deputado Euler Morais; Deputado Geddel Vieira Lima,
Líder do PMDBna Câmara dos Deputados.
Defiro. Publique-se.
Em 1-11-2000. - Michel Temer, PresiDefiro. publique-se.
dente
Em 1-11-2000. - Michel Temer, PresiNovembro de 2000

Do' Senhor Deputado De Velasco, nos seguintes termos:
REQUERIMENTO
(Do Senhor De velasco)
Solicita a retirada do Projeto de Lei
n2 3.424 de 2000.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência nos termos do
Art. 104, caput do Regimento Interno, a retirada do
Projeto de Lei nº 3.424/200, de minha autoria, que
dispõe sobre a "obrigatoriedade da instalação de
fraldários em locais públicos".
Na oportunidade recolocamos nosso Gabinete

à sua disposição bem como de seu staft.
Sala das Sessões,
Deputado De Velasco.

de outubro de 2000. -

Prejudicado, em virtude da devolução
ao Autor do PL nº 3.424/00. Oficie-se e,
após, publique-se.
Em 1-11-2000. - Michel Temer, Presidente.
Dos Srs. Deputados Eu1er Morais e Geddel
Vieira Lima, nos seguintes termos:
REQUERIMENTO
(Do Sr. Euler Morais)
Requer Sessão Solene da Câmara
dos Deputados para o dia 24-11.

dente.
Dos Srs. Deputados Fernando Ferro e José
Genoíno, nos seguintes termos:
REQUERIMENTO
(Do Sr. Fernando Ferro)
Requer a convocação de Sessão
Solene da Câmara dos Deputados, para o
dia 31 de outubro de 2000, às 16h.
Senhor Presidente:
Senhor Presidente representando um décimo
da composição da Câmara dos Deputados, requeremos a Vossa Excelência, com base no art. 68 do
Regimento Interno, e ouvido o Plenário, a convocação de Sessão Solene desta casa para o dia 31 de
outubro de 2000, às 16h, em homenagem a DoreeIina de Oliveira Falador, ex-prefeita de Mundo
Novo, covardemente assassinada em 30 de outu··
bro de 1999.
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 2000. - Fernando Ferro~ Deputado Federal PT(PE); José Genoíno, Líder PT.
Defiro. Publique-se.
Em 1-11-2000. - Michel Temer, Presidente.
Dos Srs. Deputados Jaques Wagner e Geraldo Magela, nos seguintes termos:
Requerimento Sessão Solene:
Requeiro nos termos do artigo 68, do Regimento Interno, a realização de Sessão Solene - preferen-
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cialmente entre os dias 21 e 23 de novembro de 2000
- destinada a homenagear os atletas integrantes da
Delegação Brasileira na Olimpíada e da Paraolimpíada de Sidney 2000.
Nestes Termos,
Pedem Deferimento
Brasília, 25 de outubro de 200. - Deputado Jaques Wagner Terceiro-Secretário da Mesa.
.
ApOIO art. 68, RI - Deputado Geraldo Magela.
Defiro. Publique-se.
Em 1º-11-2000. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado Jovair Arantes, nos seguintes termos:
O SR. JOVAIR ARANTES (PSOB - GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Exa. que
considere como lido pronunciamento em que falo sobre um desastrado livro - no meu entendimento e,
acredito, da maioria do povo brasileiro - editado em
Portugal, para comemorar os 20 anos de criação das
Faculdades de Medicina Dentária daquele país.
Admira - nos o desrespeitoso e grosseiro tratamento
dado aos cirurgiões - dentistas e aos brasileiros de
modo geral.
Não satisfeito, transcreve o historiador as palavras com que o Dr. Mano Azul, autor do livro, recorre à
ironia e ofende não só colegas que daqui se foram
para Portugal, mas também a própria Nação brasileira. Somos, de acordo com esse cidadão, "um país
que é uma espécie de Escandinávia da América do
Sul, onde não existe crime, corrupção, suborno, crendice, superstição, miséria, fome; onde o nível cultural
da população é o mais elevado do Planeta, o que permite também um elevado níve.1 mo~1 e"um exemplar
uso da verdade em todas as sltuaçoes.
Sr. Presidente, na qualidade de cirurgião - dentista e Deputado desta terra, não posso deixar de manifestar meu repúdio a esse livro editado em Portugal,
repleto de considerações absolutamente discriminatórias em relação ao povo brasileiro.
Peço a V. Exa., Sr. Presidente, que encaminhe
cópia deste pronunciame~to à Embaixa~a portuguesa e ao governo portugues, tendo em vista ser uma
obra inconveniente ao nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) Esta Presidência encaminhará sua solicitação à Secretaria da Mesa.
O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, no ano em que se comemoram os
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cinco séculos do descobrimento do Brasil pelos portuguese c mais estreitos e mais fortes sentimos os laços que nos unem aos nossos irmãos lusitanos.
Vemo-nos como duas pátrias que se ligam não apenas pelo mesmo idioma, como também pela mesma
cultura, pelos mesmos ideais, pelo mesmo sentimento ~e solidarieda~e ~umana e de comunhão fraterna.
MaiS do que braSileiros e portugueses" ~omos P?VOS
que sempre se Clcolheram com esplrlto cordial e
amistoso, para quem o respeito mútuo e a afeição recíproca se superpõem às fronteiras geográficas e ao
mando político. Em Portugal, sentimo-nos como se na
terra em que nascemos, tanto quanto abrimos os braços aos portugueses que aqui chegam como se brasileiros fossem.
Lamentavelmente, assim não procedem as pessoas que se deixam dominar pela intolerância, pelo
preconceito e pela xenofobia. Prova dessa atitude
mesquinha e retrógrada é a publicação do livro "Dentistas em Portugal": um pouco de história, assinado
pelo Sr. Manuel Lourenço Nunes. Sob o pretexto de
rememorar os 20 anos da criação das faculdades portuguesas de Medicina Dentária, o autor se excede em
ofensas e agressões ao Brasil, aos nossos cirurgiões
- dentistas e a todo o povo brasileiro.
Admira-nos que texto assim tão desrespeitoso e
grosseiro tenha merecido a apresentação e a recomendação do bastonário da Ordem dos Médicos
Dentistas de Portugal, que, dessa maneira, corrobora
a injúria, reforça a calúnia e subscreve a difamação de
que somos vítimas. Justificado, pois, o veemente protesto da Associação Brasileira de Odontologia - Secção Portugal, a que damos absoluto e incondicional
apoio.
Na arenga subscrita pelo Dr. Manuel Fontes de
Carvalho, são os cirurgiões-dentistas brasileiros acusados de charlatães, incompetentes, desonestos e,
como se fosse pouco, burros. Segundo ele, os médicos dentistas lusitanos "continuam a ser insultados
nos sucessivos surtos de equiparação a currículos
acadêmicos inferiores ou até inexistentes".
Não satisfeito, transcreve o "historiador' as palavras com que o Or. Mano Azul recorre à ironia e ofende não só os colegas que daqui se foram para Portugal, mas a própria Nação brasileira. Somos, de acordo com esse cidadão, um "país que é uma espécie de
Escandinávià da América do Sul, onde não existe crime, corrupção, suborno, crendice, superstição, misé·
ria, fome. Onde o nível cultural da população é o mais
elevado do Planeta, o que permite também um elevado nível moral e um exemplar uso da verdade em
todas a~ situações".
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Indefiro, tendo em vista já haver pare·

82/98 da Assembléia da República Portuguesa, que

cer de mérito da ComisSãO de Defesa do

criou a Ordem dos Médicos Dentistas possibilitando
que nela se inscrevam cirurgiões-dentistas brasileiros, em igualdade de direitos e de deveres com os colegas de Portugal. Indivíduos como os senhores Fontes de Carvalho e Mano Azul ignoram a lei e se põem,
também, na contramão da história, alheios ao mundo
da globalização econômica e dos grandes acordos internacionais em que hoje vivemos.
Esse, o veemente protesto com que repudiamos
os ataques injuriosos aos dentistas brasileiros em
Portugal. E o que nos compete fazer como cirurgião-dentista, como cidadão e como parlamentar brasileiro, em nome da amizade e do respeito que há 500
anos prevalecem nas relações históricas entre Brasil
e Portugal.
Muito obrigado.

Consumidor, Meio Ambiente e MinoriaS.
Oficie-se ao Requerente e, após, publique-se.
Em 1-11-00..- Michel Temer, Presidente.

A tantos insultos respondemos com a Lei n

Indefiro, por falta de amparo regimental. Oficie-se ao requerente e, após, publique-se.
Em 1Q -11-2000. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado Luiz Antônio Fleury, nos seguintes termos:
REQUERIMENTO
(Do Deputado Luiz Antônio Fleury (PTB - SP»

Dos Srs. Deputados Marcos de Jesus e Aécio Neves, nos seguintes termos:
REQUERIMENTO N2 /00
(Do Sr. Marcos de Jesus)
Requer a convocação de Sessão
Solene da Câmara dos Deputados para
homenagear a Igreja "O Brasil para Cristo" e seu fundador, missionário Manoel
de Mello, no dia 21-11-2000, às 10h.
Senhor Presidente:
Representando um décimo da composição da
Câmara dos Deputados, requeremos a V. Exa., com
base no art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, a convocação de sessão solene desta Casa
para o dia 21-11-2000, às 1Oh, afim de homenagearmos em Plenário, a Igreja "O Brasil para Cristo" e seu
fundador, missionário Manoel de Mello.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Deputado Marcos de Jesus.

Requer audiência da Comissão de
Minas e Energia para o PL n 2 1.877/99.
Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 117, inciso VIII, do Regimento Interno, a audiência da Comissão de Minas e Energia para o Projeto de Lei nQ
1.877/99, que estabelece critérios para o licenciamento ambiental de atividades de pesquisa e lavra
mineral e para a recuperação de áreas degradadas
por mineração, regulamentando o § 2 Q do art. 225 da
Constituição Federal.
Justificação
O projeto de lei acima referido não deverá ser
submetido ao exame do Plenário, conforme determina o art. 24, 11, do Regimento Interno. Por esta e outras razões, e sobretudo pelo fato da matéria versar
sobre lavra mineral, fica evidente que a necessidade
de uma discussão mais aprofundada pela Comissão
de Minas e Energia, a qual compete a discussão de
matérias que tratam de pesquisa e exploração de recursos minerais e energéticos.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 2000.

TERMO DE ADESÃO
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Aécio Neves, Líder do Bloco PSDB/PTB.
Após assinatura, favor informar ao Gabnete 745
Defiro. Publique-se.
Em 1Q-11-2000. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado Paulo Octávio, nos seguin
tes termos:
u

REQUERIMENTO Nº ,DE 2000
(Do Deputado Paulo Octávio)
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 17, inciso IQ letra "M" do Regimento Interno da Casa, requeiro a instituição de uma
Comissão Especial destinada a organizar os eventos
comemorativos pela passagem dos 100 anos do nas-
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cimento do presidente Juscelino Kubitschek, que se
dará em 12 de setembro de 2002.
Justificação
Escolhido recentemente como o estadista brasileiro do século, o Presidente Juscelino Kubitschek
contribuiu sobremaneira para a integração do Brasil,
com a decisão política de construir Brasflia, capital de
todos os brasileiros, transformando um país agrário e
atrasado dos anos cinqüenta, em uma das dez maiores economias do mundo, fazendo com que os brasileiros redescobrissem seu País, sua gente, e suas
possibilidades. Tudo isso se deve ao gênio de Juscelino Kubitschek, cuja maravilhosa obra política foi realizada em um ambiente de liberdade plena, imprensa
livre, instituições abertas e de grande debate político.
JK ultrapassou os problemas, as armadilhas e as dificuldades com sorriso aberto e conciliação constante.
É o momento de lembrarmos o grande brasileiro e
admirarmos a sua gigantesca obra. Daí, entre tantas outras, as razões para que esta Casa participe ativamente
das comemorações pela passagem do seu centenário
de nascimento, que certamente envolverá os Governos
de Minas Gerais, Goiás e do Distrito Federal, num justo
reconhecimento a quem tanto fez pelo nosso País.
Sala das Sessões, 22 de setembro de 2000. Deputado Paulo Octávio, Vice-Líder do PFL.
Indefiro. Inexiste previsão regimental
para o requerido. Oficie-se ao Requerente.
Publique-se.
Em 1º-11-00. - Michel Temer, Presidente.
Dos Srs. Deputados Paulo Paim e Walter Pinheiros, nos seguintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Paulo Paim)
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência que seja prorrogada a Sessão da Câmara dos
Deputados no dia 20 de Novembro do ano em curso em
comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra.
Nestes termos, peço deferimento.
Sala das Sessões, 11 de janeiro de 2000. - Deputado Paulo Paim - PT/RS; Walter Pinheiro.
Defiro. Publique-se
Em 12.11-2000. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado Pedro Fernandes, nos seguintes termos:
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Pedro Fernandes)
Solicita a tramitação conjunta dos
projetos de Lei nl!s 3.360/00 e 3.494/00.
Senhor Presidente:
Estando em tramitação, nesta Casa Legislativa,
os Projetos de Lei n's 3.494/00 (PLS nºs 2.68199 na
casa de origem), do Senador Lúcio Alcântara, que
"dispõe sobre a estruturação e uso de banco de dados sobre a pessoa e disciplina o rito processual do
habeas data", e 3.360/00, do Deputado Nélson Proença, que "dispõe sobre a privacidade de dados e a
relação entre usuários, provedores e portais em redes eletrônicas", requeiro a V. Exa., nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Interno, a tramitação
conjunta das referidas proposições.
Sala das Sessões,
. - Deputado Pedro
Fernandes - PFUMA.
Indefiro, tendo em vista não se evidenciar a correlação das matérias (art. 142,
RICO). Oficie-Se e, após, publique-se.
Em 1º-11-2000. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado Vicente Caropreso, nos seguintes termos:

REQUERIMENTO N!!
(Do Sr. Deputado Vicente Caropreso)
Requer a apensaçao aos Projetos
de Lei nºs 2.588, de 1996; 1.361, de 1999;
2.489, de 2000; 2.537, de 2000; 3.154, de
2000 e 3.566, de 2000 ao Projeto de Lei nl!
505, de 1991.
Senhor Presidente,
Na qualidade de relator, pela Comissão de Seguridade Social e Família, do Projeto de Lei nº505, de
1991, do Deputado Paulo Paim, que "revoga a alínea I
do artigo 20 do Decreto-Lei nº73, de 21 de novembro
de 1966, extinguindo o Seguro Obrigatório de Veículos Automotores", requeiro a Vossa Excelência com
base no artigo 142, caput do Regimento Interno, que
os projetos de lei a seguir relacionados sejam apensados ao PL nº 505, de 1991, tendo em vista tratarem
de matéria conexa e análoga.
- Projeto de Lei nº 2.588, de 1996, do Deputado
Cunha Bueno.
- Projeto de Lei nº 1.361, de 1999, do Deputado
Pompeo de Mattos.
- Projeto de Lei n2 2.489, de 2000, do Deputado
Pompeo de Mattos.
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- Projeto de Lei nº 2.537, de 2000, dos Deputados Professor luizinho e Márcio Matos.
- Projeto de lei nº 3.154, de 2000, do Deputado
Bispo Rodrigues.
- Projeto de Lei nº 3.566, de 2000, do Deputado
José Aleksandro.
Atenciosamente,
Sala das Sessões, de de 2000. - Deputado
Vicente Caropreso, Relator.
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pecial crianças e adolescentes, a assistir a espetáculos muitas vezes inadequados à sua idade e que denigrem a imagem do ser humano, pois sugerem o consumo da pessoa como mercadoria.
No caso do telesexo, a situação é agravada pela
facilidade de acesso ao serviço e pelos altos custos,
uma vez que essas atividades são exercidas em outros países como forma de burlar a lei brasileira e o
acesso implica em ligações internacionais.

. As em~ss?ras de televisão e ~s canais de TV por
Defiro. Apense-se ao PL nº 505/91 os
Pl nºs 2.588/96, 1.361/99 e 2.489/00. Ofiassinatura, l.n?lferentes a~ fato, veiculam abertamencie-se e, após, publique-se.
te essa. ~ublr~ldad?, agr~dl~do os valor~s da pessoa.e
Em 1º-11-2000. _ Michel Temer Preda f~mlha, ~t1tude Inadmlsslvc:' na medida e~ que tais
' s e ' ; ' l ç o s sejam uma concessao do Estado, ainda que
sidente.
a titulo oneroso.
PROJETO DE LEI N2 3.605, DE 2000
Com o objetivo de corrigir tais abusos oferece(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)
mos aos nobres pares esta proposição, que proíbe a
veiculação de anúncios de sexo no rádio e na televiProíbe a propaganda de serviços de
são e pedimos a todos o apoio indispensável à sua
sexo no rádio e na televisão.
aprovação,
por entendermos que se trata de matéria
(Apense-se ao Projeto de lei nº 3.330,
de
relevante
importância para a preservação da famíde 2000)
lia brasileira.
O Congresso Nacional decreta:
Sala das Sessões, 3 de outubro de 2000. - DepuArt. 1º Esta lei proíbe a propaganda e os anúncitado Ronaldo Vasconcellos.
os de serviços de sexo, prostituição, oferta de acompanhantes, telesexo e demais atividades congêneres,
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
nas emissoras de rádio e televisão, bem como nos caCOORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOSnais veiculados por serviço de assinatura.
CeDI
Art. 2º O art. 38 da lei nº 4.117, de 27 de agosto
LEI Nº4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
de 1962, que "institui o Código Brasileiro de Telecolei nº 9.472, de 16-7-1997, revogou esta lei,
(A
municações", modificada pelo Decreto-Lei nº 236, de
exceto
quanto a matéria penal e aos preceitos
28 de fevereiro de 1967, passa a vigorar aditado da
relativos a radiodifusão.)
seguinte alínea d1:
Institui o Código Brasileiro de TeleArt. 3º "Art. 38
.
comunicações.
d1) é vedada a propaganda de telesexo e a oferta de serviços de acompanhante e demais serviços
que explorem o sexo nas emissoras de radiodifusão
sonora e de televisão;

CAPíTULO V
Dos Serviços de Telecomunicações

.............................................................
"
Art. 4º A desobediência ao disposto nesta lei sujeitará o infrator à pena de multa, no valor de dois mil
reais por peça ou anúncio veiculado, podendo, na reincidência, ser aplicada pena de suspensão das operações por um período de até quarenta e oito horas.
Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A oferta de serviços de telesexo, de acompanhantes, bem como de outras atividades relacionadas à prostituição sujeita os telespectadores, em es-

Art. 38. Nas concessões e autorizações para
execução de serviços de radiodifusão serão observados, além de outros requisitos, os seguintes preceitos
e cláusulas:
a) os diretores e gerentes serão brasileiros natos e os técnicos encarregados da operação dos equipamentos transmissores serão brasileiros ou estrangeiros com residência exclusiva no País permitida,
porém, em caráter excepcional e com autorização expressa do Conselho de Telecomunicações, a admissão de especialistas estrangeiros, mediante contrato,
para estas últimas funções;
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b) a modificação dos estatutos e atos constitutivos das empresas depende, para sua validade, de
aprovação do Governo, ouvido previamente o Conselho Nacional de Telecomunicações;
c) a transferência da concessão, a cessão de
cotas ou de ações representativas do capital social,
dependem, para sua validade, de autorização do Governo após o pronunciamento do Conselho Nacional
de Telecomunicações.
O silêncio do Poder concedente ao fim de 90
(noventa) dias contados da data da entrega do requerimento de transferência de ações ou cotas, implicará
na autorização.
d) os serviços de informação, divertimento, propaganda e publicidade das empresas de radiodifusão
estão subordinadas às formalidades educativas e culturais inerentes à radiodifusão, visando aos superiores interesses do País;
e) as emissoras de radiodifusão, excluídas as de
televisão, são obrigadas a retransmitir, diariamente,
das 19 (dezenove) às 20 (vinte) horas, exceto aos sábados, domingos e feriados, o programa oficial de informações dos Poderes da República, ficando reservados 30 (trinta) minutos para divulgação de noticiário
preparado pelas duas Casas do Congresso Nacional;
f) as empresas, não só por meio da seleção
de seu pessoal, mas também das normas de trabalho observadas nas estações emissoras devem
criar as condições mais eficazes para que se evite
a prática de qualquer das infrações previstas na
presente lei;
g) a mesma pessoa não poderá participar da direção de mais de uma concessionária ou permissionária do mesmo tipo de serviço de radiodifusão, na
mesma localidade;

h) as emissoras de radiodifusão, inclusive televisão, deverão cumprir sua finalidade informativa, destinando um mínimo de 5% (cinco por cento) de seu
tempo para transmissão de serviço noticioso.
Parágrafo único. Não poderá exercer a função
de diretor ou gerente de empresa concessionária de
rádio ou televisão quem esteja no gozo de imunidade
parlamentar ou de foro especial.

DECRETO-LEI N" 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei n2
4.117, de 27 de agosto de 1962.
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Art. 1º Respeitadas as disposições da Lei nº
5.250, de 2 de fevereiro de 1967, no que se referem à
radiodifusão, o presente Decreto-Lei modifica e complementa a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962.
.
.
LEI N2 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997
Dispõe sobre a organização dos
serviços de telecomunicações, a criação e
funcionamento de um órgão regulador e
outros aspectos institucionais, nos termos
da Emenda Constitucional ng 8, de 1995.

LIVRO IV
Da Reestruturação e da Desestatização das
Empresas Federais de Telecomunicações

Disposições Finais e Transitórias
Art. 215. Ficam revogados:
I - a Lei nQ 4.117, de 27 de agosto de 1962, salvo
quanto a matéria penal não tratada nesta lei e quanto
aos preceitos relativos à radiodifusão;
\I - a Lei nº 6.874, de 3 de dezembro de 1980;
111- a Lei nº8.367, de 30 de dezembro de 1991;
IV - os arts. 1º, 2º, 3º, 7º, 9º 10, 12 e 14, bem
como o caput e os §§ Iº e 4º do art. 8, da Lei nº 9.295,
de 19 de julho de 1996;
V - o inciso I do art. 16 da Lei nQ 8.029, de 12 de
abril de 1990.
*0 dispositivo refere-se ao primitivo art. 16 da Lei nºB.029,
de 12-4-1990, que foi renumerado pela Lei nº 8.154, de
28-12-1990, passando a ser art. 19.

TVR N!! 427, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N!! 1.604/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n!! 451, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical (ARCA) a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Angical, Estado
da Bahia.
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(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art.54»

13 - Portaria nº 471, de 14 de agosto de 2000Associação Cultural, Social e Artístico da cidade de
Lavínia, na cidade de Lavínia - SP;

Senhores Membros do Congresso NãcíonaJ,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exc1usividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria nº 451, de 14 de agosto de 2000
Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical
(ARCA), na cidade de Angical - BA;
2 - Portaria nº 453, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança
do Vale - ACREV/FM, na cidade de Salto Grande SP;
3 - Portaria nº 454, de 14 de agosto de 2000 Associação e Movimento Comunitário Rádio Liberdade Comunitária FM, na cidade de Taubaté - SP;
4 - Portaria nº 456, de 14 de agosto de 2000 Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de Coreaú -IRC, na cidade de Coreaú - CE;
5 - Portaria nº 458, de 14 de agosto de 2000 Associação de Cooperação e Desenvolvimento ACOOO, na cidade de Massapê - CE;
6 - Portaria nº 459, de 14 de agosto de 2000 Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira - OAPC,
na cidade de Cachoeira - BA;
7 - Portaria nº 460, de 14 de agosto de 2000Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete,
na cidade de Alegrete - RS;
8 - Portaria nº 461, de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural e Educativa de Vera Cruz do
Oeste, na cidade de Vera Cruz do Oeste - PR;
9 - Portaria nº 462, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Quitandinha, na cidade de Quitandinha PR;
10- Portaria nº 465, de 14 de agosto de 2000 ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura de
Mozarlândia, na cidade de Mozarlândia - GO;
11 - Portaria nº 466, de 14 de agosto de 2000 ACCS - Associação Cultural e Comunicação Social,
na cidade de Itupeva - SP;
12 - Portaria nº 470, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do
Imigrante, na cidade de Venda Nova do Imigrante ES;

1.4 -:. Portaria n~ 4~2, ~e 14 de a~o?~o de 2000Assoclaçao. de Radlodlfusao ComunJtana de Urussanga, na cidade de Urussanga - SC;
15 - Portaria nº 473, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminárias para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Luminárias - MG;
16 - Portaria nº 479, de 14 de agosto de 2000Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária Educadora Campo Verde, na cidade de
lacanga - SP;
17 - Portaria nº 483, de 14 de agosto de 2000 Entidade Cultural e Beneficente de Piraí, na cidade de
Pirai - RJ; e
18 - Portaria nº 485, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de Pontal, na cidade de Pontal - SP.
Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
E.M. nº 464/MC
Brasília, 11 de outubro 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 de Radiodifusão Comunitária de Angical (ARCA), com sede na
cidade de Angical, Estado da Bahia, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223 da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de 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-
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do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53640.001780/98,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 § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA NR 451,
DE 14 DE AGOSTO 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 nº 53640.001780/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação de Radiodifusão
Comunitária de Angical (ARCA), com sede na Praça
da Bandeira, nº 29, na cidade de Angical, Estado da
Bahia, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar
com o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 12º00'00"S e longitude em 44º41 '52 JJ W, utilizando a freqüência de
87,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após de liberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º 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. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
Aviso nº 1.943-C.Civil.
Em 31 de outubro de 2000
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
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qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária constantes das Portarias nºs
451,453,454,456,458,459,460,461,462,465,466,
470,471,472,473,479,483 e 485, de 14 de agosto
de 2000.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVR NR 428, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nº 1.604/00
Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n2
453, de 14 de agosto de 2000, que autoriza
a Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança do Vale - ACREVIFM, a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Salto
Grande, Estado de São Paulo.
(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 § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº 451, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical
- (ARCA), na cidade de Angical - BA;
2 - Portaria nº 453, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança
do Vale - ACREV/FM, na cidade de Salto GrandeSP;
3 - Portaria nº 454, de 14 de agosto de 2000 Associação e Movimento Comunitário Rádio liberdade Comunitária - FM, na cidade de Taubaté - SP;
4 - Portaria nº 456, de 14 de agosto de 2000 Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de Coreaú - IRC, na cidade de Coreaú - CE;
5 - Portaria nº 458, de 14 de agosto de 2000 Associação de Cooperação e Desenvolvimento ACOOD, na cidade de Massapê - CE;

Novembro de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

6 - Portaria nº 459, de 14 de agosto de 2000 Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira OAPC, na cidade de Cachoeira - BA;
7 - Portaria nº 460, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete,
na cidade de Alegrete - RS;
8 - Portaria nº 461, de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural e Educativa de Vera Cruz do
Oeste, na cidade de Vera Cruz do Oeste - PR;
9 - Portaria nº 462, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Quitandinha, na cidade de Quitandinha - PR;
10- Portaria nº 465, de 14 de agosto de 2000 ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura de
Mozarlândia, na cidade de Mozarlândia - GO;
11 - Portaria nº 466, de 14 de agosto de 2000 ACCS - Associação Cultural e Comunicação Social,
na cidade de Itupeva - SP;
12 - Portaria nº 470, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do
Imigrante, na cidade de Venda Nova do Imigrante ES;
13 - Portaria nº 471, de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural, Social e Artístico da cidade de
Lavínia, na cidade de Lavínia - SP;
14 - Portaria nº 472, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Urussanga, na cidade de Urussanga - SC;
15 - Portaria nº 473, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminárias para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Luminárias - MG;
16 - Portaria nº 479, de 14 de agosto de 2000 Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária Educadora Campo Verde, na cidade de
lacanga - SP;
17 - Portaria nº 483, de 14 de agosto de 2000 Entidade Cultural e Beneficente de Piraí, na cidade de
Piraí - RJ; e
18 - Portaria nº 485, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de Pontal, na cidade de Pontal - SP.
Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.
2

EM n 463/MC
Brasília, 11 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
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que a entidade denominada Associação Comunitária
de Radiodifusão Esperança do Vale - ACREV/FM,
com sede na cidade de Salto Grande, Estado de São
Paulo, 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 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 educaciona!, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53830.002113/8, 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 § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministério de Estado das Comunicações
PORTARIA Nº 453
DE 14 DE AGOSTO 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 nº 53830.002113/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de
Radiodifusão Esperança do Vale - ACREV/FM, com
sede na Rua José Adarino Sinicio, nº 71, Bairro Cen~
tro, na cidade de Salto Grande, Estado de São Paulo,
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
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Art. A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 222 53'08"8 e longitude em
49º58'52"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 42 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º 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. 52 Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. Pimenta da Veiga
Aviso nº 1.943- C. Civil
Em 31 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
Excelentissimo 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 nºs
451,453,454,456,458,459,460,461,462,465,466,470,
471 , 472, 473, 479, 483 e 485, de 14 de agosto de 2000.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVR Nº 429, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nº 1.604/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nº 454, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação e Movimento Comunitário Rádio Liberdade Comunitária FM
a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Taubaté, Estado de São Paulo.
(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 § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Minis-
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tro 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 nº 451, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical
- (ARCA), na cidade de Angical - BA;
2 - Portaria nº 453, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança
do Vale - ACREV/FM, na cidade de Salto GrandeSP;
3 - Portaria nº 454, de 14 de agosto de 2000 Associação e Movimento Comunitário Rádio liberdade Comunitária FM, na cidade de Taubaté - SP;
4 - Portaria nº 456, de 14 de agosto de 2000 Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de Coreaú-IRC, na cidade de Coreaú - CE;
5 - Portaria nº 458, de 14 de agosto de 2000 Associação de Cooperação e Desenvolvimento ACOOD, na cidade de Massapê - CE;
6 - Portaria nº 459, de 14 de agosto de 2000 Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira - OAPC,
na cidade de Cachoefra - BA
7 - Portaria nº 460, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete,
na cidade de Alegrete - RS;
8 - Portaria nº 461, de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural e Educativa de Vera Cruz do
Oeste, na cidade de Vera Cruz do Oeste - PR;
9 - Portaria nº 462, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Ouitandinha, na cidade de Ouitandinha- PR;
10- Portaria nº 465, de 14 de agosto de 2000 ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura de
Mozarlândia, na cidade de Mozarlândia - GO;
11 - Portaria nº 466, de 14 de agosto de 2000 ACCS - Associação Cultural e Comunicação Social,
na cidade de Itupeva - SP;
12 - Portaria nº 470, de 14 de agosto de 2000Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do
Imigrante, na cidade de Venda Nova do Imigrante ES;
13 - Portaria nº 471, de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural, Social e Artístico da cidade de
Lavínia, na cidade de Lavínia - SP;
14 - Portaria nº 472, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Urussanga, na cidade de Urussanga - SC;
15 - Portaria nº 473, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminá-
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rias para o Desenvolvimento Artistico e Cultural, na cídade de Luminarias - MG;
16 - Portaria nº 479, de 14 de agosto de 2000Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária Educadora Campo Verde, na cidade de
lacanga - SP;
17 - Portaria nº 483, de 14 de agosto de 2000 Entidade Cultural e Beneficente de Piraí, na cidade de
Piraí - RJ; e
18 - Portaria nº 485, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de Pontal, na cidade de Pontal- SP.
Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.
EM Nº 467/MC
Brasília, 11 de outubro 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 e Movimento
Comunitário Rádio Liberdade Comunitária FM, com
sede na cidade de Taubaté, Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei nº 9.612, de 19 de 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, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53830.002008/98, 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 § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
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Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nll 454
DE 14 DE AGOSTO 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 nº 53830.002008/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação e Movimento Comunitário Rádio Liberdade Comunitária FM, com
sede na Rua Itacolomi, nº 351, Bairro São Pedro, na
cidade de Taubaté, Estado de São Paulo, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 23E01 '35"S e longitude
em 45E33'19"W, utilizando a freqüência de 104,9
MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º 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. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Pimenta da Veiga.
Aviso nº 1.943-C. Civil
Em 31 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 autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária constantes das Portarias nºs
451,453,454,456,458,459,460,461,462,465,466,
470,471,472,473,479,483 e 485, de 14 de agosto
de 2000.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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TVR Nº 430, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nº 1.604/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nº 456, de 14 de agosto de 2000, que autoriza o Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de Coreaú IRC, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Coreaú, Estado do Ceará.
(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 § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº 451, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical
- (ARCA), na cidade de Angical- BA;
2 - Portaria nº 453, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança
do Vale - ACREV/FM, na cidade de Salto GrandeSP;
3 - Portaria nº 454, de 14 de agosto de 2000 Associação e Movimento Comunitário Rádio Liberdade Comunitária FM, na cidade de Taubaté - SP;
4 - Portaria nº 456, de 14 de agosto de 2000 Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de Coreaú-I RC, na cidade de Coreaú - CE;
5 - Portaria nº 458, de 14 de agosto de 2000 Associação de Cooperação e Desenvolvimento ACOOD, na cidade de Massapê - CE;
6 - Portaria nº 459, de 14 de agosto de 2000 Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira - OAPe,
na cidade de Cachoeira - BA;
7 - Portaria nº 460, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete,
na cidade de Alegrete - RS;
8 - Portaria nº 461, de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural e Educativa de Vera Cruz do
Oeste, na cidade de Vera Cruz do Oeste - PR;
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9 - Portaria nº 462, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Quitandinha, na cidade de Quitandinha-PR;
10 - Portaria nº 465, de 14 de agosto de 2000 ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura de
Mozarlândia, na cidade de Mozarlândia - GO;
11 - Portaria nº 466, de 14 de agosto de 2000 ACCS - Associação Cultural e Comunicação Social,
na cidade de Itupeva - SP;
12 - Portaria nº 470, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do
Imigrante, na cidade de Venda Nova do Imigrante ES;
13 - Portaria nº 471 , de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural, Social e Artístico da cidade de
Lavínia, na cidade de Lavínia - SP;
14 - Portaria nº 472, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Urussanga, na cidade de Urussanga - SC;
15 - Portaria nº 473, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminárias para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Luminárias - MG;
16 - Portaria nº 479, de 14 de agosto de 2000 Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária Educadora Campo Verde, na cidade de
lacanga - SP;
17 - Portaria nº 483, de 14 de agosto de 2000 Entidade Cultural e Beneficente de Piraí, na cidade de
Piraí - RJ; e
18 - Portaria nº 485, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de Pontal, na cidade de Pontal - SP.
Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.
EM Nº 462/MC
Brasília, 11 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Exceiência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Instituto de Radiodifusão
de Desenvolvimento Comunitário de Coreaú - IRC,
com sede na cidade de Coreaú, Estado do Ceará, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação· de apoio da
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comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
_ma[leiraa incentivar-o desenvolvimente-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
-téertiea-e-jtlr ídica da pelição-apresentaãã;<::onstaTérndo a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53650.001755/98, 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 § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 456
DE 14 DE AGOSTO 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 nº 53650.001755/98, resolve:
Art. 1º Autorizar o Instituto de Radiodifusão de
Desenvolvimento Comunitário de Coreaú - IRC, com
sede na Rua Raimundo Alferes Leopoldo, s/nº, Bairro
Centro, na cidade de Coreaú, Estado do Ceará, a exe·
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 03E33'03"S e longitude em
40E39'35"W, utilizand6 a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º 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.
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Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga
Aviso nº 1.943-C. Civil
Em 31 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 autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária constantes das Portarias nºs 451, 453, 454, 456, 458, 459,
460,461,462,465,466,470,471,472,473,479,483
e 485, de 14 de agosto de 2000.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVR Nº 431, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nl! 1.604/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n2 458, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação de Cooperação e Desenvolvimento - ACOOD, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Massapê, Estado 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 § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº 451, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical
- (ARCA), na cidade de Angical - BA;
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--2---P-ortaria nº- 453, de-1-4 de agosto de 2000 = - - - - -17 =-Portaria W 483,oe T4dê agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança
Entidade Cultural e Beneficente de Piraí, na cidade de
do Vale - ACRIEVIFM, na cidade de Salto Grande Pirai - RJ; e
18- Portaria nº 485, de 14 de agosto de 2000 SP;
3 - Portaria nQ 454, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Cultura, Lazer e ComuniAssociação e Movimento Comunitário Rádio Liberdacação de Pontal, na cidade de Pontal - SP.
de Comunitária FM, na cidade de Taubaté - SP;
Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
4 - Portaria nQ 456, de 14 de agosto de 2000 Henrique Cardoso, Presidente.
Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento ComuEM Nº 479/MC
nitário de Coreaú -IRC, na cidade de Coreaú - CE;
Brasília, 11 de outubro de 2000
o=-tJõrtariã-nº 458, de 14 de agosto de 2000 Associação de Cooperação e Desenvolvimento Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
ACOOD, na cidade de Massapê - CE;
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou6 - Portaria nº 459, de 14 de agosto de 2000 torga de autorização e respectiva documentação para
Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira - OAPC,
que a entidade denominada Associação de Cooperana cidade de Cachoeira - BA;
ção de Desenvolvimento - ACOOD, com sede na cidade de Massapê, Estado do Ceará, explore o servi7 - Portaria nQ 460, de 14 de agosto de 2000 ço de radiodifusão comunitária, em conformidade
Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete,
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
na cidade de Alegrete - RS;
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
8 - Portaria nº 461, de 14 de agosto de 2000 2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Associação Cultural e Educativa de Vera Cruz do
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
Oeste, na cidade de Vera Cruz do Oeste - PR;
cuja
documentação inclui manifestação de apoio da
9 - Portaria nº 462, de 14 de agosto de 2000 comunidade, numa demonstração de receptividade
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultuda filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
ral e Artístico de Ouitandinha, na cidade de Ouitandide maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedinha- PR;
mentação da cultura geral das localidades postulan10- Portaria nº 465, de 14 de agosto de 2000 tes.
ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura de
3. Como se depreende da importância da iniciaMozarlândia, na cidade de Mozarlândia - GO;
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
11 - Portaria nQ 466, de 14 de agosto de 2000 permitem que as entidades trabalhem em conjunto
ACCS - Associação Cultural e Comunicação Social,
com a comunidade, auxiliando não só no processo
na cidade de Itupeva - SP;
educacional, social e cultural mas, também, servem
12 - Portaria nº 470, de 14 de agosto de 2000 de elo à integração de informações benéficas em toAssociação Rádio Comunitária de Venda Nova do
dos os segmentos, e a todos esses núcleos populaciImigrante, na cidade de Venda Nova do Imigrante onais.
ES;
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
13 - Portaria nº 471, de 14 de agosto de 2000 técnica e jurídica da petição apresentada, constatando
a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o que
Associação Cultural, Social e Artístico da cidade de
Lavínia, na cidade de Lavínia - SP;
se conclui da documentação de origem, consubstanciaQ
da
nos autos do Processo Administrativo nº
14 - Portaria n 472, de 14 de agosto de 2000 53650.002303/98,
que ora faço acompanhar, com a fjAssociação de Radiodifusão Comunitária de Urusnalidade
de
subsidiar
os trabalhos finais.
sanga, na cidade de Urussanga - SC;
5. Em conformidade com os preceitos consti15 - Portaria nº 473, de 14 de agosto de 2000 tucionais
e legais, a outorga de autorização, objeto
Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminádo
presente
processo, passará a produzir efeitos lerias para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
gais
somente
após deliberação do Congresso Nacicidade de Luminárias - MG;
onal, a teor do § 3º do art. 223, da Constituição Fe16 - Portaria nº 479, de 14 de agosto de 2000 deral.
Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Resl!leitosamente, - Pimenta da Veiga, MinisComunitária Educadora Campo Verde, na cidade de
tro de Estado das Comunicações.
lacanga - SP;
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PORTARIA N!! 458
DE 14 DE AGOSTO 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 nQ 53650.002303/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação de Cooperação e
Desenvolvimento - ACOOD, com sede na Rua Cel.
João Batista, nQ 448, CI, Bairro Centro, na cidade de
Massapê, Estado do Ceará, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 03E31 '25"S e longitude
em 40E20'28"W, utilizando a freqüência de 105,9
MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3Q 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. 5Q Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga
Aviso nQ 1.943-C. Civil
Em 31 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 eS,sa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senho'r 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 nºs
451,453,454,456,458,459,460,461,462,465,466,
470,471,472,473,479, 483 e 485, de 14 de agosto
de 2000.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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TVR N!! 432, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N!! 1.604/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n!! 459, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Obra de Assistência Paroquial de
Cachoeira - OAPC, a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cachoeira, Estado da Bahia.
(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 XLI, combinado
com o § 3Q do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº 451, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical
- (ARCA), na cidade de Angical - BA;
2 - Portaria nQ 453, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança
do Vale - ACREV/FM, na cidade de Salto GrandeSP;
3 - Portaria nQ 454, de 14 de agosto de 2000 Associação e Movimento Comunitário Rádio Liberdade Comunitária FM, na cidade de Taubaté - SP;
4 - Portaria nQ 456, de 14 de agosto de 2000 Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de Coreaú·IRC, na cidade de Coreaú - CE;
5 - Portaria nº 458, de 14 de agosto de 2000 Associação de Cooperação e Desenvolvimento ACOOD, na cidade de Massapê - CE;
6 - Portaria nº 459, de 14 de agosto de 2000 Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira - OAPC,
na cidade de Cachoeira - BA;
7 - Portaria nQ 460, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete,
na cidade de Alegrete - RS;
8 - Portaria nQ 461, de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural e Educativa de Vera Cruz do ,
Oeste, na cidade de Vera Cruz do Oeste - PR;
.
9 - Portaria nº 462, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu-
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ral e Artístico de Quitandinha, na cidade de QuitandinhaPR;
10 - Portaria nº 465, de 14 de agosto de 2000 ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura de
Mozarlândia, na cidade de Mozarlândia - GO;
11 - Portaria nº 466, de 14 de agosto de 2000 ACCS - Associação Cultural e Comunicação Social,
na cidade de ltupeva - SP;
12 - Portaria nº 470, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do Inúgrante, na cidade de Venda Nova do Imigrante - ES;
13 - Portaria nº 471, de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural, Social e Artístico da cidade de
Lavínia, na cidade de Lavinia - 8P;
14 - Portaria nº 472, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Urussanga, na cidade de Urussanga - SC;
15 - Portaria nº 473, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminárias para o Desenvolvimento Artistico e Cultural, na cidade de Luminárias - MG;
16 - Portaria nº 479, de 14 de agosto de 2000 Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária Educadora Campo Verde, na cidade de
lacanga - SP;
17 - Portaria nº 483, de 14 de agosto de 2000 Entidade Cultural e Beneficente de Piraí, na cidade de
Piraí - RJ; e
18 - Portaria nº 485, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de Pontal, na cidade de Pontal- 8P.
Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.
EM Nº 478/MC
Brasília, 11 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade denominada Obra de Assistência de Cachoeira OAPC, com sede na cidade de Cachoeira, Estado
da Bahia, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 199B.
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.
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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, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53640.001395/98, 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 § 3º do art. 223, da Constituição
Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 459
DE 14 DE AGOSTO 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 199B, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nº 53640.001395/98, resolve:
Art. 1Q Autorizar a Obra de Assistência Paroquial
de Cachoeira - OAPC, com sede na Casa da Criança,
Avenida V Mangabeira, s/nº, Bairro Centro, cidade de
Cachoeira, Estado da Bahia, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar
com o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 12E36'04"S e longitude em 39E02'01 "W, utilizando a freqüência de
87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º 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.
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Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga
Aviso nQ 1.943C. - Civil
Em 31 de outubro de 2000
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 nº
451,453,454,456,458,459,460,461,462,465,466,
470,471,472,473,479,483 e 485, de 14 de agosto
de 2000.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVRR N2 433, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 1.604/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n 2 460, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Rádio Comunitária
Sentinela do Alegrete a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alegrete, Estado do
Rio Grande do Sul.
(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 § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº 451, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical
- (ARCA), na cidade de Angical - BA;
2 - Portaria nº 453, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança
do Vale - ACREVlFM, na cidade de Salto GrandeSP:
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3 - Portaria nº 454, de 14 de agosto de 2000 Associação e Movimento Comunitário Rádio Liberdade Comunitária FM, na cidade de Taubaté - SP;
4 - Portaria nº 456, de 14 de agosto de 2000 Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de Coreaú -IRC, na cidade de Coreaú - CE;
5 - Portaria nº 458, de 14 de agosto de 2000 Associação de Cooperação e Desenvolvimento ACOOD, na cidade de Massapê - CE;
6 - Portaria nº 459, de 14 de agosto de 2000 Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira - OAPC,
na cidade de Cachoeira - BA;
7 - Portaria nº 460, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete,
na cidade de Alegrete - RS;
8 - Portaria nº 461, de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural e Educativa de Vera Cruz do
Oeste, na cidade de Vera Cruz do Oeste - PR;
9 - Portaria nº 462, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Ouitandinha, na cidade de Ouitandinha- PR;
10- Portaria nº 465, de 14 de agosto de 2000 ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura de
Mozarlândia, na cidade de Mozarlândia - GO;
11 - Portaria nº 466, de 14 de agosto de 2000 ACCS - Associação Cultura e Comunicação Social,
na cidade de Itupeva - SP;
12 - Portaria nº470, de 14 de agosto de 2000Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do
Imigrante, na cidade de Venda Nova do Imigrante ES;
13 - Portaria nº 471 , de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural, Social e Artístico da cidade de
Lavínia, na cidade de Lavínia - SP;
14 - Portaria nº 472, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Urussanga, na cidade de Urussanga - SC;
15 - Portaria nº 473, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária de Radiodifusãõ de Luminárias para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Luminárias - MG;
16 - Portaria nº 479, de 14 de agosto de 2000Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária Educadora Campo Verde, na cidade de
lacanga - SP;
1

17 - Portaria nº 483, de 14 de agosto de 2000 Entidade Cultural e Beneficente de Piraí, na cidade de
Piraí - RJ; e
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18 - Portaria nº 485, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de Pontal, na cidade de Pontal - SP.
Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.
EM Nº 477/MC
Brasília, 11 de outubro 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 Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete, com sede na cidade
de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 de 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 fj·
losofia 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, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53790.001216/98, 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 § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 460
DE 14 DE AGOSTO 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
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1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53790.001216/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete, com sede na Rua Barão do
Cerro Largo, nº 284, Bairro Centro, na cidade de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 29E47'33"S e longitude em
55E47'35"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º 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. 52 Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga
Aviso nº 1.943-C. Civil
Em 31 de outubro de 2000
A Sua Exce1 ência 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 nº 451,453,
454,456,458,459,460,461,462,465,466,470,471,
472, 473, 479, 483 e 485, de 14 de agosto de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVR N2434, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 1.604/00

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n2 461, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Cultural e Educativa
de Vera Cruz do Oeste a executar, pelo
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prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Vera Cruz do Oeste,
Estado-do -Paraná.
(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 § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº 451, de 14 de agosto de 2000Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical
- (ARCA), na cidade de Angical - BA
2 - Portaria nº 453, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança do
Vale - ACREVIFM, na cidade de Salto Grande - SP;
3 - Portaria nº 454, de 14 de agosto de 2000 Associação e Movimento Comunitário Rádio Liberdade Comunitária FM, na cidade de Taubaté - SP;
4 - Portaria nº 456, de 14 de agosto de 2000 Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de Coreaú -IRC, na cidade de Coreaú - CE;
5 - Portaria nº 458, de 14 de agosto de 2000 Associação de Cooperação e Desenvolvimento ACOOD, na cidade de Massapê - CE;
6 - Portaria nº 459, de 14 de agosto de 2000 Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira OAPC, na cidade de Cachoeira - BA;
7 - Portaria nº 460, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete,
na cidade de Alegrete - RS;
8 - Portaria nº 461, de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural e Educativa de Vera Cruz do
Oeste, na cidade de Vera Cruz do Oeste - PR
9 - Portaria nº 462, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Artístico de Quitandinha, na cidade de Quitandinha - PR
10 - Portaria nº 465, de 14 de agosto de 2000
ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura de
Mozarlândia, na cidade de Mozarlândia - GO;
11 - Portaria n2 466, de 14 de agosto de 2000 ACCS - Associação Cultural e Comunicação Social,
na cidade de Itupeva - SP;
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12 - Portaria nº470, de 14 de agosto de 2000Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do Imigrante, na cidade de Venda Nova do Imigrante - ES;
12-~~ortarjanº 471, da14JiaaQQ.Sto de 2Q9-º=_
Associação Cultural, Social e Artístico da cidade de
Lavinia, na cidade de Lavínia - SP;
14 - Portaria nº 472, de 14 de agosto de 2000Associação de Radiodifusão Comunitária de Urussanga, na cidade de Urussanga - SC;
15 - Portaria nº m de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminárias para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Luminárias - MG;
16 - Portaria 0'479, de 14 de agosto de 2000 Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária Educadora Campo Verde, na cidade de
lacanga - SP;
17 - Portaria nº 483, de 14 de agosto de 2000 Entidade Cultural e Beneficente de Pirai, na cidade de
Pirai - RJ; e
18 - Portaria nº 485, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de Pontal, na cidade de Pontal - SP.
Brasília, 31 de outubro de 2000.
EM nº 476/MC
Brasília, 11 de outubro 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 Cultural e
Educativa de Vera Cruz do Oeste, com sede na cidade de Vera Cruz do Oeste, Estado do Paraná, explore
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei
nº 9.612, de 19 de 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, seNem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
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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,
.censubstanciada nos autos do ProcessO-Administrati~
vo nº 53740.000985/98, 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 § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N!! 461
DE 14 DE AGOSTO 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 nº 53740.000985/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Cultural e Educativa de Vera Cruz do Oeste, com sede na Avenida
Antônio Vilas Boas s/n Centro, na cidade de Vera
Cruz do Oeste, Estado do Paraná, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geoE
gráficas com latitude em 25 03'26"S e longitude em
53L52'37W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º 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. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Aviso nº 1.943 - C. Civil
Em 31 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
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qual submete à apreciação do Congresso Nacional os
atos que autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária constantes ·das Portarias nºs 451,
453, 454, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 470,
4-2.1,-472. 473,479,483 e 485., de 14 de agosto de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.'
TVR Nº 435, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 1.604/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n 2 462, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Quitandinha a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Quitandinha, Estado do Paraná.
(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 § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº 451, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical
- (ARCA), na cidade de Angical - BA
2 - Portaria nº 453, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança
do Vale - ACREV/FM, na cidade de Salto Grande - SP;
3 - Portaria nº 454, de 14 de agosto de 2000 Associação e Movimento Comunitário Rádio Liberdade Comunitária FM, na cidade de Taubaté - SP;
4 - Portaria nº 456, de 14 de agosto de 2000 Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de Coreaú -IRC, na cidade de Coreaú - CE;
5 - Portaria n!! 458, de 14 de agosto de 2000 Associação de Cooperação e Desenvolvimento ACOOO, na cidade de Massapê - CE;
6 - Portaria nº 459, de 14 de agosto de 2000 Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira - OAPC,
na cidade de Cachoeira - BA
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7 - Portaria n 460, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete,
na cidade de Alegrete - RS;
Q
8 - Portaria n 461, de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural e Educativa de Vera Cruz do
Oeste, na cidade de Vera Cruz do Oeste - PR;
9 - Portaria nQ 462, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Ouitandinha, na cidade de Ouitandinha - PR;
10- Portaria nQ 465, de 14 de agosto de 2000 ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura de
Mozarlândia, na cidade de Mozarlândia - GO;
11 - Portaria nQ 466, de 14 de agosto de 2000 ACCS - Associação Cultural e Comunicação Social,
na cidade de Itupeva - SP;
12 - Portaria nQ 470, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do Imigrante, na cidade de Venda Nova do Imigrante - ES;
13 - Portaria nQ 471 , de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural, Social e Artístico da cidade de
Lavínia, na cidade de Lavínia - SP;
14 - Portaria nQ 472, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Urussanga, na cidade de Urussanga - SC;
15 - Portaria nQ 473, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminárias para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Luminárias - MG;
16 - Portaria nQ 479, de 14 de agosto de 2000 Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária Educadora Campo Verde, na cidade de
lacanga - SP;
17 - Portaria nQ483, de 14 de agosto de 2000 Entidade Cultural e Beneficente de Piraí, na cidade de
Pirai - RJ; e
18 - Portaria nQ 485, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de Pontal, na cidade de Pontal - SP.
Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.
EM nQ 475/MC
Brasília, 11 de outubro 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 de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Ouitandinha, com
sede na cidade de Ouitandinha, Estado do Paraná, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em confor-
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midade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei
nQ 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, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nQ 53740.001016/98, 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
Q
teor do § 3 do ad. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações
PORTARIA N2 462
DE 14 DE AGOSTO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nQ 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nQ 53740.001016/98, resolve:
Art. 1Q Autorizar a Associação Comunitária de
Desenvolvimento Cultural e Artístico de Ouitandinha,
com sede na Rua Padre Francisco, s/nº, Bairro Centro, na cidade de Ouitandinha, Estado do Paraná, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2Q Esta autorização reger-se-á pela Lei nQ
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3Q A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 25Q52'54"S e longitude em
49Q30'22", utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
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Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do ad. 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. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga
Aviso nº 1.943 - C. Civil.
Em 31 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 autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária constantes das Portarias nº 451,453,
454,456,458,459,460,461,462,465,466,470,471,
472, 473, 479, 483 e 485, de 14 de agosto de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República
TVR N2 436, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 1.604/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nº 465, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura de Mozarlândia a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mozarlândia, Estado de Goiás.
(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 § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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:
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1 - Portaria nº 451, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical
- (ARCA), na cidade de Angical- BA
2 - Portaria nº 453. de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança do
Vale - ACREV/FM, na cidade de Salto Grande - SP;
3 - Portaria nº 454, de 14 de agosto de 2000 Associação e Movimento Comunitário Rádio Liberdade Comunitária FM, na cidade de Taubaté - SP;
4 - Portaria nº 456, de 14 de agosto de 2000 Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de Coreaú - IRC, na cidade de Coreaú - CE;
5 - Portaria nº 458, de 14 de agosto de 2000 Associação de Cooperação e Desenvolvimento ACOOO, na cidade de Massapê - CE;
6 - Portaria nº 459, de 14 de agosto de 2000 Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira - OAPC,
na cidade de Cachoeira - BA
7 - Portaria nº 460, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete,
na cidade de Alegrete - RS;
8 - Portaria nº 461, de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural e Educativa de Vera Cruz do
Oeste, na cidade de Vera. Cruz do Oeste - PR,
9 - Portaria nº 462, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Artístico de Ouitandinha, na cidade de Ouitandinha - PR
10- Portaria nº 465, de 14 de agosto de 2000 ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura de
Mozarlândia, na cidade de Mozarlândia - GO;
11 - Portaria nº 466, de 14 de agosto de 2000 ACCS - Associação Cultural e Comunicação Social,
na cidade de Itupeva - SP;
12 - Portaria nº 470, de 14 de agosto de 2000
- Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do
Imigrante, na cidade de Venda Nova do Imigrante ES;
13 - Portaria nº 471, de 14 de agosto de 2000Associação Cultural, Social e Artístico da cidade de
Lavínia, na cidade de Lavínia - SP;
14 - Portaria nº 472, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Urussanga, na cidade de Urussanga - SC;
15 - Portaria nº 473, de 14 de agosto de 2000
- Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminárias para o DesenvolvimeRte-Aftfstico- -e--Gultural,
na cidade de Luminárias - MG;
16 - Portaria nº 479, de 14 de agosto de 2000
- Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária Educadora Campo Verde, na cidade de
lacanga - SP;

Novembro de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

17 - Portaria nQ 483, de 14 de agosto de 2000
- Entidade Cultural e Beneficente de Pirai, na cidade de Pirai - RJ; e
18 - Portaria nº 485, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de Pontal, na cidade de Pontal- SP.
Brasília, 31 de outubro de 2000. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO
EM nº 4721MC
Brasília, 11 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada - ASCOM Associação de
Comunicação e Cultura de Mozarlândia, com sede na
cidade de Mozarlândia, Estado de Goiás, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 de 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, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53670.00057/98, 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 § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 465
DE 14 DE AGOSTO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nº
53670.000579198, resolve:
Art. 1º Autorizar a ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura de Mozarlândia, com sede na
Rua Pedro Amaro s/nº - Centro, na cidade de Mozarlãndia, Estado de Goiás, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 14º45'00"S e longitude em
50 Q34'22"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art.4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º 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. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga
Aviso nº 1.943 - C. Civil.
Em 31 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 autorizam a
execução de serviços de radiodifusão comunitária
constantes das Portarias nº 451, 453, 454, 456, 458,
459,460,461,462,465,466,470,471,472,473,479,
483 e 485, de 14 de agosto de 2000.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República
TVR N!!437, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N!! 1.604/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nº 466, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a ACCS - Associação Cultural e
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Comunicação Social a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itupeva, Estado de São
Paulo.
(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 § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº 451, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical
- (ARCA), na cidade de Angical - BA
2 - Portaria nº 453, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança do
Vale - ACREV/FM, na cidade de Salto Grande - SP;
3 - Portaria nº 454, de 14 de agosto de 2000 Associação e Movimento Comunitário Rádio Liberdade Comunitária FM, na cidade de Taubaté-SP;
4 - Portaria nº 456, de 14 de agosto de 2000 Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de Coreaú - IRC, na cidade de Coreaú - CE;
5 - Portaria nº 458, de 14 de agosto de 2000 Associação de Cooperação e Desenvolvimento ACOOD, na cidade de Massapê-CE;
6 - Portaria nº 459, de 14 de agosto de 2000 Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira - OAPC,
na cidade de Cachoeira-BA
7 - Portaria nº 460, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete,
na cidade de Alegrete - RS;
8 - Portaria nº 461, de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural e Educativa de Vera Cruz do
Oeste, na cidade de Vera Cruz do Oeste - PR
9 - Portaria nº 462, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Quitandinha, na cidade de Quitandinha- PR
10 - Portaria nº 465, de 14 de agosto de 2000 ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura de
Mozarlândia, na cidade de Mozarlândia - GO;
11 - Portaria nº 466, de 14 de agosto de 2000 ACCS - Associação Cultural e Comunicação Social,
na cidade de Itupeva - SP;
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12 - Portaria nº 470, de 14 de agosto de 2000 -Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do
Imigrante, na cidade de Venda Nova do Imigrante ES;
13 - Portaria nº 471, de 14 de agosto de 2000Associação Cultural, Social e Artístico da cidade de
Lavínia, na cidade de Lavínia - SP;
14 - Portaria nº 472, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Urussanga, na cidade de Urussanga - SC;
15 - Portaria nº 473, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminárias para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Luminárias - MG;
16 - Portaria nº 479, de 14 de agosto de 2000Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária Educadora Campo Verde, na cidade de
lacanga - SP;
17 - Portaria nº 483, de 14 de agosto de 2000 Entidade Cultural e Beneficente de Piraí, na cidade de
Piraí - RJ; e
18 - Portaria nº 485, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de Pontal, na cidade de Pontal - SP..
Brasília, 31 de outubro de 2000. - FERNANDO

HENRIQUE CARDOSO.
EM

nQ 493/MC
Brasília, 11 de outubro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada ACCS - Associação Cultural e Comunicação Social, com sede na cidade de
Itupeva, Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº9.612, 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

Novembro de 2000

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-"feirã- 2

53651

de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
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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
º 451 453 454 456 458
t t d P t'
cons an es as or anas n
,
,
,
,
,
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.,
5. Em conformidade com os p.rece~tos c~nstltucionais e legais, a outorga de autonzaçao, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional,
a teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.

A
'
te, Ped ro Parente, Ch efe da
tenclosamen
Casa Civil da Presidência da República

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações

MENSAGEM NSI 1.604/00

fmais.

TVR N2 438, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nº 470, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Rádio Comunitária
de Venda Nova do Imigrante a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Venda Nova do
Imigrante, Estado do Espírito Santo.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54)}

PORTARIA N2 466
DE 14 DE AGOSTO 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 nº 53830.003004/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a ACCS - Associação Cultural e
Comunicação Social, com sede na Rua Raquel
D'Lacqua Marchi, s/nº, Bairro Centro, na cidade de
Itupeva, Estado de São Paulo, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2Q Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 23º09'17"S e longitude em
47º03'18"W utilizando a freqüência de 105,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos t~rmos
do § 3º 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 deliberaçâo.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Pimenta da Veiga
Aviso nº 1.943- C. Civil.
Em 31 de outubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor

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, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria nQ 451 , de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical
- (ARCA), na cidade de Angical-BA;
2 - Portaria nº 453, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança
do Vale - ACREV/FM, na cidade de Salto Grande-

SP;
3 - Portaria nº 454, de 14 de agosto de 2000 Associação e Movimento Comunitário Rádio liberdade Comunitária FM, na cidade de Taubaté - SP;
4 - Portaria nSl 456, de 14 de agosto de 2000 Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de Coreaú - IRC, na cidade de Coreaú - CE;
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5 - Portaria nº 458, de 14 de agosto de 2000 Associação de Cooperação e Desenvolvimento ACODD, na cidade de Massapê ~ CE;
6 - Portaria nº 459, de 14 de agosto de 2000 Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira - OAPC,
na cidade de Cachoeira - BA;
7 - Portaria nº 460, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete,
na cidade de Alegrete - RS;
8 - Portaria nº 461, de 14 de agosto de 2000 jl,ssociação Cultural e Educativa de Vera Cruz do
Oeste, na cidade de Vera Cruz do Oeste - PR
9 - Portaria nº 462, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Quitandinha, na cidade de Quitandinha - PR4

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de
autorização e respectiva documentação para que a entidade denominada Associação Rádio Comunitária de
Venda Nova do Imigrante, com sede na cidade de Ven·
da Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, explore
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 de 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.

10- Portaria nº 465, de 14 de agosto de 2000 ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura de
Mozarlândia, na cidade de Mozarlândia - GO;
11 - Portaria nº 466, de 14 de agosto de 2000 ACeS - Associação Cultural e Comunicação Social,
na cidade de Itupeva - SP;
12 - Portaria nº 470, de 14 de agosto de 2000 _
Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do
Imigrante, na cidade de Venda Nova do Imigrante E8;
13 ~ Portaria nº 471, de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural, Social e Artístico da cidade de
Lavínia, na cidade de Lavínia - SP;
14 - Portaria nº 472, de 14 de agosto de 2000 _
Associação de Radiodifusão Comunitária de Urussanga, na cidade de Urussanga - SC;
15 - Portaria nº 473, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminárias para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Luminárias - MG;
16 - Portaria nº 479, de 14 de agosto de 2000 Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária Educadora Campo Verde, na cidade de
lacanga - SP;
17 - Portaria nº 483, de 14 de agosto de 2000 Entidade Cultural e Beneficente de Piraí, na cidade de
Piraí - RJ; e
18 - Portaria nº 485, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de Pontal, na cidade de Pontal- SP.
Brasília, 31 de outubro de 2000. - FERNANDO

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, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº53660.000586198, 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 § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações

HENRIQUE CARDOSO.
EM nº 491/MC
Brasília, 11 de outubro de 2000

PORTARIA N2 470
DE 14 DE AGOSTO 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 nº 53660.000586/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do Imigrante, com sede na Avenida
Ângelo Altoé, nº450, Sala 1, Bairro Centro, na cidade
de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
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Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 20º19'44"S e longitude em
41°"50"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º 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. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga
Aviso nº 1.943 - C. Civil.
Em 31 de outubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASíLLA - 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 nºs 451, 453, 454, 456,
458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 470, 471, 472,
473, 479, 483 e 485, de 14 de agosto de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente - Chefe da
Casa Civil da Presidência da República
TVR Nº 439, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nº 1.604/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nl! 471, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Cultural, Social e
Artístico da Cidade de Lavínia a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Lavínia, Estado
de São Paulo.
(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
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o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 atós e entidades:
1 - Portaria nº 451, de 14 de agosto de 2000Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical
- (ARCA), na cidade de Angical- BA
2 - Portaria nº 453, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança do
Vale - ACREVlFM, na cidade de Salto Grande - SP;
3 - Portaria nº 454, de 14 de agosto de 2000 _
Associação e Movimento Comunitário Rádio Liberdade Comunitária FM, na cidade de Taubaté - SP;
4 - Portaria nº 456, de 14 de agosto de 2000 Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de Coreaú -IRC, na cidade de Coreaú - CE;
5 - Portaria nº 458, de 14 de agosto de 2000 Associação de Cooperação e Desenvolvimento ACOOD, na cidade de Massapê - CE;
6 - Portaria nº 459, de 14 de agosto de 2000 Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira - OAPC,
na cidade de Cachoeira - BA
7 - Portaria nº 460, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete,
na cidade de Alegrete - RS;
8 - Portaria nº 461, de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural e Educativa de Vera Cruz do
Oeste, na cidade de Vera Cruz do Oeste - PR
9 - Portaria nº 462, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Quitandinha, na cidade de Quitandinha- PR
10 - Portaria nº 465, de 14 de agosto de 2000 ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura de
Mozarlândia, na cidade de Mozarlândia - GO;
11 - Portaria nº 466, de 14 de agosto de 2000 ACCS - Associação Cultural e Comunicação Social,
na cidade de Itupeva - SP;
12 - Portaria nº 470, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do Imigrante, na cidade de Venda Nova do Imigrante - ES;
13 - Portaria nº 471, de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural, Social e Artístico da cidade de
Lavínia, na cidade de Lavínia - SP;
14 - Portaria nº 472, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão CõiTlünitária de Urussanga, na cidade de Urussanga - SC;
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15 - Portaria nº 473, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodiflisão de Luminárias para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Luminárias - MG;
16 - Portaria nQ 479, de 14 de agosto de 2000 _

presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 32 do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações

Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária Educadora Campo Verde, na cidade de
~acanga - SP;
17 - Portaria nº 483, de 14 de agosto de 2000 Entidade Cultural e Beneficente de Piraí, na cidade de
Piraí - RJ; e
18 - Portaria nº 485, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de Pontal, na cidade de Pontal - SP.
Brasilia, 31 de outubro de 2000. - FERNANDO

PORTARIA Nl! 471
DE 14 DE AGOSTO DE 2000

HENRIQUE CARDOSO.
EM nº 490/MC
Brasília, 11 de outubro de 2000
Excelentfssimo Senhor Presidente da República, encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Cultural, Social e Artístico da Cidade de Lavínia, com sede na cidade de Lavínia, Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 de 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, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao
pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo
Administrativo nº 53830.000182/99, 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

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 nº 53830.000182/99, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Cultural, Social e
Artfstico da Cidade de Lavínia, com sede na Avenida
Otávio Pereira Felício, nº 1.570, Bairro Centro, na ci~
dade de Lavínia, Estado de São Paulo, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21 E33'26"S e longitude em
51 E15'37"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º 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. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Pimenta da Veiga
Aviso nº 1.943-C. Civil.
Em 31 de outubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILlA - 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 nº 451 , 453,
454,456,458,459,460,461,462,465,466,470,471,
---412,413,-47-9;--483-e 485, de 14 de agosto de 2000.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República
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TVR Ng 440, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nº 1.604/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nl! 472, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Urussanga a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Urussanga, Estado
de Santa Catarina.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54))
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 seguites atos e entidades:
1 - Portaria nº 451, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical
- (ARCA), na cidade de Angical-BA;
2 - Portaria nº 453, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança
do Vale - ACREV/FM, na cidade de Salto Grande SP;
3 - Portaria nQ 454, de 14 de agosto de 2000 Associação e Movimento Comunitário Rádio Liberdade Comunitária FM, na cidade de Taubaté - SP;
4 - Portaria nl! 456, de 14 de agosto de 2000 Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de Coreaú - IRC, na cidade de Coreaú-CE;
5 - Portaria nº 458, de 14 de agosto de 2000 Associação de Cooperação e Desenvolvimento ACOOD, na cidade de Massapê - CE;
6 - Portaria nº 459, de 14 de agosto de 2000 Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira - OAPC,
na cidade de Cachoeira - BA;
7 - Portaria nQ 460, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete,
na cidade de Alegrete - RS;
8 - Portaria nº 461, de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural e Educativa de Vera Cruz do
Oeste, na cidade de Vera Cruz do Oeste-PR
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9 - Portaria nº 462, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Quitandinha, na cidade de Quitandinha- PR
10- Portaria nº 465, de 14 de agosto de 2000 ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura de
Mozarlândía, na cidade de Mozarlândia - GO;
11 - Portaria nQ 466, de 14 de agosto de 2000 ACCS - Associação Cultural e Comunicação Social,
na cidade de Itupeva - SP;
12 - Portaria nº 470, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do
Imigrante, na cidade de Venda Nova do Imigrante ES;
13 - Portaria na 471, de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural, Social e Artístico da cidade de
Lavínia, na cidade de Lavínia - SP;
14 - Portaria na 472, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Urussanga, na cidade de Urussanga - SC;
15 - Portaria nº 473, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminárias para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Luminárias - MG;
16 - Portaria nº 479, de 14 de agosto de 2000 Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária Educadora Campo Verde, na cidade de
lacanga - SP;
17 - Portaria na 483, de 14 de agosto de 2000 Entidade Cultural e Beneficente de Piraí, na cidade de
Piraí - RJ; e
18 - Portaria nº 485, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de Pontal, na cidade de Pontal - SP.
Brasilia, 31 de outubro de 2000. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.
EM nº 489/MC
Brasília, 11 de outubro 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 de Radiodifusão Comunitária de Urussanga, com sede na cidade de Urusanga, Estado de Santa Catarina, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
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comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
n:aneira a incentivar o desenv?lvimento e a sedimentaçao 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, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53820.000749/98, 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 Nacionàl} a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 472
DE 14 DE AGOSTO 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 nº 53820.000749/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação de Radiodifusão
Comunitária de Urussanga, com sede na Rua da Crinaça, s/nº, Anexo Orfanato da Criança, na cidade de
Urussanga, Estado de Santa Catarina, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de i 9 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 28º30'56"8 e longitude em
49º19'06"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data dé publicação do ato de deliberação.

Novembro de 2000

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga
Aviso nº 1.943- C. Civil.
Em 31 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 autorizam a
execução de serviços de radiodifusão comunitária
constantes das Portarias nº 451,453,454,456,458,
459,460,461,462,465,466,470,471,472,473,479,
483 e 485, de 14 de agosto de 2000.
Atenciosamente, - Pedro Parente - Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVR N2 441, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nº 1.604/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n 2 473, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminárias para o Desenvolvimento Artístico e Cultura a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Luminárias,
Estado de Minas Gerais.
(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 § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 seguites atos e entidades:
1 - Portaria nº 451, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical
- (ARCA), na cidade de Angical- BA;
2 - Portaria nº 453, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança
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do Vale - ACREVlFM, na cidade de Salto Grande SP;
3 - Portaria nº 454, de 14 de agosto de -2000 Associação e Movimento Comunitário Rádio Uberdade Comunitária FM, na cidade de Taubaté - SP;
4 - Portaria nº 456, de 14 de agosto de 2000 Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de Coreaú-IRC, na cidade de Coreaú - CE;
5 - Portaria nº 458, de 14 de agosto de 2000 Associação de Cooperação e Desenvolvimento ACOOO, na cidade de Massapê - CE;
6 - Portaria nº 459, de 14 de agosto de 2000 Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira - OAPC,
na cidade de Cachoeira - BA;
7 - Portaria nº 460, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete,
na cidade de Alegrete - RS;
8 - Portaria nº 461, de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural e Educativa de Vera Cruz do
Oeste, na cidade de Vera Cruz do Oeste - PR
9 - Portaria nº 462, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Quitandinha, na cidade de Quitandinha- PR
10 -, Portaria nº 465, de 14 de agosto de 2000 ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura de
Mozarlândia, na cidade de Mozarlândia - GO;
11 - Portaria nº 466, de 14 de agosto de 2000 ACCS - Associação Cultural e Comunicação Social,
na cidade de Itupeva - SP;
12 - Portaria nº 470, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do
Imigrante, na cidade de Venda Nova do Imigrante ES;
13 - Portaria nº 471, de 14 de agosto de 2000Associação Cultural, Social e Artístico da cidade de
Lavínia, na cidade de Lavínia - SP;
14 - Portaria nº 472, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Urussanga, na cidade de Urussanga - SC;
15 - Portaria nº 473, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminárias para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Luminárias - MG;
16 - Portaria nº 479, de 14 de agosto de 2000Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária Educadora Campo Verde, na cidade de
lacanga - SP;
17 - Portaria nº 483, de 14 de agosto de 2000 Entidade Cultural e Beneficente de Pirai, na cidade de
Piraí - RJ; e
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18 - Portaria nº 485, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de Pontal, na cielade de Pontal - SP.
Brasilia, 31 de outubro de 2000. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.
EM nº 488/MC
Brasília, 11 de outubro 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
de Radiodifusão de Luminárias para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, com sede na cidade de Luminárias, Estado de Minas Gerais, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de 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, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53710.000070/99, 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 Nacionál, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N!l 473
DE 14 DE AGOSTO 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
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1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n- 53710.000070/99, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de
Radiodifusão de Luminárias para o Desenvolvimento
Artístico e Cultural, com sede na Rua Prefeito Antônio
Furtado, nº656 A, Bairro Chácara, na cidade de Luminárias, Estado de Minas Gerais, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 22 Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21 º30'50"S e longitude em
44º54'06"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4Q Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º 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. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga
Aviso nº 1.943 - C. Civil
Em 31 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 autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária constantes das Portarias nº
451,453,454,456,458,459,460,461,462,465,466,
470, 471, 472, 473, 479, 483 e 485, de 14 de agosto
de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVR NQ442, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 1.604/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n 2 479, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Beneficente Cultural
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de Comunicação Comunitária Educadora
Campo Verde a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de lacanga, Estado de São Paulo.
(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 § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 segumtes atos e entidades:
1 - Portaria nº 451, de 14 de agosto de 2000Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical
- (ARCA), na cidade de Angical - BA;
2 - Portaria nº 453, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança do
Vale - ACREVIFM, na cidade de Salto Grande - SP;
3 - Portaria nº 454, de 14 de agosto de 2000 Associação e Movimento Comunitário Rádio liberdade Comunitária FM, na cidade de Taubaté - SP;
4 - Portaria nº 456, de 14 de agosto de 2000 Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de Coreaú -IRC, na cidade de Coreaú - CE;
5 - Portaria nº 458, de 14 de agosto de 2000 Associação de Cooperação e Desenvolvimento ACOOD, na cidade de Massapê - CE;
6 - Portaria nº 459, de 14 de agosto de 2000 Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira - OAPC,
na cidade de Cachoeira - BA
7 - Portaria nº 460, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete,
na cidade de Alegrete - RS;
8 - Portaria nº 461, de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural e Educativa de Vera Cruz do
Oeste, na cidade de Vera Cruz do Oeste - PR
9 - Portaria nº 462, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Artístico de Ouitandinha, na cidade de Ouitandinha - PR
10 - Portaria nº 465, de 14 de agosto de 2000 ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura de
Mozarlândia, na cidade de Mozarlândia - GO;
11 - Portaria nº 466, de 14 de agosto de 2000 ACCS - Associação Cultural e Comunicação Social,
na cidade de Itupeva - SP;
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12 - Portaria nº470, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do Imigrante, na cidade de Venda Nova do Imigrante - ES;
13 - Portaria nº471 , de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural, Social e Artístico da cidade de
Lavínia, na cidade de Lavínia - SP;
14 - Portaria nº 472, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Urussanga, na cidade de Urussanga - SC;
15 - Portaria nº 473, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminárias para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Luminárias - MG;
. 16 - Portaria nº 479, de 14 de agosto de 2000 Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária Educadora Campo Verde, na cidade de
lacanga - SP;
17 - Portaria nº 483, de 14 de agosto de 2000 Entidade Cultural e Beneficente de Pira], na cidade de
Pirai - RJ; e
18 - Portaria nº 485, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de Pontal, na cidade de Pontal- SP.
Brasília, 31 de outubro de 2000. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.
EM nº4591MC
Brasília, 11 de outubro 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 Beneficente Cultural de
Comunicação Comunitária Educadora Campo Verde,
com sede na cidade de lacanga, Estado de São Paulo,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a
Lei n2 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 be~
néficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

Quinta-feira 2 53659

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
nQ 53830.001725/98, 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 § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N2 479
DE 14 DE AGOSTO 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 n2 53830.001725/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Beneficente Cultural de Comunicação Comunitária Educadora Campo Verde, com sede na Rua Dr. Jonas Nunes Bngagão, nº 410, Bairro Centro, na cidade de lacanga,
Estado de São Paulo, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 22 Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21 º53'37"S e longitude em
49º01'04"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º 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 dé deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga
Aviso nº 1.943- C. Civil.
Em 31 de outubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
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Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária constantes das Portarias n]
451,453,454.456,458,459,460,461,462,465,466,
470,471,472,473,479,483 e 485, de 14 de agosto
de 2000.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da Presidêncida da República

TVR N12 443, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N2 1.&04/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n2 483, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Entidade Cultural e Beneficente
de Piraí a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Piraí, Estado do Rio de Janeiro.
(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 XLI, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº 451, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical
- (ARCA), na cidade de Angical - BA;
2 - Portaria nº 453, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança
do Vale - ACREVlFM, na cidade de Salto GrandeSP;
3 - Portaria nº 454, de 14 de agosto de 2000 Associação e Movimento Comunitário Rádio Liberdade Comunitária FM, na cidade de Taubaté - SP;
4 - Portaria nº 456, de 14 de agosto de 2000 Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de Coreaú -IRC, na cidade de Coreaú - CE;
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5 - Portaria nº 458, de 14 de agosto de 2000 AssociacFío de Cooperação e Desenvolvimento ACOOD, na cidade de Massapê - CE;
6 - Portaria nº 459, de 14 de agosto de 2000 Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira - OAPC,
l1a cidade de Cachoeira - BA;
7 - Portaria nº 460, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete,
na cidade de Alegrete - RS;
8 - Portaria n9 461, de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural e Educativa de Vera Cruz do
Oeste, na cidade de Vera Cruz do Oeste - PR;
9 - Portaria nº 462, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Quitandinha, na cidade de Quitandinha- PR
10- Portaria nº 465, de 14 de agosto de 2000 ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura de
Mozarlândia, na cidade de Mozarlândia - GO;
11 - Portaria nº 466, de 14 de agosto de 2000 ACCS - Associação Cultural e Comunicação Social,
na cidade de Itupeva - SP;
12 - Portaria nº 470, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do Imigrante, na cidade de Venda Nova do Imigrante - ES;
13 - Portaria nº 471, de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural, Social e Artístico da cidade de
Lavinia, na cidade de Lavínia - SP;
14 - Portaria nº 472, de 14 de agosto de 2000Associação de Radiodifusão Comunitária de Urussanga, na cidade de Urussanga - SC;
15 - Portaria nº 473, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminárias para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Luminárias - MG;
16 - Portaria n2 479, de 14 de agosto de 2000Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária Educadora Campo Verde, na cidade de
lacanga - SP;
17 - Portaria nº 483, de 14 de agosto de 2000 Entidade Cultural e Beneficente de Piraí, na cidade de
Piraí - RJ; e
18 - Portaria nº 485, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de Pontal, na cidade de Pontal - SP.
Brasília, 31 de outubro de 2000. - FERNANDO

HENRIQUE CARDOSO.
EM nº 465/MC
Brasília, 11 <:Ie---BHrubr-G--de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
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Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ouArt. 3Q A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geotorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Entidade Cultural e BegráfIcas com latitude em 22º37'44"S e longitude em
neficente de Piraí, com sede na cidade de Piraí, Esta43º53'59"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
do do Rio de Janeiro, explore o serviço de radiodifu. Art: 4º Es!e ato somente produ~irá efeitos legais
são comunitária, em conformidade com o caput do
apos ~ellbe:açao do Congr~s~~ Nacional, nos te:rmos
art. 223 da Constituição e a Lei nº 9.612 de 19 de fe~? ~ 3- do ai 1. 2?3 da Con~tltUlçao, devend0!3. entidade
1998
'
iniCiar a execuçao do serviço no prazo de seis meses a
verelro e
.
contar da data de publicação do ato de deliberação.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
sua publicação.
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
Pimenta da Veiga
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
Aviso nº 1.943- C. Civil.
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentaEm 31 de outubro de 2000
ção da cultura geral das localidades postulantes.
A Sua Excelência o Senhor
3. Como se depreende da importância da iniciatiDeputado UBIRATAN AGUIAR
va comandada por Vossa Excelência, essas ações perPrimeiro Secretário da Câmara dos Deputados
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
Brasília
- DF
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à inteSenhor Primeiro Secretário,
gração de informações benéficas em todos os segmenEncaminho a essa Secretaria Mensagem do
tos, e a todos esses núcleos populacionais.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional os
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
atos que autorizam a execução de serviços de radioditécnica e jurídica da petição apresentada, constatanfusão
comunitária constantes das Portarias nº 451,453,
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
454,456,458,459,460,461,462,465,466,470,471,
o que se conclui da documentação de origem, con472, 473, 479, 483 e 485, de 14 de agosto de 2000.
substanciada nos autos do Processo Administrativo
Atenciosamente, - Pedro Parente Chefe da
nº 53770.002337/98, que ora faço acompanhar, com
Casa Civil da Presidência da República.
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

. d

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 § 39 do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N2 483
DE 14 DE AGOSTO 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 nº 53770.002337198, resolve:
Art. 1º Autorizar a Entidade Cultural e Beneficente
de Piraí, com sede na Rua São Benedito, s/nº, Bairro
Centro, na cidade de Piral, Estado do Rio de Janeiro, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Ar1. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

TVR Nº 444, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N!! 1.604/00
Submete à apreciação do Congres~
so Nacional o ato constante da Portaria
n 2 485, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de Pontal a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pontal, Estado de São Paulo.
(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 Q do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi-
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nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguites atos e entidades:
1 - Portaria nº 451, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical
- (ARCA), na cidade de Angical - BA;
2 - Portaria nº 453, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança
do Vale - ACREV/FM, na cidade de Salto Grande-SP;
3 - Portaria nº 454, de 14 de agosto de 2000 Associação e Movimento Comunitário Rádio Liberdade Comunitária FM, na cidade de Taubaté - SP;
4 - Portaria nº 456, de 14 de agosto de 2000 Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de Coreaú -IRC, na cidade de Coreaú - CE;
5 - Portaria nº 458, de 14 de agosto de 2000 Associação de Cooperação e Desenvolvimento ACOOO, na cidade de Massapê - CE;
6 - Portaria nº 459, de 14 de agosto de 2000 Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira - OAPC,
na cidade de Cachoeira - BA;
7 - Portaria nº 460, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete,
na cidade de Alegrete - RS;
8 - Portaria nº 461, de 14 de agosto de 2000 Associação Cultural e Educativa de Vera Cruz do
Oeste, na cidade de Vera Cruz do Oeste - PR
9 - Portaria nº 462, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Quitandinha, na cidade de Quitandinha-PR
10 - Portaria nº 465, de 14 de agosto de 2000 ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura de
Mozarlândia, na cidade de Mozarlândia - GO;
11 - Portaria nº 466, de 14 de agosto de 2000 ACCS - Associação Cultural e Comunicação Social,
na cidade de Itupeva - SP;
12 - Portaria nº 470, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do
Imigrante, na cidade de Venda Nova do Imigrante ES;
13 - Portaria na 471, de 14 de agosto de 2000Associação Cultural, Social e Artístico da cidade de
Lavínia, na cidade de Lavínia - SP;
14 - Portaria na 472, de 14 de agosto de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária de Urussanga, na cidade de Urussanga - se;
15 - Portaria nll 473, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminá-
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rias para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Luminárias - MG;
16 - Portaria nº 479, de 14 de agosto de 2000Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária Educadora Campo Verde, na cidade de
lacanga - SP;
17 - Portaria na 483, de 14 de agosto de 2000Entidade Cultural e Beneficente de Piraí, na cidade de
Piraí - RJ; e
18 - Portaria nº 485, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de Pontal, na cidade de Pontal - SP.
Brasilia, 31 de outubro de 2000. - FERNANDO

HENRIQUE CARDOSO.
EM nº 457 IMC
Brasília, 11 de outubro 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 de Cultura, Lazer e Comunicação de
Pontal, com sede na cidade de Ponta', Estado de
São Paulo. explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei nQ 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, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao
pleito, o que se conclui da documentação de origem,
consubstanciada nos autos do Processo Administrativo nQ 53830.001852/98, que ora faço acompanhar,
com a finalidade de subsidiar os traqalhos finais.
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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 Nacionàl, a teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA N2 485
DE 14 DE AGOSTO 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 nº 53830.001852/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de
Cultura, Lazer e Comunicação de Pontal, com sede
na Rua 1º de Maio, nº 303, Bairro Centro, na cidade
de Pontal, Estado de São Paulo, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21 ºO1 '26''8 e longitude em
48º02'18'W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data dá publicação do ato
de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga
Aviso nº 1.943- C. Civil.
Em 31 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 autorizam a
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execução de serviços de radiodifusão comunitária
constantes das Portarias nº 451, 453, 454, 456, 458,
459,460,461,462,465,466,470,471,472,473,479,
483 e 485, de 14 de agosto de 2000.
Atenciosamente - Pedro Parente Chefe da
Casa Civil da Presidê~cia da República. '
TVR Nº 445, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Ne 1.605/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n e 449, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Comunidade de Jesus a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Bom Sucesso,
Estado de Minas Gerais.
(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 § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhadas 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 nº 449, de 14 de agosto de 2000 Comunidade de Jesus, na cidade de Bom Sucesso -.
MG;
2 - Portaria nº 450, de 14 de agosto de 2000 -Associação Comunitária dos Produtores Rurais de
São Gabriel, na cidade de São Gabriel - BA;
3 - Portaria nº 452, de 14 de agosto de 2000 Sociedade dos Ecologistas de Tambaú, na cidade de
Tambaú-SP;
4 - Portaria nº 455, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Novos Caminhos, na cidade
de Iracema - CE;
5 - Portaria nº 457, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Pe. Constantino Zajkowski
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico,
na cidade de Dom Feliciano - RS;
6 - Portaria na 463, de 14 de agosto de 2000 Associação Râdio Comunitária Damata FM, na cidade de São Lourenço da Mata - PE;
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7 - Portaria n!1464, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Calmonense, na cidade de
Miguel Calmon - BA;
8 - Portaria n!1 467, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária "Caminho do Sol", na cidade
de Queluz - SP;
9 - Portaria nº 468, de 14 de agosto de 2000 Constelação Associação Cultural, na cidade de Chapadão do Céu - GO;
10- Portaria nº 469, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale
de Alfredo Wagner, na cidade de Alfredo Wagner SC;
11 - Portaria nº 474, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio, na
cidade de Itutinga - MG;
12 - Portaria nº 475, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural Guaraniense de Rádio e TV, na cidade de Guarani-MG;
13 - Portaria n!! 477, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural
Cristinense, na cidade de Cristina - MG;
14 - Portaria nº 480, de 14 de agosto de 2000 Fundação Cultural Saúde de Campos, na cidade de
Campos dos Goytacazes - RJ;
15 - Portaria n!! 481 , de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita - Um
Bem da Comunidade 99,9 MHZ, na cidade de Santa
Cruz- RN;
16 - Portaria nº 482, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Jacaré dos Homens ACJH, na cidade de Jacaré dos Homens - AL;
17 - Portaria nº 484, de 14 de agosto de 2000Rádio Comunitária Transamazônica FM, na cidade de
Porto Velho - RO;
18 - Portaria n] 486, de 14 de agosto de 2000 Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
da Comunidade de São João do Triunfo - PR, na cidade de São João do Triunfo - PR;
19 - Portaria nº 487, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Abadiânia, na cidade de
Abadiânia - GO; e
20 - Portaria nº 488, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária São Francisco, na cidade de
Laranjeiras do Sul - PRo
Brasília, 31 de outubro de 2000. - FERNANDO

HENRIQUE CARDOSO.
EM nº 469/MC
Brasília, 11 de outubro de 2000

Novembro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada - Comunidade de Jesus,
com sede na cidade de Bom Sucesso, Estado de Mi·
nas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da
Constituição e a Lei nº 9.812, de 19 de fevereiro de
1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
C~municações s~a i~scri.ção p.ara pr:star o se,:"iço,
cUJa documentaçao InclUI manlfestaçao 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, 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!1 53710.001003/98, 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 § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 449
DE 14 DE AGOSTO 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 nº 5371 0.001 003/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Comunidade de Jesus, com
sede na Rua Vila Macaia nº 62 - Bairro São José, na
cidade de Bom Sucesso, Estado de Minas Gerais, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

.
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Art.
Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21 º01 '50"S e longitude em
44º45'28'W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis mes:s a contar da data de publicação do ato de delibera-

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº 449, de 14 de agosto de 2000 Comunidade de Jesus, na cidade de Bom Sucesso - MG;
2 _ Portaria nº 450, de 14 de agosto de 2000 _

çao.

Associação Comunitária dos Produtores Rurais de
São Gabriel, na cidade de São Gabriel - nBA;

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Pimenta da Veiga
Aviso nº 1.944 - C. Civil.
Em 31 de outubro de 2000
Senhor Primeiro Secretário,
A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASíLlA- DF
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 nº
449,450,452,455,457,463,464,467,468,469,474,
475, 477, 480, 481, 482, 484, 486, 487 e 488, de 14
de agosto de 2000.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

TVR N2 446, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 1.605/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n2 450, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Comunitária dos Produtores Rurais de São Gabriel a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Gabriel,
Estado da Bahia.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54))

3 - Portaria nº 452, de 14 de agosto de 2000 Sociedade dos Ecologistas de Tambaú, na cidade de
Tambaú-SP;
4 - Portaria nº 455, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Novos Caminhos, na cidade
de Iracema - CE;
5 - Portaria nº 457, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Pe. Constantino Zajkowski
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico,
na cidade de Dom Feliciano - RS;
6 - Portaria na 463, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Damata FM, na cidade de São Lourenço da Mata - PE;
7 - Portaria nº 464, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Calmonense, na cidade de
Miguel Calmon - BA;
8 - Portaria nº 467, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária "Caminho do Sol", na cidade
de Queluz - SP;
9 - Portaria nº 468, de 14 de agosto de 2000 Constelação Associação Cultural, na cidade de Chapadão do Céu - GO;
10 - Portaria nº 469, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale de
Alfredo Wagner, na cidade de Alfredo Wagner - SC;
11 - Portaria nº 474, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio, na
cidade de Itutinga-MG;
12 - Portaria nº 475, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural Guaraniense de Rádio e TV, na cidade de Guarani-MG;
13 - Portaria nº 477, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural
Cristinense, na cidade de Cristina - MG;
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14 - Portaria nº 480, de 14 de agosto de 2000 Fundação Cultural Saúde de Campos, na cidade de
Campos dos Goytacazes - RJ;
15 - Portaria nº 481 , de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita - Um Bem
daComunidade99,9MHZ, na cidade de SantaCruz-RN;
16 - Portaria nº 482, de 14 de agosto de 2000 _
Associação Comunitária de Jacaré dos Homens ACJH, na cidade de Jacaré dos Homens - AL;
17 - Portaria nº 484, de 14 de agosto de 2000 _
Rádio Comunitária Transamazônica FM, na cidade de
Porto Velho _ RO;

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
nº 53640.000951/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucianais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.

18 - Portaria nº 486, de 14 de agosto de 2000 _
Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
da Comunidade de São João do Triunfo - PR, na cidade de São João do Triunfo - PR;
19 - Portaria nº 487, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Abadiânia, na cidade de
Abadiânia - GO; e
20 - Portaria nº 488, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária São Francisco, na cidade de
Laranjeiras do Sul - PRo
Brasília, 31 de outubro de 2000. _ FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N2 450
DE 14 DE AGOSTO 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 nº 53640.000951/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária dos
Produtores Rurais de São Gabriel, com sede na Rua
Sete de Setembro nº 162 - Bairro Centro, cidade de
São Gabriel, Estado da Bahia, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 11 º17'30"8 e longitude em
41º52'30"W, utilizando a freqüência de 107,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º 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. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

EM nº 495/MC
Brasília, 11 de outubro 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
dos Produtores Rurais de São Gabriel, com sede na
cidade de São Gabriel, Estado da Bahia, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
9.812, 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 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.

Pimenta da Veiga
Aviso nº 1.944 - C. Civil.
E:m 31 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
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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 nº 449, 450, 452, 455, 457,
463,464,467,468,469,474,475,477,480,481, 482,
484, 486, 487 e 488, de 14 de agosto de 2000.

7 - Portaria n 464, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Calmonense, na cidade de
Miguel Calmon - BA;
8 - Portaria nQ 467, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária "Caminho do Sol", na cidade
de Queluz - SP;

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVR N2 447 DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nº 1.605/00

9 - Portaria nQ 468, de 14 de agosto de 2000 Constelação Associação Cultural, na cidade de Chapadão do Céu-GO;
10 - Portaria n Q 469, de 14 de agosto de 2000
- Associação Comunitária e Cultural Nascente do
Vale de Alfredo Wagner, na cidade de Alfredo Wagner-SC;
11 - Portaria nQ 474, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio, na
cidade de ItutinBa-MG;
12- Portaria nQ 475, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural (Juaraniense de Rádio e TV, na cidade de Guarani-MG;
13 - Portaria nQ 477, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural
Cristinense, na cidade de Cristina-MG
14 - Portaria nQ 480, de 14 de agosto de 2000 Fundação Cultural Saúde de Campos, na cidade de
Campos dos Goytacazes-RJ;
15 - Portaria nº 481, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita - Um Bem
da Comunidade 99,9 MHZ, na cidade de Santa Cruz-RN;
16 - Portaria nº 482, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Jacaré dos Homens ACJH, na cidade de Jacaré dos Homens-AL;
17 - Portaria nQ 484, de 14 de agosto de 2000 Rádio Comunitária Transamazônica FM, na cidade de
Porto Velho-RO);
18 - Portaria nQ 486, de 14 de agosto de 2000 Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
da Comunidade de São João do Triunfo - PR, na cidade de São João do Triunfo-PR
19 - Portaria nº 487, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Abadiânia, na cidade de
Abadiânia-GO; e
20 - Portaria nº 488, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária São Francisco, na cidade de
Laranjeiras do Sul-PR.

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nl! 452, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Sociedade dos Ecologistas de
Tambaú a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Tambaú, Estado de São Paulo.
(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 § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº 449, de 14 de agosto de 2000 - Comunidade de Jesus, na cidade de Bom Sucesso - MG;
2 - Portaria nQ 450, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária dos Produtores Rurais de
São Gabriel, na cidade de São Gabriel-BA;
3 - Portaria nQ 452, de 14 de agosto de 2000 Sociedade dos Ecologistas de Tambaú, na cidade de
Tambaú -SP;
4 - Portaria nº 455, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Novos Caminhos, na cidade
de Iracema - CE;
5 - Portaria nº 457, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Pe. Constantino Zajkowski
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico,
na cidade de Dom Feliciano - RS;
6 - Portaria na 463, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Damata FM, na cida·
de de São Lourenço da Mata - PE;

EM Nº 468/MC
Brasília, 11 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
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a entidade denominada Sociedade dos Ecologistas de
Tambaú, com sede na cidade de Tambaú, Estado de
São Paulo, explore serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Constituiçao e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
d
M"
"
d
2. , Refen'd a ent'd
I a e requereu ao
Inlsteno , as
'
"
C~munlcaçoes s~a I~scn,çao p,ara pr~star o se~lço,
cUJa documentaçao inclUi marllfestaçao de apoIo da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar I) 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, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanc:iada nos autos do Processo Administrativo
nº 53830.000921/98. 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 Q do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, PIMENTA DA VEIGA, Ministro de Estado da Comunicações
PORTARIA NQ 452
DE 14 DE AGOSTO 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 vista o que consta do Processo Administrativo nº 53830.000921/98, resolve:
Art. 1 Autorizar a Sociedade dos Ecologistas de
Tambaú, com sede na Rua Diaulas Parreira, nE 24 I,
Bairro Centro, na cidade de Tambaú, Estado de São
Paulo, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 212 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 Q A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 30E42'18"S e longitude em
47E16'28"W, utilizando a freqüência de 106,3 MHz.

º
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Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo serviço no prazo de seis meses a contar
da data de pub~icaçã? .d? ato após .5ieliberação. do
Co~gresso a entidade iniCiar a execuçao do de dehberaçao.
A r.
t 5°- Esta Portana
' en t ra em vIgor
.
na da ta d e
sua publica ão - PIMENTA DA VEIGA.
ç ,
Aviso nº 1.944- C. Civil
Em 31 de outubro de 2000
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 execuçãode serviços de radiodifusão comunitária constantes das Portarias n' 449,
450,452,455,457,463,464,467,468,469,474,475,
477,480,481,482,484,486,487 e 488, de 14 de
agosto de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASíLIA - DF
TVR NI! 448, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N9 1.605/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nl! 455, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Rádio Comunitária
Novos Caminhos a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Iracema, Estado 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 § 39 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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:
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1 - Portaria nº 449, de 14 de agosto de 2000 Comunidade de Jesus, na cidade de Bom Sucesso-MG

16 - Portaria nº 482, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Jacaré dos Homens ACJH, na cidade de Jacaré dos Homens - AL;

2 - Portaria n' 450, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária dos Produtores Rurais de
São Gabriel, na cidade de São Gabriel-BA
3 - Portaria n 2 452, de 14 de agosto de 2000 Sociedade dos Ecologistas de Tambaú, na cidade de
Tambaú-SP;

17 - Portaria nº 484, de 14 de agosto de 2000Rádio Comunitária Transamazônica FM, na cidade de
Porto Velho - RO;
18 - Portaria nº 486, de 14 de agosto de 2000 Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
da Comunidade de São João do Triunfo - PR, na cida-

4 - Portaria nº 455, de 14 de agosto de 2000 _
Associação Comunitária Novos Caminhos na cidade
de Iracerna-CE'
'
"
5 - Portsfls n 2 457, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Pe. Constantino Zajkowski
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico,
na cidade de Dom Feliciano-RS'
6 - Portaria n' 463, de 14 ~e agosto de 2000 _
Associação Rádio Comunitária Damata FM, na cidade de São Lourenço da Mata-PE;
7 - Portaria nº 464, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Calmonense, na cidade de
Miguel Calmon-BA;

de de São João
~riunfo - PR;
19 - Portana n-487, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária de Abadiânia, na cidade de
Abadiânia - GO; e
. o
~O -:. Portana ~-,4.88, ~e 14 de.agosto d~ 2000Asso~l8:çao Comumtana Sao FrancIsco, na cidade de
Laranjeiras do Sul- PRo
,Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 480 IMC

8 - Portaria nº 467, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária "Caminho do Sol", na cidade
de Queluz-SP;
9 - Portaria nº 468, de 14 de agosto de 2000 Constelação Associação Cultural, na cidade de Chapadão do Céu - GO;
\
10- Portaria nº 469, de 14 de agosto de 2QOO Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale
de Alfredo Wagner, na cidade de Alfredo Wagner SC;
11 - Portaria nº 474, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio, na
cidade de Itutinga - MG;
12 - Portaria nº 475, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural Guaraniense de Rádio e TV, na cidade de Guarani-MG,
13 - Portaria nº 477, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural
Cristinense, na cidade de Cristina - MG;
14 - Portaria nº 480, de 14 de agosto de 2000 Fundação Cultural Saúde de Campos, na cidade de
Campos dos Goytacazes - RJ;
15 - Portaria nQ 481 , de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita - Um
Bem da Comunidade 99,9 MHZ, na cidade de Santa
Cruz - RN;

?O

Brasília, 11 de outubro 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
Novos Caminhos, com sede na cidade de Iracema,
Estado do Ceará, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 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. constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
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nº 53650.002671/98, 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 § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N2 455
DE 14 DE AGOSTO 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 nº 53650.002671/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária
Novos Caminhos, com sede na Travessa José Hamilton Costa nº 30, na cidade de I racema, Estado
do Ceará, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 32 A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 05º48'34"S e longitude em
38'18'21"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º 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. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
Aviso nº 1.944 - C. Civil.
Em 31 de outubro de 2000
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 nOs
449,450,452,455,457,463,464,467,468,469,474,
475, 477, 480, 481, 482, 484, 486, 487 e 488, de 14
de agosto de 2000. Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da Casa Civil.
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A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

TVR N2 449, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 1.605/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nº 457, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Comunitária Pe.
Constantino Zajkowski para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Dom Feliciano, Estado do Rio Grande do Sul.
(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 § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº 449, de 14 de agosto de 2000 Comunidade de Jesus, na cidade de Bom Sucesso MG;
2 - Portaria nº 450, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária dos Produtores Rurais de
São Gabriel, na cidade de São Gabriel - BA,
3 - Portaria nº 452, de 14 de agosto de 2000 Sociedade dos Ecologistas de Tambaú, na cidade de
Tambaú - SP;
,
4 - Portaria nº 455, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Novos Caminhos, na cidade
de Iracema - CE;
5 - Portaria nº 457, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Pe. Constantino Zajkowski
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico,
na cidade de Dom Feliciano - RS;
6 - Portaria nº 463, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Damata FM, na cidade de São Lourenço da Mata - PE;
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7 - Portaria nº 464, de 14 de agosto de 2000 A~sociação Comunitária Calmonense, na cidade de

Miguel Calmon - BA;
8 - Portaria nº 467, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária "Caminho do Sol", na cidade
de Queluz - SP;
9 - Portaria nº 468, de 14 de agosto de 2000 Constelação Associação Cultural, na cidade de Chapadão do Céu - GO;
10- Portaria nº 469, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária e Cultura] Nascente do Vale
de Alfredo Wagner, na cidade de Alfredo Wagner SC;
11 - Portaria nº 474, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio, na
cidade de Itutinga - MG;
12 - Portaria nº 475, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural Guaraniense de Rádio e TIV, na cidade de Guarani - MG;
13 - Portaria nº 477, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural
Cristinense, na cidade de Cristina - MG;
14 - Portaria nº 480, de 14 de agosto de 2000 Fundação Cultural Saúde de Campos, na cidade de
Campos dos Goytacazes - RJ;
15 - Portaria nº 481, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita - Um
Bem da Comunidade 99,9 MHZ, na cidade de Santa
Cruz - RN;
16 - Portaria nº 482, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Jacaré dos Homens ACJH, na cidade de Jacaré dos Homens - AL;
17 - Portaria nº 484, de 14 de agosto de 2000 Rádio Comunitária Transamazônica FM, na cidade de
Porto Velho - RO;
18 - Portaria nº 486, de 14 de agosto de 2000 Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
da Comunidade de São João do Triunfo - PR, na cidade de São João do Triunfo - PR;
19 - Portaria nº 487, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Abadiânia, na cidade de
Abadiânia - GO; e
20 - Portaria nº 488, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária São Francisco, na cidade de
Laranjeiras do Sul - PRo
Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 494/MC
Brasília, 11 de outubro de 2000
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Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Pe. Constantino Zajkowski para o Desenvolvimento
Social, Cultural e Artístico, com sede na cidade de
Dom Feliciano, Estado do Rio Grande do Sul, explore
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei
nº 9.612, de 19 de 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, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53790.001203/98, 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 § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 457,
DE 14 DE AGOSTO 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 nº 53790.001203/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Pe.
Constantino Zajkowski para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico, com sede na Avenida Borges
de Medeiros, nº 590, cidade de Dom Feliciano, Estado
do Rio Grande do Sul, a executar serviço de radiodifu-
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são comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 30º42'15"S e longitude
em 52º06'28"W, utilizando a freqüência de 104,9
MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º 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. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação, Pimenta da Veiga.
Aviso nº 1.944 - C. Civil.
Em 31 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 autorizam a execução de serviços de ra·
diodifusão comunitária constantes das Portarias nºs
449,450,452,455,457,463,464,467,468,469,474,
475,477,480,481,482,484,486,487 e 488, de 14
de agosto de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVR N2 450, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 1.605/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n 2 463, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Rádio Comunitária
Damata FM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de São Lourenço da Mata, Estado de Pernambuco.

Novembro de 2000

(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 § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº 449, de 14 de agosto de 2000 - Comunidade de Jesus, na cidade de Bom Sucesso - MG;
2 _ Portaria nº 450, de 14 de agosto de 2000 _
Associação Comunitária dos Produtores Rurais de
São Gabriel, na cidade de São Gabriel - BA;
3 _ Portaria nº 452, de 14 de agosto de 2000 _
Sociedade dos Ecologistas de Tambaú, na cidade de
Tambaú - SP;
4 - Portaria nº 455, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Novos Caminhos, na cidade
de Iracema - CE;
5 - Portaria nº 457, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária Pe. Constantino Zajkowski
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico,
na cidade de Dom Feliciano - RS;
6 - Portaria na 463, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Damata FM, na cidade de São Lourenço da Mata - PE;
7 - Portaria nº 464, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Calmonense, na cidade de
Miguel Calmon - BA;
8 - Portaria nº 467, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária "Caminho do Sol", na cidade
de Queluz - SP;
9 - Portaria nº 468, de 14 de agosto de 2000 Constelação Associação Cultural, na cidade de Chapadão do Céu - GO;
10 - Portaria nº 469, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale de
Alfredo Wagner, na cidade de Alfredo Wagner - SC;
11 - Portaria nº 474, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio, na
cidade de Itutinga - MG;
12 - Portaria nº 475, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural
Guaraniense de Rádio e TV, nacidade de Guarani - MG;
13 - Portaria nº 477, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural
Cristinense, na cidade de Cristina - MG;
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14 - Portaria nº 480, de 14 de agosto de 2000 Fundação Cultural Saúde de Campos, na cidade de
Campos dos Goytacazes - RJ;
15 - Portaria nº 481, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita - Um Bem
da Comunidade 99,9 MHZ, na cidade de Santa Cruz - RN;
16 - Portaria nº 482, de 14 de agosto de 2000 _
Associação Comunitária de Jacaré dos Homens ACJH, na cidade de Jacaré dos Homens - AL;
17 - Portaria nº 484, de 14 de agosto de 2000 _
Rádio Comunitária Transamazônica FM na cidade de
Porto Velho _ RO;
,

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
nº 53103.000776/98, 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 pr~cess~, pas~ará a produzir efeito~ legais
somente apos dehberaçao do Congresso NaCional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.

18 - Portaria n] 486, de 14 de agosto de 2000 _
Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
da Comunidade de São João do Triunfo - PR, na cidade de São João do Triunfo - PR;
19 - Portaria nº 487, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Abadiânia, na cidade de
Abadiânia - GO, e
20 - Portaria nº 488, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária São Francisco, na cidade de
Laranjeiras do Sul - PRo

Respeitosament~, Pi~enta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunlcaçoes.
PORTARIA N!! 463,
DE 14 DE AGOSTO DE 2000

Brasília, 31 de outubro de 2000. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.
EM nº 474/MC
Brasília, 11 de outubro 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 Rádio Comunitária Damata FM, com sede na cidade de São
Lourenço da Mata, Estado de Pernambuco, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art., 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 de 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 derhonstração 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.

°

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 nº 531 03.000776/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Rádio Comunitária Damata FM, com sede na Rua Nova Esperança, nº
100, 1º Andar, Bairro Centro, cidade de São Lourenço
da Mata, Estado de Pernambuco, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 07º59'37"S e longitude em
35º02'41"W, utilizando a freqüência de 106,3 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º 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. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação, Pimenta da Veiga.
Aviso nº 1.944 - C. Civil.
Em 31 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

53674 Quinta-feira 2

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Novembro de 2000

qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária constantes das Portarias nºs
449,450,452,455,457,463,464,467,468,469,474,
475, 477, 480, 481, 482, 484, 486, 487 e 488, de 14
de agosto de 2000.

6 - Portaria na 463, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Damata FM, na cidade de São Lourenço da Mata - PE;
7 - Portaria nº 464, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária Calmonense, na cidade de
Miguel Calmon - BA;

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

8 - Portaria nº 467, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária "Caminho do Sol", na cidade
de Queluz - SP;
9 - Portaria nº 468, de 14 de agosto de 2000 Constelação Associação Cultural, na cidade de Chapadão do Céu - GO;
10 - Portaria nº 469, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale
de Alfredo Wagner, na cidade de Alfredo Wagner SC;
11 - Portaria nº 474, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio, na
cidade de Itutinga - MG;
12 - Portaria nº 475, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural Guaraniense de Rádio e TV, na cidade de Guarani-MG;
13 - Portarianº477,de14deagostode2000Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural
Cristinense, na cidade de Cristina - MG;
14 - Portaria nº 480, de 14 de agosto de 2000Fundação Cultural Saúde de Campos, na cidade de
Campos dos Goytacazes - RJ;
15 - Portaria nº 481, de 14 de agosto de 2000Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita - Um
Bem da Comunidade 99,9 MHZ, na cidade de Santa
Cruz- RN;
16 - Portaria nº 482, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária de Jacaré dos Homens ACJH, na cidade de Jacaré dos Homens - AL;
17 - Portaria nº484, de 14 de agosto de 2000Rádio Comunitária Transamazônica FM, na cidade de
Porto Velho - RO;
18 - Portaria n] 486, de 14 de agosto de 2000Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
da Comunidade de São João do Triunfo - PR, na cidade de São João do Triunfo - PR;
19 - Portaria nº 487, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Abadiânia, na cidade de
Abadiânia - GO, e
20 - Portaria nº 488, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária São Francisco, na cidade de
Laranjeiras do Sul - PRo
Brasília, 31 de outubro de 2000. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.

TVR N2 451, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N2 1.60S/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n 2 464, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Comunitária Calmonense a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Miguel Calmon, Estado da Bahia.
(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 § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº 449, de 14 de agosto de 2000 Comunidade de Jesus, na cidade de Bom Sucesso MG;
2 - Portaria nº 450, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária dos Produtores Rurais de
São Gabriel, na cidade de São Gabriel- BA;
3 - Portaria nº 452, de 14 de agosto de 2000 Sociedade dos Ecologistas de Tambaú, na cidade de
Tambaú-SP;
4 - Portaria nº 455, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Novos Caminhos, na cidade
de Iracema - CE;
5 ~ Portaria nº 457, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária Pe. Constantino Zajkowski
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico,
na cidade de Dom Feliciano - RS:
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EM nº 473/MC
Brasília, 11 de outubro 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
Calmonense, com sede na cidade de Miguel Calmon,
Estado da Bahia, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei nº9.612, 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, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53640.001556/98, 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 § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA NR 464,
DE 14 DE AGOSTO 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 nº 53640.001556/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Calmonense, com sede na Praça Rui Barbosa, s/nº, Bairro Centro, na cidade de Miguel Calmon, Estado da
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Bahia, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 11 º26'1 O"S e longitude em
40º35'40"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3!l 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. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação, Pimenta da Veiga.
Aviso nº 1.944 - C. Civil
Em 31 de outubro de 2000
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 n2s
449,450,452,455,457,463,464,467,468,469,474,
475, 477, 480, 481, 482, 484, 486, 487 e 488, de 14
de agosto de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

TVR Nº 452, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 1.605/00
Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n!!
467, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Rádio Comunitária "Caminho do Sol" a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Queluz, Estado de São Paulo.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54))
Senhores Membros do Congresso Nacional,
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Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº 449, de 14 de agosto de 2000 Comunidade de Jesus, na cidade de Bom Sucesso MO;
2 - Portaria nº 450, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária dos Produtores Rurais de
São Gabriel, na cidade de São Gabriel- BA;
3 - Portaria nº 452, de 14 de agosto de 2000 Sociedade dos Ecologistas de Tambaú, na cidade de
Tambaú - SP;
4 - Portaria nº 455, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Novos Caminhos, na cidade
de Iracema - CE;
5 - Portaria nº 457, de 14 de agosto de 2000 _
Associação Comunitária Pe. Constantino Zajkowski
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico,
na cidade de Dom Feliciano - RS'
6 - Portaria nº 463, de 14 d~ agosto de 2000 _
Associação Rádio Comunitária Damata FM, na cidade de São Lourenço da Mata - PE;
7 - Portaria nº 464, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Calmonense, na cidade de
Miguel Calmon - BA;
8 - Portaria nº 467, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária "Caminho do Sol", na cidade
de Queluz - SP;

9 - Portaria nº 468, de 14 de agosto de 2000 Constelação Associação Cultural, na cidade de Chapadão do Céu - GO;
10- Portaria nº 469, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale
de Alfredo Wagner, na cidade de Alfredo Wagner SC;
11 - Portaria nº 474, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio, na
cidade de Itutinga - MG;
12 - Portaria nº 475, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural Guaraniense de Rádio e TV, na cidade de Guarani-MG;
13 - Portaria nº 477, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural
Cristinense, na cidade de Cristina - MG;
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14 - Portaria nº 480, de 14 de agosto de 2000 Fundação Cultural Saúde de Campos, na cidade de
Campos dos Goytacazes - RJ;
15 - Portaria nº 481 , de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita - Um
Bem da Comunidade 99,9 MRZ, na cidade de Santa
Cruz - RN;
16 - Portaria nº 482, de t4 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Jacaré dos Homens ACJH, na cidade de Jacaré dos Homens - AL;
17 - Portaria nº 484, de 14 de agosto de 2000 Rádio Comunitária Transamazônica FM, na cidade de
Porto Velho - RO;
18 - Portaria nº 486, de 14 de agosto de 2000 Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
da Comunidade de São João do Triunfo - PR, na cidade de São João do Triunfo - PR;
19 - Portaria nº 487, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Abadiânia, na cidade de
Abadiânia - GO; e
~O -=. Portaria ~º,4~8, ~e 14 de,agosto d~ 2000Asso~l~çao Comunltana Sao FrancIsco, na cidade de
LaranjeIras do Sul - PRo
Brasília, 31 de outubro de 2000. - FERNANDO

HENRIQUE CARDOSO.
EM nº 471/MC
Basília, 11 de outubro 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 Rádio Comunitária "Caminho do Sol", com sede na cidade de
Queluz, Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com oca·
put do art. 223, da Constituição e a Lei nº9.612, 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.

Novembro de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

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
nº 53103.000776/98, 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 § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 467,
DE 14 DE AGOSTO 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 junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53830.001861/98 resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária "Caminho do Sol", com sede na Rua dr. Alberico C.Guerra, nº 150, Bairro Santo Cruzeiro, na cidade de Queluz, Estado de São Paulo, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 22º32'13"8 e longitude em
44'46'26"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar serviço no prazo de seis meses a contar da
data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação, Pimenta da Veiga.
Aviso nº 1.944 - C. Civil
Em 31 de outubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Primeiro Secretário,
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Encaminho a essa Secretaria mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execuçãode serviços de radiodifusão comunitária constantes das Portarias nºs
449,450,452,455,457,463,464,467,468,469,474,
475, 477, 480, 481, 482, 484, 486, 487 e 488, de 14
de agosto de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVR Nº 453, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nº 1.605/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nº 468, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Constelação Associação Cultural
a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Chapadão de Céu, Estado de Goiás.
(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 § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto á apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações
pata executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria nº 449, de 14 de agosto de 2000 Comunidade de Jesus, na cidade de Bom Sucesso MG;
2 - Portaria nº 450, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária dos Produtores Rurais de
São Gabriel, na cidade de São Gabriel - BA
3 - Portaria nº 452, de 14 de agosto de 2000 Sociedade dos Ecologistas de Tambaú, na cidade de
Tambaú-SP;
4 - Portaria nº 455, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Novos Caminhos, na cidade
de Iracema - CE;
5 - Portaria nº 457, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária Pe. Constantino Zajkowski
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico,
na cidade de Dom Feliciano - RS;
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6 - Portaria nº 463, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Damata FM, na cidade de São Lourenço da Mata - PE;
7 - Portaria nº 464, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Calmonense, na cidade de
Miguel Calmon - BA;
8 - Portaria nº 467, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária "Caminho do Sol", na cidade
de Queluz - SP;
9 ~ Portaria nº 468, de 14 de agosto de 2000 Constelação Associação Cultural, na cidade de Cbapadão do Céu - GO;
10- Portaria nº 469, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale
de Alfredo Wagner, na cidade de Alfredo Wagner SC;
11 - Portaria nº 474, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio, na
cidade de Itutinga - MG;
12 - Portaria nº 475, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural Guaraniense de Rádio e TV, na cidade de Guarani-MG;
13 - Portaria nº 477, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural
Cristinense, na cidade de Cristina - MG;
14 - Portaria nº 480, de 14 de agosto de 2000 Fundação Cultural Saúde de Campos, na cidade de
Campos dos Goytacazes - RJ;
15 - Portaria nº 481 , de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita - Um
Bem da Comunidade 99,9 MHZ, na cidade de Santa
Cruz- RN;
16 - Portaria nº 482, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Jacaré dos Homens ACJH, na cidade de Jacaré dos Homens - AL;
17 - Portaria nº 484, de 14 de agosto de 2000 Rádio Comunitária Transamazônica FM, na cidade de
Porto Velho - RO;
18 - Portaria nº 486, de 14 de agosto de 2000 Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
da Comunidade de São João do Triunfo - PR, na cidade de São João do Triunfo - PR;
19 - Portaria nº 487, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária de Abadiânia, na cidade de
Abadiânia - GO; e
20 - PortariA nº 488. de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária São Francisco, na cidade de
Laranjeiras do Sul - PRo
Brasília, 31 de outubro de 2000. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.
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EM nº 470/MC
Brasília, 11 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Constelação Associação
Cultural, com sede na cidade de Chapadão do Céu,
Estado de Goiás, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei nº9.612, 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, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53640.001558)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 § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 468,

DE 14 DE agosto DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53670.000544198,f8sgjv~
Art 1º Autorizar a Constelação Associação Cultural, com se na Avenida Netuno, s/n, Bairro Centro,
na cidade de Chapão do Céu, Estado de Goiás, a exe-

Novembro de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 18º23'22"S e longitude em
52º39'19"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do ~ ~~ do art. 223 ?a Constit~ição,devendo a ~ntidade IniCIar a execuçao do ser~lço _no prazo de sel.s mes~s a contar da data de pubhcaçao do ato de dellberaçao.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação, Pimenta da Veiga.
Aviso nº 1.944 - C. Civil
Em 31 de outubro de 2000
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 nºs
449,450,452,455,457,463,464,467,468,469,474,
475,477,480,481,482,484,486,487 e 488, de 14
de agosto de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
TVR Nl! 454, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N!! 1.605/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n2 4697, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale de Alfredo Wagner a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54))
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Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XIII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº449, de 14 de agosto de 2000 - Comunidade de Jesus, na cidade de Bom Sucesso - MG;
2 _ Portaria nº 450, de 14 de agosto de 2000 _
Associação Comunitária dos Produtores Rurais de
São Gabriel, na cidade de São Gabriel _ BA;
3 - Portaria nº 452, de 14 de agosto de 2000 Sociedade dos Ecologistas de Tambaú, na cidade de
Tambaú -SP;
4 - Portaria nº 455, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Novos Caminhos, na cidade
de Iracema - CE;
5 - Portaria nº 457, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Pe. Constantino Zajkowski
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico,
na cidade de Dom Feliciano - RS;
6 - Portaria nº 463, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Damata FM, na cidade de São Lourenço da Mata - PE;
7 - Portaria nº 464, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Calmonense, na cidade de
Miguel Calmon - BA;
8 - Portaria nº 467, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária "Caminho do Sol", na cidade
de Queluz - SP;
9 - Portaria nº 468, de 14 de agosto de 2000 Constelação Associação Cultural, na cidade de Chapadão do Céu - GO;
10 - Portaria nº 469, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale de
Alfredo Wagner, na cidade de Alfredo Wagner - SC;
11 - Portaria nº 474, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio, na
cidade de Itutinga - MG;
12 - Portaria nº 475, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural Guaraniense de Rádio e TV, na cidade de Guarani-MO;
13 - Portaria nº 477, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural
Cristinense, na cidade de Cristina - MG;
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14 - Portaria nº 480, de 14 de agosto de 2000 Fundação Cultural Saúde de Campos, na cidade de
Campos dos Goytacazes - RJ;
15 - Portada nº 481, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita - Um
Bem da Comunidade 99,9 MHZ, na cidade de Santa
Cruz - RN;
16 - Portada nº 482, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Jacaré dos Homens ACJH, na cidade de Jacaré dos Homens - AL;
17 - Portaria nº 484, de 14 de agosto de 2000 Rádio Comunitária Transamazônica FM, na cidade de
Porto Velho - RO;
18 - Portaria nº 486, de 14 de agosto de 2000 Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
da Comunidade de São João do Triunfo - PR, na cidade de São João do Triunfo - PR;
19 - Portaria nº 487, de 14 de agosto dc 2000Associação Comunitária de Abadiânia, na cidade de
Abadiânia - GO; e
20 - Portaria nº 488, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária São Francisco, na cidade de
Laranjeiras do Sul - PRo
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dos 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
nº 53830.001861/98, 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 § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 469,
DE 14 DE agosto 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
vista o que consta do Processo Administrativo nº
53820.000607/98, resolve:
Brasília, 31 de outubro de 2000
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária e
Cultura Nascente do Vale de Alfredo Wagner, com
EM nº 492/MC
sede na Rua Hercílio Luz, s/nº, Bairro Centro, na cidade de Alfredo Wagner, Estado Santa Catarina, a exeBrasília, 11 de outubro de 2000
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
de três anos, sem direito de exclusividade.
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ouArt. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
torga de autorização e respectiva documentação para
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
que a entidade denominada Associação Comunitária
seus regulamentos e normas complementares.
e Cultural Nascente do Vale de Alfredo Wagner, EstaArt. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
do de Santa Catarina, explore o serviço de radiodifusistema irradiante localizado nas geográficas com lasão comunitária, em conformidade com o caput do
titude em 27E42'01 "s e longitude em 49º20'OS"W, utiliart. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fezando a 104,9 MHz.
vereiro de 1998.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
2. Referida entidade requereu ao Ministério
após deliberação Nacional, nos termos do § 3º do art.
das Comunicações sua inscrição para prestar o ser223 da Constituição, devendo a entidade iniciar serviviço, cuja documentação incluí manifestação de
ço no prazo de seis meses a contar da data de publiapoio da comunidade, numa demonstração de re- _ cação do ato de deliberação.
ceptividade da filosofia de criação desse braço da
Art. 5Q Esta portaria entra em vigor na data de
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvisua publicação, Pimenta da Veiga.
mento e a sedimentação da cultura geral das localiAviso nº 1.944 - C.Civil.
dades postulantes.
3.Como se depreende da importância da iniciaEm 31 de outubro de 2000
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
Senhor Primeiro Secretário,
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
com a comunidade, auxiliando não só no processo
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
educacional, social e cultural mas, também, servem
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
de elo à integração de informações benéficas em to-
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os atos que autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária constantes das Portarias nºs
449,450,452,455,457,463,464,467,468,469,474,
475,477,480,481,482,484,486,487 e 488, de 14
de agosto de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

para o Desenvolvimento Social, Cultural e Autístico,
na cidade de Dom Feliciano - RS;
6 - Portaria nº 463, de 14 de agosto de 2000Associação Rádio Comunitária Damata FM, na cidade de São Lourenço da Mata - PE;
7 - Portaria nº 464, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Calmonense. na cidade de

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Miguel Calmon - BA
~ - :ortaria n~ ~~7'"de 1~ de agost~, de 2?00Assoclaçao Comunltana Caminho do Sol , na cIdade
de Queluz - SP;
9 - Portaria nº 468, de 14 de agosto de 2000 Constelação Associação Cultural, na cidade de Chapadão do Céu - GO;
10- Portaria nº 469, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale
de Alfredo Wagner, na cidade de Alfredo Wagner SC;
11 - Portaria nº 474, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio, na
cidade de Itutinga - MG;
12 - Portaria nº 475, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural Guaraniense de Rádio e TV, na cidade de Guarani-MG;
13 - Portaria nº 477, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural
Cristinense, na cidade de Cristina - MG;
14 - Portaria nº 480, de 14 de agosto de 2000 Fundação Cultural Saúde de Campos, na cidade de
Campos dos Goytacazes - RJ;
15 - Portaria nº 481, de 14 de agosto de 2000Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita - Um
Bem da Comunidade 99,9 MHZ, na cidade de Santa
Cruz- RN;
16 - Portada nº 482, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Jacaré dos Homens ACJH, na cidade de Jacaré dos Homens - AL;
17 - Portaria nº 484, de 14 de agosto de 2000 Rádio Comunitária Transamazônica FM, na cidade de
Porto Velho - RO;
18 - Portaria nº 486, de 14 de agosto de 2000 Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
da Comunidade de São João do Triunfo - PR, na cidade dc São Soto do Triunfo - PR
19 - Portaria nº 487, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Abadiânia, na cidade de
Abadiânia :.. GO; e
20 - Portaria nº 488, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária São Francisco, na cidade dc
Laranjeiras do Sul - PRo

TVR Nº 455, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nº 1.605/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nº 474, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Itutinga, Estado de Minas
Gerais.
(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 § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto á apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº 449, de 14 de agosto de 2000 Comunidade de Jesus, na cidade de Bom Sucesso MG;
2 - Portaria Nº 450, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária dos Produtores Rurais de
São Gabriel, na cidade de São Gabriel - BA
3 - Portaria nº 452, de 14 de agosto de 2000 Sociedade dos Ecologistas de Tambaú, na cidade de
Tambaú -SP;
4 - Portaria iA 455, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Novos Caminhos, na cidade
de Iracema - CE;
5 - Portaria nº 457, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Pe. Constantino Zajkowski
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Brasília, 31 de outubro de 2000. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.

Processo Administrativo nº 53710.001505/98, resolve:

EM nº 487/MC

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária da
Rádio Santo Antônio, com sede na Rua Antenor Augusto, s/nº, Bairro Centro, na cidade de Itutinga,
Estado de Minas Gerais, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.

Brasília, 11 de outubro 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
da Rádio Santo Antônio, com sede na cidade de Itutinga, Estado de Minas Gerais, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade como caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a 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, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao
pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo
Administrativo nº 53710.001505/98, 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 § 3º do art. 223, da Constituição Federal. Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro de Estado
das Comunicações.
PORTARiA N2 474,
DE 14 DE agosto 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

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar
com o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21 º17'54"S e
longitude em 44º39'27"W, utilizando a freqüência
de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º 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. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga
Aviso nº 1.944 - C. Civil.
Em 31 de outubro de 2000
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete á apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de
radiodifusão comunitária constantes das Portarias
nºs 449,450,452,455,457,463,464,467,468,469,
474, 475, 477, 480, 481, 482, 484, 486, 487 e 488,
de 14 de agosto de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
TVR Ng 456, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 1.605/00
Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n2 475,
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ele 14 de agosto de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária Beneficente,
Artística e Cultural Guaraniense de Rádio
e TV a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Guarani, Estado de Minas Gerais.
(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 § 32 do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº 449, de 14 de agosto de 2000Comunidade de Jesus, na cidade de Bom Sucesso MG;
2 - Portaria nº 450, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária dos Produtores Rurais de
São Gabriel, na cidade de São Gabriel- BA,
3 - Portaria nº 452, de 14 de agosto de 2000 Sociedade dos Ecologistas de Tambaú, na cidade de
Tambaú-SP;
4 - Portaria nº 455, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Novos Caminhos, na cidade
de Iracema - CE;
5 - Portaria nº 457, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Pe. Constantino Zajkowski
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artistico,
na cidade de Dom Feliciano - RS;
6 - Portaria nº 463, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Damata FM, na cidade de São Lourenço da Mata - PE;
7 - Portaria nº 464, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Calmonense, na cidade de
Miguel Calmon - BA;
8 - Portaria nº 467, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária "Caminho do Sol", na cidade
de Queluz - SP;
9 - Portaria nº 468, de 14 de agosto de 2000 Constelação Associação Cultural, na cidade de Chapadão do Céu - GO;
10 - Portaria nº 469, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale de
Alfredo Wagner, na cidade de Alfredo Wagner - SC; \
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11 - Portaria n 474, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio, na
cidade de Itutinga - MG;
12 - Portaria nQ 475, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural Guaraniense de Rádio e TV, na cidade de Guarani - MG;
13 - Portaria nº 477, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural
Cristinense, na cidade de Cristina - MG;
14 - Portaria nº 480, de 14 de agosto de 2000 Fundação Cultural Saúde de Campos, na cidade de
Campos dos Goytacazes - RJ;
15 - Portaria nº 481, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita - Um
Bem da Comunidade 99,9 MHZ, na cidade de Santa
Cruz- RN;
16 - Portaria nº 482, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Jacaré dos Homens ACJH, na cidade de Jacaré dos Homens - AL;
17 - Portaria nº 484, de 14 de agosto de 2000 Rádio Comunitária Transamazônica FM, na cidade de
Porto Velho - RO;
18 - Portaria nº 486, de 14 de agosto de 2000 Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
da Comunidade de São João do Triunfo - PR, na cidade de São João do Triunfo - PR;
19 - Portaria nº 487, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Abadiânia, na cidade de
Abadiânia - GO; e
20 - Portada nº 488, de 14 de agosto dc 2000 Associação Comunitária São Francisco, na cidade de
Laranjeiras do Sul- PRo
Brasília, 31 de outubro de 2000
EM nº486/MC
Brasília, 13 de outubro 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 Beneficente, Artística e Cultural Guaraniense de
Rádio e TV, com sede na cidade de Guarani, Estado
de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei n2 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

53684 Quinta-feira 2

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

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, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53710.000354/99, 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 § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N!! 475,
DE 14 DE agosto 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 nº 5371 0.000354/99, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural Guaraniense de Rádio e
TV, com sede na Praça Luciano Coelho s/n!! - Centro,
na cidade de Guarani, Estado de Minas Gerais, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21 º21 '2zrs e longiLude em43º03'14"W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis me-
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ses 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 nº 1.944 - C. Civil.
Em 31 de outubro de 2000
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 nºs
449,450,452,455,457,463,464,467,468,469,474,
475,477,480,481,482,484,486,487 e 488, de 14
de agosto de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
TVR N!!457, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N!! 1.605/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n!! 477, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusâo Cultural Cristinense a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Cristina, Estado de Minas Gerais.
(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 § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto á apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº449, de 14 de agosto de 2000 - Comunidade de Jesus, na cidade de Bom Sucesso - MG;
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2 - Portaria nº 450, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária dos Produtores Rurais de
São Gabriel, na cidade de São Gabriel- BA;
3 - Portaria nº 452, de 14 de agosto de 2000 Sociedade dos Ecologistas de Tambaú, na cidade de
Tambaú - SP;
4 - Portaria nº 455, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Novos Caminhos, na cidade
de Iracema - CE;
5 - Portaria nº 457, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Pe. Constantino Zajkowski
para o Desenvolvimento Social, Cultura] e Artístico,
na cidade de Dom Feliciano - RS;
6 - Portaria nº 463, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Damata FM, na cidade de São Lourenço da Mata - PE;
7 - Portaria nº 464, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Calmonense, na cidade de
Miguel Calmon - BA;
8 - Portaria nº 467, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária "Caminho do Sol", na cidade
de Queluz - SP;
9 - Portaria nº 468, de 14 de agosto de 2000 Constelação Associação Cultural, na cidade de Chapadão do Céu - GO;
10 - Portaria nº 469, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale de
Alfredo Wagner, na cidade de Alfredo Wagner - SC;
11 - Portaria nº 474, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio, na
cidade de Itutinga - MG;
12 - Portaria nº 475, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural Guaraniense de Rádio e TV, na cidade de Guarani-MG;
13 - Portaria nº 477, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural
Cristinense, na cidade de Cristina - MG;
14 - Portaria nº 480, de 14 de agosto de 2000 Fundação Cultural Saúde de Campos, na cidade de
Campos dos Goytacazes - RJ;
15 - Portaria nº 481, de 14 de agosto de 2000
- Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita
- Um Bem da Comunidade 99,9 MHZ, na cidade de
Santa Cruz - RN;
16 - Portaria nº 482, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Jacaré dos Homens ACJH, na cidade de Jacaré dos Homens - AL;
17 - Portaria nº 484, de 14 de agosto de 2000 Rádio Comunitária Transamazâníca FM, na cidade de
Porto Velho - RO;
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18 - Portaria nº 486, de 14 de agosto de 2000 Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
da Comunidade de São João do Triunfo - PR, na cidade de São João do Triunfo - PR;
19 - Portaria nº487, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária de Abadiânia, na cidade de
Abadiânia - GO; e
20 - Portaria nº 488, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária São Francisco, na cidade de
Laranjeiras do Sul - PRo
Brasília, 31 de outubro de 2000. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.
EM nº 461/MC
Brasília, 11 de outubro 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
de Radiodifusão Cultural Cristinense, com sede na cidade de Cristina, Estado de Minas Gerais, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nQ
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, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 5371 0.000769/98, 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 § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
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Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N!! 477,

DE 14 DE agosto 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 nº 5371 0.000769/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a sede na Praça Santo Antônio, nº de radiodifusão comunitária, pelo de suas atribuições, de 1998, e tendo em Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural Cristinense, com 08, na
cidade de Cristina, Estado de Minas Gerais, a executar serviço prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus regulamentos e normaso,,complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 22º12'35"S e longitude
em 45º15'46"W, utilizando a freqüência de 104,9
MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º 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. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação, Pimenta da Veiga.
Aviso nº 1.944 - C. Civil.
Em 31 de outubro de 2000
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete á apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execuçãode serviços de radiodifusão comunitária constantes das Portarias nºs
449,450,452,455,457,463,464,467,468,469,474,
475,477,480,481,482,484,486,487 e 488, de 14
de agosto de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
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TVR N!! 458, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N!! 1.605/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nQ 480, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Fundação Cultural Saúde de
Campos a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Campos dos Goytacazes, Estado do
Rio de Janeiro.
(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 § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº 449, de 14 de agosto de 2000 Comunidade de Jesus, na cidade de Bom Sucesso MG;
2 - Portaria nº 450, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária dos Produtores Rurais de
São Gabriel, na cidade de São Gabriel - BA;
3 - Portaria nº 452, de 14 de agosto de 2000 Sociedade dos Ecologistas de Tambaú, na cidade de
Tambaú-SP;
4 - Portaria nº 455, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Novos Caminhos, na cidade
de Iracema - CE;
5 - Portaria nº 457, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Pe. Constantino Zajkowski
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artistico,
na cidade de Dom Feliciano - RS;
6 - Portaria nº 463, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Damata FM, na cidade de São Lourenço da Mata - PE;
7 - Portaria nº 464, de 14 de agosto de 2000 Associação eomunitária Calmonense, na cidade de
Miguel Calmon - BA;
8 - Portaria nº 467, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária "Caminho do Sol", na cidade
de Queluz - SP;
9 - Portaria nº 468, de 14 de agosto de 2000 Constelação Associação Cultural, na cidade de Chapadlo do Céu - GO;
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10 - Portaria nº 469, de 14 de agosto de 2000 cuja documentação inclui manifestação de apoio da
Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale
comunidade, numa demonstração de receptividade da
de Alfredo Wagner, na cidade de Alfredo Wagner filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
SC;
maneira a incentivar odesenvolvimento e a sedimenta11 - Portaria nº474, de 14 de agosto de 2000 ção da cultura geral das localidades postulantes.
Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio, na
3. Como se depreende da importância da iniciacidade de Itutinga - MG;
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
12 - Portaria nº 475, de 14 de agosto de 2000 permitem que as entidades trabalhem em conjunto
Associação Comunitária Beneficente, Artística e Culcom a comunidade, auxiliando não só no processo
tural Guaraniense de Rádio e TV, na cidade de Guaraeducacional, social e cultural mas, também, servem
ni - MG;
de elo à integração de informaçõesbenéficas em to13 - Portaria nº 477, de 14 de agosto de 2000 dos os segmentos, e a todos esses núcleos populaciAssociação Comunitária de Radiodifusão Cultural
onais.
Cristinense, na cidade de Cristina - MG;
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
14 - Portaria nº 480, de 14 de agosto de 2000 técnica e jurídica da petição apresentada, constatanFundação Cultural Saúde de Campos, na cidade de
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, conCampos dos Goytacazes - RJ;
15 - Portaria nº 481, de 14 de agosto de 2000 _
substanciada nos autos do Processo Administrativo
Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita- Um
nº 53770.002155/98, que ora faço acompanhar, com
Bem da Comunidade 99,9 MHZ, na cidade de Santa
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
Cmz - RN;
5. Em conformidade com os preceitos constituci16 - Portaria nº 482, de 14 de agosto de 2000 _
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
Associação Comunitária de Jacaré dos Homens _
presente processo, passará a produzir efeitos legais
ACJH, na cidade de Jacaré dos Homens _ AL;
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
17 - Portaria nº 484, de 14 de agosto de 2000 _
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Rádio Comunitária Transaniazônica FM, na cidade de
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
Porto Velho _ RO;
de Estado das Comunicações.
Novembro de 2000

18 - Portaria nº 486, de 14 de agosto de 2000 Associação de Desenvolvimento Cultura] e Artístico
da Comunidade de São João do Triunfo - PR, na cidade de São João do Triunfo - PR;
19 - Portaria nº 487, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Abadiânia, na cidade de
Abadiânia - GO; e
20 - Portaria nº 488, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária São Francisco, na cidade de
Laranjeiras do Sul - PRo
EM nº 484/MC
Brasília, 11 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Fundação Cultural Saúde de Campos, com sede na cidade de Campos dos
Goytacazes, Estado do Rio de ,Janefro, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 199B.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicaçâes sua inscrição para prestar o serviço,

PORTARIA NS! 480,
DE 14 DE AGOSTO DE 2000

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições,considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.815, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53770.002155/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Fundação Cultural Saúde de
Campos, com sede na Avenida Sete de Setembro, nº
505, Sala 602, na cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21 º45'25"S e longitude em
41º19'23"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis me-
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ses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação, Pimenta da Veiga.
Aviso nº 1.944 - C. Civil
Em 31 de outubro de 2000
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente daRepública na
qual submete a apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária constantes das Portarias nºs
449,450,452,455,457,463,464,467,468,469,474,
475,477,480,481,482,484,486,487 e 488, de 14
de agosto de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
TVR N2 459, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 1.605/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nº 481, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Rádio Comunitária
FM Santa Rita - Um Bem da Comunidade
99,9MHZ a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santa Cruz, Estado do Rio Grande do
Norte.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54)}
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº 449, de 14 de agosto de 2000 Comunidade de Jesus, na cidade de Bom Sucesso MG;
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2 - Portaria nº 450, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária dos Produtores Rurais de
São Gabriel, na cidade de São Gabriel - BA;
3 - Portaria nº 452, de 14 de agosto de 2000 Sociedade dos Ecologistas de Tambaú, na cidade de
Tambaú-SP;
4 - Portaria nº 455, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Novos Caminhos, na cidade
de Iracema - CE;
5 - Portaria nº 457, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Pe. Constantino Zajkowski
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico,
na cidade de Dom Feliciano - RS;
6 - Portaria nº 463, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Damata FM, na cidade de São Lourenço da Mata - PE;
7 - Portaria nº 464, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Calmonense, na cidade de
Miguel Calmon - BA;
8 - Portaria nº 467, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária "Caminho do Sol", na cidade
de Queluz - SP;
9 - Portaria nº 468, de 14 de agosto de 2000 Constelação Associação Cultural, na cidade de Chapadão do Céu - GO;
10- Portaria nº 469, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale
de Alfredo Wagner, na cidade de Alfredo Wagner SC;
11 - Portaria nº 474, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio, na
cidade de Itutinga - MG;
12 - Portaria nº 475, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural Guaraniense de Rádio e TV, na cidade de Guarani-MG;
13 - Portaria nº 477, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural
Cristinense, na cidade de Cristina - MG;
14 - Portaria nº 480, de 14 de agosto de 2000 Fundação Cultural Saúde de Campos, na cidade de
Campos dos Goytacazes - RJ;
15 - Portaria nº 481, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita - Um
Bem da Comunidade 99,9 MHZ, na cidade de Santa
Cruz-RN;
16 - Portaria nº 482, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Jacaré dos Homens ACJH, na cidade de Jacaré dos Homens - AL;
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17 - Portaria nº 484, de 14 de agosto de 2000 Rádio Comunitária Transamazônica FM, na cidade de
Porto Velho - RO;
18 - Portaria nº 486, de 14 de agosto de 2000 Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
da Comunidade de São João do Triunfo - PR, na cidade de São João do Triunfo - PR;
19 - Portaria nº 487, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Abadiânia, na cidade de
Abadiânia - GO; e
20 - Portaria nº 488, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária São Francisco, na cidade de
Laranjeiras do Sul - PRo
Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 456/MC
Brasília, 11 de outubro 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 Rádio Comunitária FM Santa Rita - Um Bem da Comunidade
99,9MHZ, com sede na cidade de Santa Cruz, Estado
do Rio Grande do Norte, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 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 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 inte·
gração 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
nº 53780.000151/98, 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
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presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA NQ 481,
DE 14 DE AGOSTO 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 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53780.000151 198, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita - Um Bem da Comunidade
99,9MHZ, com sede na Travessa Senador Georgino
Avelino, nº 50, Bairro Centro, na cidade de Santa
Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º 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 2 A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 6213'51"S e longitude em
36'01'17"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º 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. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga
Aviso nº 1.944 - C. Civil
Em 31 de outubro de 2000
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 nOs
449,450,452,455,457,463,464,467,468,469,474,
475, 477, 480, 481, 482, 484, 486, 487 e 488, de 14
de agosto de 2000.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

À Sua Excelência o Senhor
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Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
TVR N2 4&0, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 1.&05/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n!2 482, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Comunitária de Jacaré aos Homens - ACJH a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jacaré dos Homens,
Estado de Alagoas.
(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 § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº 449, de 14 de agosto de 2000 Comunidade de Jesus, na cidade de Bom Sucesso MG;
2 - Portaria nº 450, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária dos Produtores Rurais de
São Gabriel, na cidade de São Gabriel - BA;
3 - Portaria nº 452, de 14 de agosto de 2000 Sociedade dos Ecologistas de Tambaú, na cidade de
Tambaú-SP;
4 - Portaria nº 455, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Novos Caminhos, na cidade
de Iracema - CE;
5 - Portaria nº 457, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária Pe. Constantino Zajkowski
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico,
na cidade de Dom Feliciano - RS;
6 - Portada nº 463, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Damata FM, na cidade de São Lourenço da Mata - PE;
7 - Portaria nº 464, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Calmonense, na cidade de
Miguel Calmon - BA;
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8 - Portaria nº 467, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária "Caminho do Sol", na cidade
de Queluz - SP;
9 - Portaria nº 468, de 14 de agosto de 2000 Constelação Associação Cultural, na cidade de Chapadão do Céu - GO;
10 - Portaria nº 469, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária e Cultura Nascente do Vale de
Alfredo Wagner, na cidade de Alfredo Wagner - SC;
11 - Portaria nQ 474, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio, na
cidade de Itutinga - MG;
12 - Portaria nQ 475, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural
Guaraniense de Rádio e T\I, na cidade de Guarani - MG;
13 - Portaria nº 477, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural
Cristinense, na cidade de Cristina - MG;
14 - Portaria nº 480, de 14 de agosto de 2000 Fundação Cultural Saúde de Campos, na cidade de
Campos dos Goytacazes - RJ;
15 - Portaria nº 481, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita - Um
Bem da Comunidade 99,9 MHz, na cidade de Santa
Cruz- RN;
16 - Portaria nº 482, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Jacaré dos Homens ACJH, na cidade de Jacaré dos Homens - AL;
17 - Portaria nº 484, de 14 de agosto de 2000 Rádio Comunitária Transamazônica FM, na cidade de
Porto Velho - RO;
18 - Portaria nº 486, de 14 de agosto de 2000 Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
da Comunidade de São João do Triunfo - PR, na cidade de São João do Triunfo - PR;
19 - Portaria nº 487, de 14 de agosto de 2000
- Associação Comunitária de Abadiânia, na cidade
de Abadiânia - GO; e
20 - Portaria nº 488, de 14 de agosto de 2000
- Associação Comunitária São Francisco, na cidade
de Laranjeiras do Sul - PRo
Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM nQ 466/MC
Brasília, 11 de outubro 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 ComO-
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nitária de Jacaré dos Homens - ACJH, com sede na
cidade de Jacaré dos Homens, Estado de Alagoas,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constitui~
g
ção 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 re~
ce~tivi?ad: da filosofi~ de ~riaçã? desse braço d~
radlodlfusao, ~e mane~ra a incentivar o desenvolv~mento e a sedlmentaçao da cultura geral das localldades postulantes.
3. Como se depreende da importância da ini~
ciativa comandada por Vossa Excelência, essas
açõ~s permitem que ~s entidad~~ trabal~em. em
conjunto com a comunidade, auxIliando nao so no
processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações
benéficas em todos os segmentos, e a todos esses
núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constatando a inexistência de óbice legal e norma~
tivo ao pleito, o que se conclui da documentação
de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo nº 53610.000258/98, 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 § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA N!l 482
DE 14 DE AGOSTO 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 nQ 53610.000258/98, resolve:
Art. 1Q Autorizar a Associação Comunitária
de Jacaré dos Homens - ACJH, com sede na Rua
Antônio Vieira Filho, nº 119, Bairro Centro, na cidade de Jacaré dos Homens, Estado de Alagoas,
a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
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Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 32 A entidade fica autorizada a operar
com o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 9º37'61 uS e longitude em 37º12'20 uW, utilizando a freqüência de
104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos le~
gais após deliberação do Congresso Nacional,
nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no
prazo de seis meses a contar da data de publica·
ção do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. _ Pimenta da Veiga
.
o
. •
AVIso n- 1.944 - C. CIV"
Em 31 de outubro de 2000
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 nQ
449,450,452,455,457,463,464,467,468,469,474,
475, 477, 480, 481, 482, 484, 486, 487 e 488, de 14
de agosto de 2000.
Atenciosamente, - Pedro Parente Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
TVR N9 461, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N9 1.605/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nl! 484, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Rádio Comunitária Transamazônica FM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Porto Velho, Estado de Rondônia.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicações e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54»
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Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federa',
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 - Portaría nº 449, de 14 de agosto de 2000 Comunidade de Jesus, na cidade de Bom Sucesso MG;
2 - Portaria nº 450, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária dos Produtores Rurais de
São Gabriel, na cidade de São Gabriel- BA;
3 - Portaria nº 452, de 14 de agosto de 2000 Sociedade dos Ecologistas de Tambaú, na cidade de
Tambaú - SP;
4 - Portaria nº 455, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Novos Caminhos, na cidade
de Iracema - CE;
5 - Portaria nº 457, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Pe. Constantino Zajkowski
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico,
na cidade de Dom Feliciano - RS;
6 - Portaria nº 463, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Damata FM, na cidade de São Lourenço da Mata - PE;
7 - Portaria nº 464, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Calmonense, na cidade de
Miguel Calmon - BA;
8 - Portaria nº 467, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária "Caminho do Sol", na cidade
de OueJuz - SP;
9 - Portaria nº 468, de 14 de agosto de 2000 Constelação Associação Cultural, na cidade de Chapadão do Céu - GO;
10 - Portaria nº 469, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale de
Alfredo Wagner, na cidade de Alfredo Wagner - SC;
11 - Portaria nº 474, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio, na
cidade de Itutinga - MG;
12 - Portaria nº 475, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural Guaraniense de Rádio e TV, na cidade de Guarani-MG;
13 - Portaria nº 477, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural
Cristinense, na cidade de Cristina - MG;
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14 - Portaria nº 480, de 14 de agosto de 2000Fundaçã" Cultural Saúde de Campos, na cidade de
Campos dos Goytacazes - RJ;
15 - Portaria nº 481, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita - Um
a~m da Comunidade 99,9 MHz, na cidade de Santa
Cru - RN;
16 - Portaria nº 482, de 14 de agosto de 2000 Associação ComUllitária de Jacaré dos Homens ACJH, na cidade de Jacaré dos Homens - AL;
17 - Portaria nº 484, de 14 de agosto de 2000Rádio Comunitária Transamazônica FM na cidade de
Porto Velho - RO;
18 - Portaria nº 486, de 14 de agosto de 2000 Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
da Comunidade de São João do Triunfo - PR, na cidade de São João do Triunfo - PR;
19 - Portaria nº 487, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Abadiânia, na cidade de
Abadiânia - GO; e
20 - Portaria nº 488, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária São Francisco, na cidade de
Laranjeiras do Sul - PRo
Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 483/MC
Brasília, 11 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Rádio Comunitária Transamazônica FM, com sede na cidade de Porto Velho,
Estado de Rondônia, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministro 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 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 to-
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dos 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
nº 53800.000002/99, 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 § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 484,
DE 14 DE AGOSTO 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 nº 53800.000002/99, resolve:
Art. 1º Autorizar a Rádio Comunitária Transamazônica FM, com sede na Avenida Governador Jorge
Teixeira, nº 2477, Bairro Liberdade, na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 22 Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 8º44'58"5 e longitude em
63º53'25"W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º 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. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga
Aviso nº 1.944 - C. Civil.
Em 31 de outubro de 2000
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
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qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária constantes das Portarias nOs
449,450,452,455,457,463,464,467,468,469,474,
475, 477, 480, 481, 482, 484, 486, 4-81 488, de 14
de agosto de 2000.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

e

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputado
Brasília - DF
TVR Nº 462, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N!21.605/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nº 486, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação de Desenvolvimento
Cultural e Artístico da Comunidade de
São João do Triunfo - PR a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São João do
Triunfo, Estado do Paraná.
(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 § 3º do artigo 223, da Constituição Federa/,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº449, de 14 de agosto de 2000 - Comunidade de Jesus, na cidade de Bom Sucesso - MG;
2 - Portaria ng 450, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária dos Produtores Rurais de
São Gabriel, na cidade de São Gabriel - BA;
3 - Portaria nº 452, de 14 de agosto de 2000 Sociedade dos Ecologistas de Tambaú, na cidade de
Tambaú-SP;
4 - Portaria nº 455, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Novos Caminhos, na cidade
de Iracema - CE;
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5 - Portada nº 457, de i 4 de agosto de 2000 Associação Comunitária Pe. Constantino Zajkowski
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico,

20 - Portaria nº 488, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária São Francisco, na cidade de
Laranjeiras do Sul - PRo

na cidade de Dom Feliciano - RS;
6 - Portaria nº 463, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Damata FM, na cidade de São Lourenço da Mata - PE;

Brasília, 31 de outubro de 2000

7 - Portada nº 464, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Calmonense, na cidade de
Miguel Calmon - BA;
8 - Portaria n2 467, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária "Caminho do Sol", na cidade
de Queluz - SP;
9 - Portaria nº 468, de 14 de agosto de 2000 Constelação Associação Cultural, na cidade de Chapadilo do Céu - GO;
10 - Portada nº 469, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale de
Alfredo Wagner, na cidade de Alfredo Wagner - SC;
11 - Portada nº 474, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio, na
cidade de Itutinga - MG;
12 - Portaria nº 475, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural Guaraniense de Rádio e TV, na cidade de Guarani-MG;
13 - Portaria nº 477, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural
Cristinense, na cidade de Cristina - MG;
14 - Portaria nº 480, de 14 de agosto de 2000 Fundação Cultural Saúde de Campos, na cidade de
Campos dos Goytacazes - RJ;
15 - Portada nº 481, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita - Um
Bem da Comunidade 99,9 MHz, na cidade de Santa
Cruz - RN;
16 - Portaria nº 482, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Jacaré dos Homens ACJH, na cidade de Jacaré dos Homens - AL;
17 - Portaria nº 484, de 14 de agosto de 2000 Rádio Comunitária Transamazônica FM, na cidade de
Porto Velho - RO;
18 - Portaria nº 486, de 14 de agosto de 2000 Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
da Comunidade de São João do Triunfo - PR, na cidade de São João do Triunfo - PR;
19 - Portaria nll 487, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Abadiânia, na cidade de
Abadiânia - GO; e

Fernando Henrique Cardoso

EM nº 482/MC
Brasília, 11 de outubro 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 Desenvolvimento Cultural e Artístico da Comunidade de
São João do Triunfo - PR, com sede na cidade de
São João do Triunfo, Estado do Paraná, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 de 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, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53740.001383/98, 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 9 do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 486
DE 14 DE AGOSTO DE 2000

o

Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
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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 nº53740.001383/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação de Desenvolvimenta Cultural e Artístico da Comunidade de São
João do Triunfo - PR, com sede na Rua Pedro Ferreira de Andrade, n9 4173, Bairro Centro, na cidade de
São João do Triunfo, Estado do Paraná, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 25º41'30"S e longitude em
50º18'10"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3 2 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. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga
Aviso nº 1.944-C. Civil
Em 31 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 autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária constantes das Portarias nºs
449,450,452,455,457,463,464,467,468,469,474,
475, 477, 480, 481, 482, 484, 486, 487 e 488, de 14
de agosto de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVR Nl! 463, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nl! 1.605/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nl! 481, de 14 de agosto de 2000, que au-

Quinta-feira 2 53695

toriza a Associação Comunitária de Abadiânia a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Abadiânia, Estado de Goiás.
(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 § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº 449, de 14 de agosto de 2000 Comunidade de Jesus, na cidade de Bom Sucesso-MG;
2 - Portaria nº 450, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária dos Produtores Rurais de
São Gabriel, na cidade de São Gabriel-BA;
3 - Portaria nº 452, de 14 de agosto de 2000 Sociedade dos Ecologistas de Tambaú, na cidade de
Tambaú-SP;
4 - Portaria nº 455, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Novos Caminhos, na cidade
de Iracema-CE;
5 - Portaria nº 457, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Pe. Constantino Zajkowski
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico,
na cidade de Dom Feliciano-RS;
6 - Portaria nº 463, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Damata FM, na cidade de São Lourenço da Mata-PE;
7 - Portaria nº 464, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Calmonense, na cidade de
Miguel Calmon-BA;
8 - Portaria nº 467, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária "Caminho do Sol", na cidade
de Queluz-SP;
9 - Portaria nº 468, de 14 de agosto de 2000 Constelação Associação Cultural, na cidade de Chapadão do Céu-GO;
10 - Portaria nº 469, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale
de Alfredo Wagner, na cidade de Alfredo Wagner-SC;
11 - Portaria nº 474, de 14 de agosto-de-2000 Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio, na
cidade de Itutinga-MG;
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12 - Portaria n 475, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural Guaraniense de Rádio e TV, na cidade de Guarani-MG;
13 - Portaria nº 477, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural
Cristinense, na cidade de Cristina-MG;
14 - Portaria nº 480, de 14 de agosto de 2000 Fundação Cultural Saúde de Campos, na cidade de
Campos dos Goytacazes-RJ;
15 - Portaria nº 481, de 14 de agosto de 2000 _
Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita - Um
Bem da Comunidade 99 9 MHZ na cidade de Santa
Cruz-RN;
"

3. Como se depreende da importância da iniciati·
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se. conclui da documentação de ori~e~, c~ns~bstanclada nos autos do Processo AdmInistrativo
n- 53670.000716/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

16 - Portaria nº 482, de 14 de agosto de 2000 _
Associação Comunitária de Jacaré dos Homens _
ACIH na cidade de Jacaré dos Homens-AL'

. 5. Em c?nformidade com os pr?cei~os co~stitucionals e legais, a outorga ~e autonz~çao, .objeto ~o
presente processo, passara a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
.
.
..
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, MInistro
de Estado das Comunicações.

Q

,

.

o

'

, . 17 - Port~~I~ n- 484, de 14 d~ agosto ~e 2000 Radlo Comumtana Transamazomca, na cidade de
Porto Velho-RO'
d 14 d e agosto d e 2000 '. n-o 486 ,e
18 - Portana
A

Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
da Comunidade de São João do Triunfo - PR;
19 - Portaria nº 487, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Abadiânia, na cidade de
Abadiânia-GO; e
20 - Portaria nº 488, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária São Francisco, na cidade de
Laranjeiras do Sul-PR.
Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM NQ 458/MC
Brasília, 11 outubro 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
de Abadiânia, com sede na cidade de Abadiânia,
Estado de Goiás, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223 da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 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.

PORTARIA NQ 487,
DE 14 DE AGOSTO 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 julho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53670.000716/88, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de
Abadiânia, com sede na Praça da Feira, Quadra 09,
Lote 01 , Bairro Centro, na cidade de Abadiânia, Estado de Goiás, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nQ
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3Q A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 16Q11 '28"5 e longitude em
48Q42'49W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º 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. 5º EstaPortaria ellba enl vigor-na data desua publicação.
Pimenta da Veiga
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Aviso nº 1.944-C. Civil
Em 31 de outitro 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 Partarias nº
449,450,452,455,457,463,464,467,468,469,474,
475, 477, 480, 481, 482, 484, 486, 487 e 488, de 14
de agosto de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVR N2 464, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N!! 1.605/00
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4 - Portaria nº 455, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Novos Caminhos, na cidade
de Iracema-CE;
5 - Portaria nº 457, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Pe. Constantino Zajkowski
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico,
na cidade de Dom Feliciano-RS;
6 - Portaria nº 463, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária Damata FM, na cidade de São Lourenço da Mata-PE;
7 - Portaria nº 464, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Calmonense, na cidade de
Miguel Calmon-BA;
8 - Portaria nº 467, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária "Caminho do Sol", na cidade
de Queluz-SP;
9 - Portaria n!L 468, de 14 de agosto de 2000 Constelação Associação Cultural, na cidade de Chapadão do Céu-GO;
10 - Portaria nº 469, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale
de Alfredo Wagner, na cidade de Alfredo Wagner-SC;

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n 2 488, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Comunitária São
Francisco a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná.

12 - Portaria nº 475, dc 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural Guaraniense de Rádio e TV, na cidade de Guarani-MG;

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54))

13 - Portaria n!!477, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural
Cristinense, na cidade de Cristina-MG;

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 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 nº 449, de 14 de agosto de 2000 Comunidade de Jesus, na cidade de Bom Sucesso-MG;
2 - Portaria nº 450, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária dos Produtores Rurais de
São Gabriel, na cidade de São Gabriel-BA;
3 - Portaria nº 452, de 14 de agosto de 2000 Sociedade dos Ecologistas de Tambaú, na cidade de
Tambaú-SP;

14 - Portaria nº 480, de 14 de agosto de 2000 Fundação Cultural Saúde de Campos, na cidade de
Campos dos Goytacazes-RJ;

11 - Portaria nº 474, de 14 de agosto de 2000Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio, na
cidade de Itutinga-MG;

15 - Portaria nº 481, de 14 de agosto de 2000 Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita - Um
Bem da Comunidade 99,9 MHZ, na cidade de Santa
Cruz-RN;
16 - Portaria nº 482, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Jacaré dos Homens ACJH, na cidade de Jacaré dos Homens-AL;
17 - Portaria nQ 484, de 14 de agosto de 2000 Rádio Comunitária Transamazônica FM, na cidade de
Porto Velho-RO;
18 - Portaria nº 486, de 14 de agosto de 2000 Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
da Comunidade de São João do Triunfo - PR, na cidade de São João do Triunfo-PR;
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19 - Portaria nº 487, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária de Abadiânia, na cidade de
Abadiânia-GO; e
20 - Portaria nº 488, de 14 de agosto de 2000 Associação Comunitária São Francisco, na cidade de
Laranjeiras do Sul-PR.
Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 481 IMC
Brasília, 11 de outubro 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
São Francisco, com sede na cidade de Laranjeiras do
Sul, Estado do Paraná, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223 da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 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, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nl! 53740.001379/98, 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 § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nl! 488,
DE 14 DE AGOSTO 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 nº 53740.001379/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária São
Francisco, com sede na Rua XV de Novembro, s/nº,
Bairro São Francisco, na cidade de Laranjeiras do
Sul, Estado do Paraná, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 25º23'50"S e longitude em
52º24'02'W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º 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. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
Aviso nº 1.944- C. Civil
Em 31 de outubro de 2000
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 nº
449,450,452,455,457,463,464,467,468,469,474,
475,477, 480, 481,482,484,486,487 e 488, de 14
de agosto de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVR N2 465, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nl! 1.606/00

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nR
590, de 4 de outubro de 2000, que outorga
permissão à Rádio ltaí de Rio Claro ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos,
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sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Tibagi, Estado do Paraná.
(As 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 explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em onda média, conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria nº 590, de 4 de outubro de 2000 Rádio Itaí de Rio Claro Ltda., na cidade de Tibagi-PR;
2 - Portaria nº 591, de 4 de outubro de 2000 Porto de Cima Rádio e Televisão Ltda., na cidade de
Paranaguá-PR;
3 - Portaria nº 592, de 4 de outubro de 2000 RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda., na
cidade de Almeirim-PA;
Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº497/MC
Brasília, 17 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 86/97 SFO/MC, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Tibagi, Estado do Paraná.
2. A Comissão Especial de Ambito Nacional, criada pela Portaria n2 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
n2 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especifica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Itaí de
Rio Claro Ltda. obteve a maior pontuação do valor
ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar a permissão, na forma da
Portaria inclusa.
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3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da_Con_stituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais apÓs deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o
referido ato.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N2 590,
DE 4 DE OUTUBRO DE 2000

o Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de 1963, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 28
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nº 53740.000604/97, Concorrência n!! 86/97 - SFO/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Itaí de Rio
Claro Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Tibagi, Estado
do Paraná.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. Pimenta da Veiga.
Aviso nº 1.945 - C. Civil
Brasília, 31 de outubro de 2000
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 exploração de serviços de
radiodifusão sonora em onda média constantes das
Portarias nºs 590 a 592, de 4 de outubro de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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TVR N!~ 466, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nº 1.606/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nº 591, de 4 de outubro de 2000, que outorga permissão à Porto de Cima Rádio e
Televisão Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Paranaguá,
Estado do Paraná.
(Às Comissões de Ciencia 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 § 3º 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 explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em onda média, conforme os seguintes atos e entidades:

1 ~ Portaria nº 590, de 4 de outubro de 2000
- Rádio Itaí de Rio Claro Ltda., na cidade de Tibagi-PR;

2 ~ POItaria nº 591, de 4 de outubro de 2000 Porto de Cima Rádio e Televisão Ltda., na cidade
de Paranaguá-PR;

3

~

.

o

Portana n 592, de 4 de outubro de 2000 RBN ~ Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda., na
cidade de Almeirim-PA;
Brasília, 31 de outubro de 2000. ~ Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 49B/Me
Brasília, i 7 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 86/97 8FO/MC, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Paranaguá, Estado do Paraná.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
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1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especifica de radiodifusão, concluiu que a Porto de
Cima Rádio e Televisão Ltda. obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos
pelo Edital, tomando-se assim a vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, que
homologuei, havendo por bem outorgar a permissão,
na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N!! 591,
DE 4 DE OUTUBRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o
art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53740.000597/97, Concorrência nº 086/97
- SFO/MC, resolve:
Art. 1 Outorgar permissão à Porto de Cima Rádio e Televisão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Paranaguá, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. Pimenta da Veiga.

º

Aviso nº 1.945 - C. Civil
Brasília, 31 de outubro de 2000
Senhor Primeiro Secretário,
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"Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentissimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que permitem a exploração de serviços de radiodifúsão sonora em onda média constantes das
Portarias nº 590 a 592, de 4 de outubro de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVR N2 467, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nº 1.606/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nº 591, de 4 de outubro de 2000, que outorga permissão à Porto de Cima Rádio e
Televisão Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Paranaguá,
Estado do Paraná.
(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 § 3º do artigo 223 da Constituiçào Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em onda média, conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria nº 590, de 4 de outubro de 2000 Rádio Itaí de Rio Claro Ltda., na cidade de Tibagi-PR;
2 - Portaria nº 591, de 4 de outubro de 2000 Porto de Cima Rádio e Televisão Ltda., na cidade de
Paranaguá-PR;
3 - Portaria nº 592, de 4 de outubro de 2000 RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda., na
cidade de Almeirim-PA;
Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 499/MC
Brasília, 17 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 86/97 -

Quinta-feira 2 53701

SFO/MC, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifUsão sonora em onda média, na cidade de
Paranaguá, Estado do Paraná.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentaçao de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especifica de radiodifusão, concluiu que a Porto de
Cima Rádio e Televisão Ltda., obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos
pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, que
homologuei, havendo por bem outorgar a permissão,
na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N!! 592,
DE 4 DE OUTUBRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comumcações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 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
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo nº 53740.000597197,
Concorrência nº 85197 - SFO/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à RBN - Rede Brasil
Norte de Comunicação Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Almeirim, Estado do Pará.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
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Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
Aviso nº 1.945 - C. Civil
Brasília, 31 de outubro de 2000
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 exploração de serviços de radiodifusão sonora em onda média constantes das
Portarias nº 590 a 592, de 4 de outubro de 2000.
Atenciosamente, - Pedro Parente Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVR Nº 468, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nº 1.607/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nº 593, de 4 de outubro de 2000, que outorga permissão à RBN - Rede Brasil
Norte de Comunicação Ltda, para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Dianópolis, Estado do Tocantins.
(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 § 3º 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 explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em onda média, conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria nº 593, de 4 de outubro de 2000 RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda. na cidade de Dianópolis-TO;
2 - Portaria nº 594, de 4 de outubro de 2000 Rádio Bebedouro FM Ltda. na cidade de Passos Maia-SC;
3 - Portaria nº 595, de 4 de outubro de 2000 Colúmbia FM Ltda. na cidade de Ibiporá-PR:
4 - Portaria nº 596, de 4 de outubro de 2000 Milano FM Ltda., na cidade de Brasilândia do Sul-PR;
5 - Portaria nº 597, de 4 de outubro de 2000 Milano FM Ltda., na cidade de Paranacity-PR;
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6 - Portaria nº 598, de 4 de outubro de 2000 Rádio Sol Maior Ltda., na cidade de Bayeux-PB;
7 - Portaria nº 599, de 4 de outubro de 2000 Radiojornal de Amambaí Ltda., na cidade de Amambaí-MS;
8 - Portaria nº 600, de 4 de outubro de 2000 Rádio Itaí de Rio Claro Ltda., na cidade de Sonora-MS;
Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM NQ 500/MC
Brasília, 17 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência nº 083197-SfO/MC, com
vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Dianópolis,
Estado do Tocantins.
2. A Comissão Especial de Ambito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especifica de radiodifusão, concluiu que a RBN - Rede
Brasil Norte de Comunicação Ltda., obteve a maior
pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a vencedora da
Concorrência, conforme ato da mesma Comissão,
que homologuei, havendo por bem outorgar a permissão, na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o
referido ato.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 593,
DE 4 DE OUTUBRO DE 2000

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
3º 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
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo Administrativo nº
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53665.000027/97, Concorrência nº 083/97-SFO/MC,
resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à RBN - Rede Brasil
Norte de Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Dianópolis, Estado do Tocantins.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3%, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. Pimenta da Veiga.
Aviso nº 1.946-C. Civil
Brasília, 31 de outubro de 2000
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 exploração de serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada constantes das Portarias nº 593 a 600, de 4 de outubro de
2000.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

TVR N!! 469, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N!! 1.607/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nº 594, de 4 de outubro de 2000, que outorga permissão à Rádio Bebedouro FM
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Passos Maia,
Estado de Santa Catarina.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54)).
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Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituicão Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, permissões para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria nº 593, de 4 de outubro de 2000 RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda., na
cidade de Dianópolis-TO;
2 - Portaria nº 594, de 4 de outubro de 2000 Rádio Bebedouro FM Ltda., na cidade de Passos
Maia-SC;
3 - Portaria nº 595, de 4 de outubro de 2000 Colúmbia FM Ltda., na cidade de Ibiporã-PR;
4 - Portaria nº 596, de 4 de outubro de 2000 Milano FM Ltda., na cidade de Brasilândia do
Sul-PR;
5 - Portaria nº 597, de 4 de outubro de 2000 Milano FM Ltda., na cidade de Paranacity-PR;
6 - Portaria nº 598, de 4 de outubro de 2000 Rádio Sol Maior Ltda., na cidade de Bayeux-PB;
7 - Portaria nº 599, de 4 de outubro de 2000 Radiojornal de Amambaí Ltda., na cidade de Amambaí-MS;
8 - Portaria nº 600, de 4 de outubro de 2000 Rádio Itaí de Rio Claro Ltda., na cidade de Sonora-MS;
Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando

Henrique Cardoso.
EM Nº 501/MC
Brasília, 17 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência nº 081/97-SFO/MC, com
vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Passos
Maia, Estado de Santa Catarina.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Bebe-
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douro FM Uda., obteve a maior pontuação do valor
ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar a permissão, na forma da
Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA N!2 594,
DE 4 DE OUTUBRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo Administrativo nº
53820.000361/97, Concorrência nº 081197-SFO/MC,
resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Bebedouro
FM Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Passos
Maia, Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º o contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. Pimenta da Veiga.
Aviso nº 1.946 - C. Civil
Brasília, 31 de outubro de 2000
Senhor Presidente,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentfssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que permitem a exploração de serviços de radio-
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difusão sonora em freqüência modulada constantes
das Portarias nºs 593 a 600, de 4 de outubro de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVR Nº 470, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 1.607/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n 2 595, de 4 de outubro de 2000, que outorga permissão à Colúmbia FM Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi·
fusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Ibiporã, Estado do Paraná.
(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 § 312 do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompa·
nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida·
de, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria nº 593, de 4 de outubro de 2000 RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda., na
cidade de Dianópolis-TO;
2 - Portaria nº 594, de 4 de outubro de 2000 Rádio Bebedouro FM Ltda., na cidade de Passos
Maia-SC;
3 - Portaria nº 595, de 4 de outubro de 2000 Colúmbia FM Ltda., na cidade de Ibiporã-PR;
4 - Portaria nº 596, de 4 de outubro de 2000 Milano FM Ltda., na cidade de Brasilândia do Sul; PR;
5 - Portaria nº 597, de 4 de outubro de 2000Milano FM Uda., na cidade de Paranacity-PR;
6 - Portaria nº 598, de 4 de outubro de 2000Rádio Sol Maior Uda., na cidade de Bayeux-PB;
7 - Portaria nº 599, de 4 de outubro de 2000 Radiojornal de Amambaí Uda., na cidade de Amambaí-MS;
8 - Portaria nº 600, de 4 de outubro de 2000 Rádio Itaí de Rio Claro Uda. na cidade de Sonora-MS;
Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
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EM nº502JMC
Brasília, 17 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência nº 076197-SFO/MC, com
vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Ibiporã,
Estado do Paraná.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº63"de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a Colúmbia
FM Ltda. obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a vencedora da Concorrência, conforme
ato da mesma Comissão, que homologuei, havendo
por bem outorgar a permissão, na forma da. Portaria
inclusa.
3. Esclareço que, de de acordo com o § 3º do art.
233 da Constituição o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N2 595,
DE 4 DE OUTUBRO DE 2000

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art. 32
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720,
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo nQ 53740.000545/97,
Concorrência nº076/97-SFO/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Colúmbia FM Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Ibiporã, Estado do
Paraná.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 49 Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. Pimenta da Veiga.
Aviso n9 1.946 - C. Civil
Brasília, 31 de outubro de 2000
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 exploração de serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada constantes
das Portarias nº 593 a 600, de 4 de outubro de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVR N!! 471, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Na 1.607/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria n!!
596, de 4 de outubro de 2000, que outorga
permissão à Milano FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná.
(Às Comissões de Ciência e Tecnalogia, 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 § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, submeto á apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria n9 593, de 4 de outubro de 2000 RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda., na
cidade de Dianápolis-TO;
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2 - Portaria nº 594, de 4 de outubro de 2000 Rádio Bebedouro FM Ltda., na cidade de Passos
Maia-SC;
3 - Portaria nº 595, de 4 de outubro de 2000Colúmbia FM Ltda., na cidade de Ibiporã-PR;
4 - Portaria nº 596, de 4 de outubro de 2000 Milano FM Ltda., na cidade de Brasiiândia do Sul-PR;
5 - Portaria nº 597, de 4 de outubro de 2000Milano FM Ltda., na cidade de Paranacitv-PR;
6 - Portaria nº 598, de 4 de outubro de 2000 Rádio Sol Maior Ltda., na cidade de Bayeux-PB;
7 - Portaria nº 599, de 4 de outubro de 2000 Radiojornal de Amambaí Ltda., na cidade de Amambaí-MS;
8 - Portaria nº 600, de 4 de outubro de 2000 Rádio Itaí de Rio Claro Ltda., na cidade de Sonora-MS;
Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº503/MC
Brasília, 17 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou·se
a
publicação
da
Concorrência
nº
076/97-SFO/MC, com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a Milano FM
Ltda. obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar a
permissão, na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N!Il596,
DE 4 DE OUTUBRO DE 2000
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o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo nº 53740.000539/97,
Concorrência nº 076197-SFO/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Milano FM Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Brasilândia do Sul,
Estado do Paraná.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
Aviso nº 1.946 - C. Civil
Brasília, 31 de outubro de 2000
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 exploração de serviços de radiodifusão
sonora em freqüência modulada constantes das Portarias nºs 593 a 600, de 4 de outubro de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da da Presidência da República.
TVR N2 472, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 1.607/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n 2 597, de 4 de outubro de 2000, que outorga permissão à Milano FM Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cídade de Paranacity, Estado do Paraná.
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(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art.54))
Senhores Membros do Congresso Nacional,
· 49' . XII
b' d
,com ma o
Nos t ermos do art Igo , mClso
com o § 3º 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 explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
. 1 - Portaria nº 593, de 4 de outubro de 2000 RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda., na
cidade de Dianónolis-TO;
2 - Portaria nº 594, de 4 de outubro de 2000 Rádio Bebedouro FM Ltda., na cidade de Passos
Maia-SC;
3 - Portaria nº 595, de 4 de outubro de 2000 Colúmbia FM Ltda., na cidade de Ibiporã-P R;
4 - Portaria nº 596, de 4 de outubro de 2000 Milano FM Ltda., na cidade de Brasilândia do Sul-PR;
5 - Portaria nº 597, de 4 de outubro de 2000Milano FM Ltda., na cidade de Paranacity-PR;
6 - Portaria nº 598. de 4 de outubro de 2000 Rádio Sol Maior Ltda., na cidade de Bayeux-PB;
7 - Portaria nº 599, de 4 de outubro de 2000 Radiojornal de Amambaí Ltda., na cidade de Amambaí-MS;
8 - Portaria nº 600, de 4 de outubro de 2000 - Rádio Ltai de Rio Claro Ltda., na cidade de Sonora-MS;
Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando

Henrique Cardoso.
EM nº 504/MC
Brasília, 17 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº
076/97-SFO/MC, com vistas à implantação de uma
estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Paranacity, Estado do Paraná.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
n!1 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a Milano FM
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Ltda. obteve a maior pontuação do valor ponderado,
nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, conforme ato da
mesma Comiss~o, _que homologuei, hav~n~o por bem
outorgar a permlssao, na forma da Portaria Inclusa.
o

3. Escl~re.ç~ que, de acordo com o § 3- do ar~.
2~3 d~ Constl~ulça~, o at? de o~torga somente produ~lra. efeitos legaiS ~P?s de.hberaça~ do Congress? Naclonal, para ond.e soliCito seja ~ncamlnhado o !efend~ ~to.
Respeltosament~, PI~enta da Veiga, MInistro
de Estado das ComunIcaçoes.
PORTARIA Nl! 597,
DE 4 DE OUTUBRO DE 2000

o

Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de
28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta
do Processo Administrativo nº53740000564/97, Concorrência nº 076/97-SFO/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Milano FM Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Paranacity, Estado
do Parana.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
Aviso nº 1.946 - C. Civil
Brasília, 31 de outubro de 2000
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à aprecia.Q..ão do Congresso Nacional
os atos que permitem a exploração de serviços de raidodiusão sonora em freqüência modulada constantes
das Portarias nºs 593 a 600, de 4 de outubro de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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TVR Nº 473, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM

N!~ 1.607/00

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
598, de 4 de outubro de 2000, que outorga
permissão à Rádio Sol Maior Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade
de Bayeux, Estado da Paraíba.
(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 § 3º 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 explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria nº 593, de 4 de outubro de 2000 RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda., na
cidade de Dianápolis-TO;
2 - Portaria nº 594, de 4 de outubro de 2000 Rádio Bebedouro FM Ltda., na cidade de Passos
Maia-SC;
3 - Portaria nº 595, de 4 de outubro de 2000 Colúmbia FM Ltda., na cidade de Ibiporã-PR;
4 - Portaria nº 596, de 4 de outubro de 2000 Milano EM Ltda., na cidade de Brasilândia do Sul-PR:
5 - Portaria nº 597, de 4 de outubro de 2000 Milano EM Ltda., na cidade de Paranacity-PR;
6 - Portaria nº 598, de 4 de outubro de 2000 Rádio Sol Maior Ltda., na cidade de Bayeux-PB;
7 - Portaria nº 599, de 4 de outubro de 2000 Radiojornal de Amambaí Ltda., na cidade de Amambaí-MS;
8 - Portaria nº 600, de 4 de outubro de 2000 Rádio Itaí de Rio Claro Ltda., na cidade de Sonora-MS;
Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 505/MC
Brasília, 17 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
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nou-se
a
publicação
da Concorrência
nº
073/97-SFO/MC, com vistas à implantação de uma
estação de radiodifüsão sonora em freqüência modulada, na cidade de Bayeux, Estado da Paraíba.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga das
entidades proponentes, com observância da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especifica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Sol Maior Ltda.
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar
a permissão, na forma da Portada inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º 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.
Respeitosamnente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 598,
DE 4 DE OUTUBRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de
28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53730.000361/97,
Concorrência nº 073/97-SFO/MC, resolve:
Art. 1 Outorgar permissão à Rádio Sol Maior
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Bayeux, Estado da Paraíba.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § V, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de puõ"caçãcnja-dettberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

º
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6 - Portaria nº 598, de 4 de outubro de 2000 Rádio Sol Maior Ltda., na cidade de Bayeux-PB;
Aviso nº 1.946 - C. Civil
7 - Portaria nº 599, de 4 de outubro de 2000 Radiojornal de Amambaí Ltda., na cidade de AmamBrasília, 31 de outubro de 2000
baí-MS;
Senhor Primeiro Secretário,
8 - Portaria nQ 600, de 4 de outubro de 2000 Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Rádio Ltai de Rio Claro Ltda., na cidade de SonoExcelentíssimo Senhor Presidente da República na
ra-MS;
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
os atos que permitem a exploração de serviços de
Henrique Cardoso.
radiodifusão sonora em freqüência modulada consEM nº 506/MC
tantes das Portarias nºs 593 a 600, de 4 de outubro
Brasília, 17 de outubro de 2000.
de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Casa Civil da Presidência da República.
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determi2
TVR N 474, DE 2000
nou-se a publicação da Concorrência nº 71/97 (Do Poder Executivo)
SFO/MC, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
MENSAGEM N!21.607/00
cidade de Amambaí, Estado do Mato Grosso do Sul.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criaSubmete à apreciação do Congresda
pela
Portaria nQ63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada
so Nacional o ato constante da Portaria
pela Portaria nQ795, de 17 de dezembro de 1997, depois
no 599, de 4 de outubro de 2000, que oude analisar a documentação de habilitação e as propostorga permissão à Radiojornal de Amamtas
técnica e de preço pela outorga das entidades propobaí Ltda. para explorar. pelo prazo de dez
nentes,
com observância da Lei nQ 8.666, de 21 de junho
anos, sem direito de exclusividade, servide 1993, e da legislação específica de radiodifusão, conço de radiodifusão sonora em freqüência
cluiu
que a Radiojornal de Amambaí Ltda., obteve a maimodulada, na cidade de Amambaí, Estaor
pontuação
do valor ponderado, nos termos estabelecido do Mato Grosso do Sul.
dos
pelo
Edital,
tornando-se assim a vencedora da Con(Às Comissões de CiEncia e Tecnocorrência, conforme ato da mesma Comissão, que hologia, Comunicação e Informática; e de
mologuei, havendo por bem outorgar a permissão, na
Constituição e Justiça e de Redação (art.
forma da Portaria inclusa.
54))
3. Esclareço que, de acordo com o § 3Q do art.
Senhores Membros do Congresso Nacional,
223 da Constituição, o ato de outorga somente produNos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
Q
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacom o § 3 do artigo 223 da Constituicào Federal, subcional,
para onde solicito seja encaminhado o referido
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompaato.
nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para exploRespeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade Estado das Comunicações.
de, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
PORTARIA NI! 599,
DE 4 DE OUTUBRO DE 2000
1 - Portaria nº 593, de 4 de outubro de 2000 RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda., na
o Ministro de Estado das Comunicações, no uso
cidade de Dianápolis-TO;
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
2 - Portaria nº 594, de 4 de outubro de 2000 Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
Rádio Bebedouro FM Ltda., na cidade de Passos
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com
Maia-SC;
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nQ 1.720, de 28
Q
3 - Portaria n 595, de 4 de outubro de 2000 de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta
Colúmbia EM Ltda., na cidade de Ibiporã-PR;
do Processo Administrativo nº 53700.001 073/97, Con4 - Portaria nº 596, de 4 de outubro de 2000 corrência nº 71/97-SFO/MC, resolve:
Milano EM Ltda., na cidade de Brasilândia defSul-PR:
Art. 1º Outorgar permissão à Radiojornal de
5 - Portaria nQ 597, de 4 de outubro de 2000 Amambaí Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
Milano FM Ltda., na cidade de Paranacity-PR;
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anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de

Amamba~, Esta~o ,do Mato G~os~o do Sul.

P~ragrafo U~I~O. A perr~lI~sao ora outorgad~ reg~r-se-~ pelo e~.dlgo BraSileiro de Teleco~un~açoes, 1~ls subsequentes, regulamentos e obngaçoes

assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art.2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga
Aviso nº 1.946 - C. Civil.
Brasília, 31 de outubro de 2000.
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 exploração de serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada constantes das Portarias nOs 593 a 600, de 4 de outubro de
2000.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
TVR Nº 475, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nº 1.607/00
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nº 600, de 4 de outubro de 2000, que outorga permissão à Rádio Itaí de Rio Claro
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Sonora, Estado
do Mato Grosso do Sul.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
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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 § 3º 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 explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria nº 593, de 4 de outubro de 2000 RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda., na
cidade de Dianópolis - TO;
2 - Portaria nº 594; de 4 de outubro de 2000 Rádio Bebedouro FM Ltda., na cidade de Passos
Maia - SC;
3 - Portaria nº 595, de 4 de outubro de 2000 Colúmbia FM Ltda., na cidade de Ibiporã - PR;
4 - Portaria nº 596, de 4 de outubro de 2000 Milano FM Ltda., na cidade de Brasilândia do Sul - PR;
5 - Portaria nº 597, de 4 de outubro de 2000Milano FM Ltda., na cidade de Paranacity - PR;
6 - Portaria nº 598, de 4 de outubro de 2000 Rádio Sol Maior Ltda., na cidade de Bayeux - PB;
7 - Portaria nº 599, de 4 de outubro de 2000 Radiojornal de Amambaí Ltda., na cidade de Amambaí - MS;
8 - Portaria nº 600, de 4 de outubro de 2000 Rádio /tai de Rio Claro Uda., na cidade de Sonora - MS;
Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 507/Me
Brasília, 17 de outubro de 2000.
ExceJentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência n!l
71/97-SFO/MC, com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Sonora, Estado do Mato Grosso do Sul.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga das
entidades proponentes, com observância da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica
de radiodifusão, concluiu que a Rádio Itaí de Rio Claro
ltda., obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
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termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar a
permissão, na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA N!l 600,
DE 4 DE OUTUBRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo nº 53700.001100/97,
Concorrência nº 71197-SFO/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Itaí de Rio
Claro Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Sonora, Estado do Mato Grosso do Sul.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 42 Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga
Aviso nº 1.946 - C. Civil
Brasília, 31 de outubro de 2000.
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 exploração de serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada constantes das
Portarias nOs 593 a 600, de 4 de outubro de 2000.
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Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 294, DE 2000
(Do Sr. de Velasco e outros)
Dá nova redação ao art. 45 da Constituição Federal, determinando a eleição
dos candidatos individualmente mais votados à Câmara dos Deputados, às
Assembléias Legislativas, à Câmara Legislativa e às Câmaras Municipais.
(Apense-se à Proposta de Emenda à
Constituição nº 170, de 1999.)
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:
Art. 1º O caput, do art. 45, da Constituição Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 45. A Câmara dos Deputados
compõe-se de representantes do povo, eleitos os candidatos individualmente mais votados em cada estado, em cada Território e
no Distrito Federal. (NR)
§1º( }
§ 2º ( )."
Art. 2 2 Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O art. 1º, da Constituição de 1988, acompanhando o espírito das Constituições anteriores, reza
em seu parágrafo único:
''Todo poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos
(...)."
Bastaria essa menção constitucional para que
se justificasse a presente proposta. Não é legítimo,
como à frente se enfatizará, que um candidato receba
votação maior e, às vezes, bem maior que outro e, em
detrimento da vontade do povo, um com menor votação seja o eleito. Tudo em decorrência e subserviência ao princípio da proporcionalidade, hoje vigente.
Aquele que o povo quis como seu representante é alijado
do processo e o menos votado acaba por se tomar "eleito" com a sobra ou o "rabicho" que, hoje, o partido, ou a
coligação de que faça parte, lhe empresta.
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Permite-se, no entanto, continuar esta Justificação, acrescendo outros dados, para melhor
acompanhamento das razões que motivaram a
. _
proposlçao:
As discussões sobre a reforma política, em
nosso País, pecam pela atenção excessiva à experiência estrangeira, cuja realidade em nada se
adapta às condições nacionais. Com isso, deixamos de analisar nosso próprio sistema eleitoral e
de desco~rir .nele problemas e soluções às vezes
bastante obvlos.
Tal como o muito citado sistema distrital misto
alemão, o processo eleitoral brasileiro tem a grande
virtude de conjugar a relevância dada ao partido com
a possibilidade de que o eleitor mantenha vínculos de
confiança especiais com determinados candidatos.
No.s~tem~ al.e~ão, ~sse víncul~ especial s,e ~á nas
elelçoes distrItais, pOIS cada ~1~ltor vot~, aI, tao-s~m~ntc:: em u~ c~ndldato especlfIC:0' No slste~a brasllelro, e no propno ato deyotar na lista ~e candidaturas
apresentadas pelo partido que o eleitor escolhe um
candidato específico, conjugando voto partidário com
voto pessoal.
Essa imensa vantagem do sistema eleitoral brasileiro não tem sido salientada pela doutrina, envolvida talvez por uma auto-imagem negativa, suspeitando sempre que o que foi pensado e desenvolvido por
brasileiros, sem cópia servil de modelos externos,
não deve ter valor.
Apesar de bem concebida, a norma eleitoral
que permite votos conjugados no candidato e no
partido abre espaço para situações ambíguas e
mesmo injustas. Em alguns casos, dá-se a eleição
de candidatos que receberam duas ou três vezes
menos votos que outros não-eleitos, conforme acima já discutido. Para resolver o problema, devemos analísar o funcionamento do sistema eleitoral
brasileiro em seus pormenores e encontrar as soluções adequadas.
Um estudo mais cuidadoso dos resultados eleitorais revela que a distorção acima apontada pode ser
facilmente sanada com uma pequena modificação na
legislação eleitoral. Mantida a atual estrutura básica
do sistema com votos em candidatos apresentados
aos eleitores pelos partidos, podemos estabelecer
que sejam eleitos os mais votados individualmente excluída a consideração do quociente eleitoral, dos
votos na legenda partidária e de outros pontos que
tornam o resultado do sistema de difícil compreensão
para o eleitor, além de distorcer a sua vontade, elemento primordial no sistema da representação popular, como já demonstrado.
Mesmo que, a princípio, se possa pensar que
essa seria uma mudança radical no sistema eleitoral
em vigor no Brasil, a análise fatual mostra exatamente
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o contrário. Tomemos, por exemplo, as eleições de
1998, para a Câmara dos Deputados:
Caso estivesse em vigor a alteração constitucional
que ora propomos, nada menos que 467 dos 513 senhores deputados teriam sido igualmente eleitos - ou
seja, mais de noventa por cento da composição da
Câmara dos Deputados não se alteraria. Em oito
estados, não teria havido, sequer, uma mudança de
representante - e em apenas cinco estados mudariam mais de dois.
As alterações, como se vê, em nada são expressivas, não havendo por esse lado, impedimento maior à adoção da presente proposta. Devemos analisar, contudo, se as correções que a
emenda constitucional introduz no processo eleitoral realmente eliminam graves vícios, um deles
já apontado:
Dois são os tipos de situação que procuramos
evitar. Em 1998, por exemplo, tivemos casos como
o do Rio de Janeiro e da Paraíba, em que um candidato eleito chegou a obter, respectivamente, três
vezes e duas vezes e meia menos votos que um
candidato não-eleito. Trata-se de um resultado absolutamente incompatível com o texto constitucional acima transcrito e que não pode e nem deve ser
tolerado.
O outro tipo de situação a ser evitada ocorre
principalmente em estados com poucas vagas na
Câmara dos Deputados, pois neles o percentual
de votos a ser obtido para se conquistar uma vaga
é extremamente elevado. Em Rondônia e Roraima,
por exemplo, candidatos não se elegeram, em
1998, apesar de obterem nada menos que 5,53% e
5,25% dos votos válidos. Outro fato é de um candidato do Distrito Federal, também nessa última eleição, que obteve 4,8% dos votos válidos e, no entanto, foi preterido por outro com menor percentuai, impelido à Câmara, pelo residual de sua coligação. Obviamente, um candidato com esse grau de
apoio popular não se pode ver excluído da Câmara
para dar lugar a outro que obteve menos votos que
ele.
O próprio sistema alemão, para voltarmos ao
paradigma em moda, mesmo que as realidades
dos dois países seja totalmente díspare, prevê que
o candidato individualmente votado e eleito no distrito deve tomar posse ainda que seu partido não
tenha obtido votos suficientes para elegê-lo pelo
critério proporcional. Também no Brasil, chegou a
hora de passarmos a dar preferência aos votos individualmente obtidos pelos candidatos, pois é ele
que melhor exprime a vontade dos eleitores, por
isso obteve maior número de votos.
As próprias coligações entre partidos, que muitos atacam como distorcidas da vontade popular (e
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muitos são os projetos que procuram proibi-Ia),
mostram-se absolutamente necessárias no atual
sistema. Caso não fossem permitidas, candidatos
afinados com o eleitorado não participariam das
Casas Legislativas simplesmente porque pouquíssimos partidos, mesmo que neles estivessem nomes expressivos, alcançariam o quociente eleitoral. Isto é particularmente verdadeiro em estados e
municípios com menor eleitorado, onde muitas vezes apenas dois partidos (ou mesmo um), não fosse a "famigerada" coligação, elegeriam deputados
ou vereadores.
Com a aprovação da presente proposta, o
quociente eleitoral seria eliminado e deixaria de
haver razão para a existência de coligações nesses pleitos. Aliás, essa questão, como visto, tem
sido objeto de reiteradas discussões e projetos,
patrocinados pelos chamados grandes partidos.
Eliminar-se-iam assim, as coligações, móvel de
tantas diatribes e acusações quanto à sua legitimidade e moralidade, sob o aspecto eleitoral.
Outro ângulo de altíssima relevância que o presente projeto eliminaria:
O que hoje ocorre é que em sua quase totalidade os partidos se vêm obrigados a sobrecarregar
suas listas de candidatos com figuras pouco expressivas ou mesmo incompatíveis com seu ideário, no intuito de diminuir o risco de que o quociente eleitoral não
seja alcançado.
Outro aspecto que este projeto busca minorar, senão eliminar é a constante migração partidária:
Na prática parlamentar é insubsistente qualquer defesa à fidelidade partidária. Essa ficção política só tem sido levantada no intuito de impedir a
evasão de parlamentares para as fileiras vizinhas.
Inexiste, porém, por parte de qualquer partido,
quando é para receber neles egressos de outras
siglas, muitas vezes sem qualquer vinculação ideológico-partidária com aquele para a qual se
transferem. Sobreleve-se que, quando essas
transferências se dão, na maioria das vezes são
resultantes de convites feitos pelo próprio líder,
que, no entanto, ameaça, com ela, os do seu partido quando dele querem desertar. No caso do ingresso, contudo, ali o são muito e festivamente recebidos e aceitos e, não raro, com fartas benesses que já fazem parte do folclore político de nosso País.
Isso prova que, na prática e na realidade não
temos partidos com ideário e igeologia históricos
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(nem seria possível, em apenas alguns anos em
que a Democracia e a liberdade partidária voltaram
ao cenário de nossa Pátria). Lamentavelmente essa
ocorrência costumeira, entre nós, confirma que a
consistência partidária, que muitos querem ver, não
existe na realidade, haja vista, voltamos a repetir,
para reforçar, a constante migração de eleitos por
um partido que se transferem para outra sigla partidária que, em nada, se coaduna com o programa e
a ideologia daquela pela qual foram eleitos.
Sobreleva, diante desse quadro de insubsistência dos partidos, que, hoje, o eleitor vota no
candidato e não na sigla partidária pela qual o seu
escolhido está concorrendo. Prova disso é a experiência do primeiro subscritor desta proposta de
emenda constitucional. Foi eleito em três oportunidades, sempre por partidos diferentes. Obviamente, isto não diminui o valor de seu mandato, que lhe
foi outorgado pelo povo, sempre em votações crescentes. Mostra apenas que os partidos estão longe
de ser entidades sedimentadas em nosso sistema
político.
Outro aspecto a ressaltar-se:

Hoje, como os partidos necessitam de inchar as suas listas, chegando a 150% do número
de vagas (como no caso de São Paulo e Minas
Gerais, que obriga um acordo de não se passar
de 99 candidatos por partido ou coligação, para
que o número do candidato a deputado federal
não ultrapasse os cinco dígitos).
Ressalte-se que a presente proposta não procura e nem quer diminuir o valor dos partidos. Além
do mais as normas existentes no ordenamento jurídico brasileiro protegem suficientemente os partidos
e permitem seu fortalecimento. Com a mudança que
propomos, os partidos não deixarão de ser as únicas entidades capazes de indicar candidatos nas
eleições brasileiras - e os candidatos se filiarão necessariamente ao partido que os lançar, exigência
rara em ordenamentos jurídicos estrangeiros,
diga-se de passagem. Os partidos tampouco deixarão de ser as únicas entidades a receber recursos
do fundo partidário e a ter acesso gratuito ao rádio e
à televisão.
A própria mudança normativa proposta levará
ao fortalecimento das agremiações partidárias, pois
as listas de candidaturas restringir-se-ão normalmente aos nomes mais significativos dentro de cada
partido.
Sala das Sessões, 27 de junho de 2000. - Deputado De Velasco.
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38 CLEUBER CARNEIRO
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42 DAMIÃO FEUC1ANO
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48 EDiSON ANDRINO
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Ofício nº 206/2000
Brasília, 1º de novembro de 2000.
Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de
Emenda à Constituição do Sr. Deputado De Velasco e
outros, que "Dá nova redação ao art. 45, da Constituição Federal, determinando a eleição dos candidatos
individualmente mais votados à Câmara dos Deputados, às Assembléias legislativas, à Câmara legislativa e às Câmaras Municipais", contém número suficiente de signatários, constando a referida proposição
de:
180 assinaturas confirmadas;
14 assinaturas não-confirmadas;
7 deputados licenciados;
14 assinaturas repetidas;
O assinatura ilegível;
O assinatura retirada.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza, Chefli.

À Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS
CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
TíTULO I
Dos Princípios Fundamentais

º

Art. 1 A República Federativa do Brasil, formada peja união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
11 - a cidadania;
111- a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo,
que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição.

....................................................................................
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TíTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPíTULO I
Do Poder Legislativo
SEÇÃO I
Do Congresso Nacional

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de
representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcionai, em cada estado, em cada Território e no Distrito Federal.
§ 1 O número total de deputados, bem como a
representação por estado e pelo Distrito Federal, será
estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma
daquelas unidades da Federação tenha menos de
oito ou mais de setenta deputados.
§ 2º Cada Território elegerá quatro deputados.

º

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
11 - do Presidente da República;
11/- de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
§ 12 A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
§ 22 A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.
§ 4Q Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

53720 Quinta-feira 2

11 -

O voto

direto, secreto, universal e periódico;

111- a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
.........

PROJETO DE LEI N2 3.433, DE 2000
(Do Sr. Rubens Bueno)
Altera a Lei Orgânica do Ministério
Público para proibir o porte de arma de
fogo a bordo de aeronave civil.
(Devolva-se a proposição, nos termos
dos arts. 61, § 1º, inciso li, alínea d e 128, ~
52 da CF, combinados com o art. 137, § 1 ,
Inciso 11, b, do RICO, oficie-se e, após, pu-

blique-se.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A lei Complementar nº 75, de 20 de maio
de 1993 - lei Orgânica do Ministério Público, passa a
vigorar com nova redação para a letra 'e' do inciso I do
art. 18:
"Art. 18

1-

..
..

e) o porte de arma, independentemente de autorização, exceto a bordo de aeronave civil, quando transportando passageiros em vôo comercial regular ou sob regime
de fretamento para turismo."
Art. 22 Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de
Lei nº 3.772/97 de autoria do Deputado Adylson Motta, proibindo o porte de arma de fogo a bordo de aeronave civil.
Há necessidade, contudo, de que a referida proibição seja estendida aos membros do Ministério Público, até, mesmo por questão de coerência.
Nada de armas a bordo! A segurança do vôo e a
incolumidade dos passageiros e da tribulação assim
o exigem.
Os riscos de uma tragédia são demasiadamente grandes para que o assunto admita tolerância ou
descaso. Se ninguém estiver armado, estarão afasta-
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das as possibilidades de um disparo, ainda que acidental, cujas conseqüências são imprevisíveis e, quase sempre, fatais.
Este projeto está sendo reapresentado em homenagem ao Deputado Adylson Motta, Autor da
idéia.
Sala das Sessões, 8 de agosto 2000. - Deputado Rubens Bueno.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOSCEDI

LEI COMPLEMENTAR NR 75,
DE 20 DE MAIO DE 1993
Dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União.
TíTULO I
Das Disposições Gerais

CAPíTULO V
Das Garantias e das Prerrogativas

Art. 18. São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União:
I - institucionais:
a) sentar-se no mesmo plano e imediatamente à
direita dos juízes ou presidentes dos órgãos judiciários perante os quais oficiem;
b) usar vestes talares;
c) ter ingresso e trânsito livres, em razão de serviço, em qualquer recinto público ou privado, respeitada a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio;
d) a prioridade em qualquer serviço de transporte ou comunicação, público ou privado no Território Nacional, quando em serviço de caráter urgente;
e) o porte de arma, independentemente de autorização;
f) carteira de identidade especial, de acordo
com modelo aprovado pelo Procurador-Geral da República e por ele expedida, nela se consignando as
prerrogativas constantes do inciso I, alíneas c, d e e e
do inciso li, alíneas d, e e f, deste artigo;
11 - processuais:
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a) do Procurador-Geral da República, ser processado e julgado, nos crimes comuns, pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Senado Federal, nos crimes
de responsabilidade;
b) do membro do Ministério Público da União
que oficie perante tribunais, ser processado e julgado, nos crimes comuns e de responsabilidade, pelo
Superior Tribunal de Justiça;
c) do membro do Ministério Público da União
que oficie perante juízos de primeira instância,
ser processado e julgado, nos crimes comuns e
de responsabilidade, pelos Tribunais Regionais
Federais, ressalvada a competência da Justiça
Eleitoral;
d) ser preso ou detido somente por ordem escrita do tribunal competente ou em razão de flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade
fará imediata comunicação àquele tribunal e ao Procurador-Gerai da República, sob pena de responsabilidade;
e) ser recolhido à prisão especial ou à sala especial de Estado-Maior, com direito a privacidade e
à disposição do tribunal competente para o julgamento, quando sujeito a prisão antes da decisão final; e a dependência separada no estabelecimento
em que tiver de ser cumprida a pena;
f) não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no parágrafo único deste artigo;
g) ser ouvido, como testemunhas, em dia, hora
e local previamente ajustados com o magistrado ou
a autoridade competente;
h) receber intimação pessoalmente nos autos
em qualquer processo e grau de jurisdição nos feitos em que tiver que oficiar.
Parágrafo único. Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de infração penal
por membro do Ministério Público da União, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá imediatamente os autos ao Procurador-Geral da República, que
designará membro do Ministério Público para prosseguimento da apuração do fato.
Art. 19. O Procurador-Geral da República terá
as mesmas honras e tratamento dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal; e os demais membros da
instituição, as que forem reservadas aos magistrados perante os quais oficiem.

.....................................................................................
.....................................................................................
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PROJETO DE LEI Ng 3.434, DE 2000
(Do Sr. Rubens Bueno)
Altera a Lei Orgânica da Magistratura Nacional para proibir o porte de arma
de fogo a bordo de aeronave civil.
(Devolva-se a proposição, nos termos
do art. 93 da CF, combinado com o art. 137,
§ 1º, inciso 11, alínea b, do RICO. Oficie-se
e, após, publique-se).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979 - Lei Orgânica da Magistratura Nacional,
passa a vigorar com nova redação para o inciso V do
caput do art. 33:
"Art. 33

.

V - portar arma de defesa pessoal, exceto a bordo de aeronave civil, quando
transportando passageiros em vôo comerei·
ai regular ou sob regime de fretamento para
turismo. 11
Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de
Lei nº 3.772/97, de autoria do Deputado Adylson Motta, proibindo o porte de arma de fogo a bordo de aeronave civil.
Há necessidade, contudo, de que a referida proibição seja estendida aos magistrados, até mesmo
por questão de coerência.
Nada de armas a bordo! A segurança do vôo e a
incolumidade dos passageiros e da tribulação assim
o exigem.
Os riscos de uma tragédia são demasiadamente grandes para que o assunto admita tolerância ou
descaso. Se ninguém estiver armado, estarão afastadas as possibilidades de um disparo, ainda que acidentai, cujas conseqüências são imprevisíveis e, quase sempre, fatais.
Este projeto está sendo reapresentado em homenagem ao Deputado Adylson Motta, autor da
idéia.
Sala das Sessões, 8 de agosto de 2000. - Deputado Rubens Bueno•
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS
CEDI
LEI COMPLEMENTAR N2 35,
DE 14 DE MARÇO DE 1979
Dispõe Sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

TíTULO 11
Das Garantias da Magistratura e das
Prerrogativas do Magistrado

CAPíTULO 1/
Das Prerrogativas do Magistrado
Art. 33. São prerrogativas do magistrado:
I - ser ouvido como testemunha em dia, hora e
local previamente ajustados com a autoridade ou juiz
de instância igualou inferior;
11 - não ser preso senão por ordem escrita do
tribunal ou do órgão especial competente para o julgamento, salvo em flagrante de crime inafiançável,
caso em que a autoridade fará imediata comunicação e apresentação do magistrado ao presidente do
tribunal a que esteja vinculado (Vetado);

JII - ser recolhido a prisão especial, ou a sala
especial de Estado-Maior, por ordem e à disposição
do tribunal ou do órgão especial competente, quando sujeito a prisão antes do julgamento final;
IV - não estar sujeito a notificação ou a intimação para comparecimento, salvo se expedida por
autoridade judicial;
V - portar arma de defesa pessoal.
Parágrafo único. Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de crime por parte
do magistrado, a autoridade policial, civil ou militar
remeterá os respectivos autos ao tribunal ou órgão
especial competente para o julgamento, a fim de
que prossiga na investigação.
Art. 34. Os membros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Federal de Recursos, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Superior do Trabalho têm o título de ministro; os
dos Tribunais de Justiça, o de desembargador; sendo
o de juiz privativo dos integrantes dos outros tribunais
e da magistratura de primeira instância.

.
.
PROJETO DE LEI N2 3.511, DE 2000
(Do Sr. Evilásio Farias)
Proíbe a nomeação de parentes
para cargo em comissão e dá outras providências.
(Devolva-se a proposição nos termos
do art. 61, § 1º, 1/, "c", da CF, c/c art. 137, §
1º, 11, 'b", do RICO. Oficie-se ao autor e,
após, publique-se).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É vedado a membro de poder e aos demais ocupantes de cargo, emprego ou função pública
de qualquer dos Poderes nomear ou requisitar cônjuge, companheiro ou parente consangüíneo ou afim,
até o terceiro grau civil, ou por adoção para cargos ou
empregos em comissão, bem como mantê-los nesses cargos ou empregos sob sua chefia imediata, salvo se forem servidores de carreira.
Art.2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrários.
Justificação
Trata-se de iniciativa que visa à moralização da
gestão da coisa pública, impedindo o nepotismo na
Administração Pública.
As nomeações determinadas por laços familiares contrariam os princípios constitucionais da
moralidade e da impessoalidade, que são de observância obrigatória por toda a Administração
Pública. Ademais, não cabe invocar o princípio
da isonomia em favor dos familiares de autoridades, pois isonomia significa conferir tratamento
igual aos que se encontram em idênticas condições. No caso, inexiste essa igualdade de condições pois é evidente que o parentesco pode gerar facilidades de acesso aos cargos de livre provimento.
Lamentavelmente, o nepotismo ainda é uma
realidade no serviço público brasileiro. Eis por que
estamos oferecendo à apreciação do Congresso
Nacional o presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 2000. Deputado Or. Evilásio Farias.
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PROJETO DE LEI N2 3.688. DE 2000

PROJETO DE iEI Nl! 3.689, DE 2000

(Do Sr. José Carlos Elias)

(Do Sr. Clementino Coelho)

Dispõe sobre a introdução de assistente social no quadro de profissionais
de educação em cada escola.

Acrescenta o artigo 38-A à Lei nll
4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações.

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

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 As escolas públicas terão assistente social em seus quadros profissionais.
Parágrafo único. A função do(a) profissional de
assistência social na escola está voltada para o
acompanhamento dos alunos na escola e em sua comunidade.
Art. 29 A implementação da determinação contida no art. 1º desta Lei dar-se-á gradualmente até o
prazo máximo de cinco anos.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

º

Justificação
As taxas de evasão e repetência escolar, principalmente no Ensino Fundamental, infelizmente
têm-se mantido constantes nos últimos anos.
Sabemos que um dos fatores fundamentais que
causam o fracasso escolar está diretamente relacionado às precárias condições socioeconômicas e culturais da família das crianças com dificuldades de
aprendizagem.
O constante acompanhamento do(a) assistente
social, como profissional especializado, visa ajudar à
família e ao estudante a buscarem a redução das
negativas conseqüências advindas das dificuldades existentes. Tal atuação terá reflexos na diminuição da evasão escolar e servirá de apoio à ação
do(a) professor(a), trazendo como resultado sensíveis melhorias nos níveis de aprendizagem dos estudantes. Além disso, será também de grande importância a atuação deste profissional na prevenção ao uso de drogas.
A gravidade dos problemas enfrentados nas escolas e a urgente necessidade de oferecer alternativas para o seu encaminhamento levam-me a esperar
significativo apoio de meus pares para a aprovação
deste projeto de lei.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 2000. - Deputado José Carlos Elias (PTB/ES).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Esta Lei acrescenta o artigo 38-A à Lei
Q
n 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o
Código Brasileiro de Telecomunicações, estabelecendo normas para a convocação de redes de radiodifusão.
Art. 2º Acrescente-se à Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, o artigo 38-A, com a seguinte redação:
"Art. 38-A. As emissoras de radiodifusão sonora
e de sons e imagens poderão ser convocadas para,
gratuitamente, formarem ou integrarem redes, destinadas à divulgação de assuntos de relevante importância relativos à preservação da ordem pública e da
segurança nacional ou no interesse da Administração.
§ 1 A convocação prevista neste artigo somente se efetivará para transmitir pronunciamentos do
Presidente da República, dos Presidentes da Câmara
dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, dos Ministros de Estado autorizados
pelo Presidente da República, dos Governadores dos
Estados ou do Distrito Federal e dos Prefeitos Municipais.
§ 2º As redes previstas no caput deste artigo
poderão ser municipais, estaduais ou abrangendo o
Distrito Federal ou municipais:
a) Rede Nacional é o conjunto de todas as estações radiodifusoras instaladas no território nacional;
b) Rede Estadual ou do Distrito Federal é o conjunto de estações radiodifusoras instaladas no território da respectiva unidade federativa;
c) Rede MUl)icipal é o conjunto de estações radiodifusoras instaladas em um determinado município.
.,
§ 3º Os Governadores dos Estados ou do Distrito Federal somente poderão convocar rede das emissoras localizadas no território de sua unidade federativa.

º
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§
Os Prefeitos Municipais somente poderão
convocar rede das emissoras localizadas no território
de seu município.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
r,OORDENAÇÃO DE ESTUDOS
LEGISLATIVOS-CEDI

§ 5º Os Governadores de unidades federativas
e os Prefeitos Municipais poderão convocar as redes de emissoras no máximo uma vez por mês, com
duração limitada a cinco minutos.

LEI Ng 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
(A lei nº 9.472, de 16-7-1997, revogou esta lei,
exceto quanto a matéria penal e aos preceitos
relativos a radiodifusão)

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Institw.ti o Código Brasileiro de telecomunicações.

Justificação

o

Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, que aprova o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, em seus artigos 87 e 88 (com a redação dada pelos Decretos nº 84.181, de 12 de novembro de 1979, e nº 86.680, de 2 dezembro de
1981), estabelece que as emissoras de radiodifusão
sonora e as televisões (radiodifusão de sons e imagens) podem ser convocadas em rede para a transmissão de pronunciamento do Presidente da República, dos Ministros de Estado, e dos Presidentes da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do
Supremo Tribunal Federal.
Entendemos que os Governadores de Estado
e do Distrito Federal e os Prefeitos Municipais também devem poder convocar redes de rádio e televisão, restritas às suas unidades federativas ou aos
seus municípios.
Tal providência irá possibilitar uma melhor comunicação ao povo dos assuntos que lhe dizem
respeito, sem a necessidade de onerosas campanhas de comunicação e marketing, como ocorre
atualmente.
Sendo os serviços de radiodifusão uma outorga do Estado, recebida de forma gratuita pela maioria das emissora hoje existentes, não vemos problemas em reservar apenas dez minutos mensais
para que a população tome conhecimento das
ações dos seus governos estaduais e municipais.
Os prejuízos para as emissoras serão mínimos e
os ganhos para os cofres públicos e para os cidadãos, muito grandes.
Por estes motivos esperamos contar com o
apoio de todos os ilustres parlamentares para a
aprovação do nosso projeto.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 2000. Deputado Clementino Coelho.

CAPíTULO V
Dos Serviços de Telecomunicações

Art. 38. Nas concessões e autorizações para
execução de serviços de radiodifusão serão observados, além de outros requisitos, os seguintes preceitos e cláusulas:
a) os diretores e gerentes serão brasileiros
natos e os técnicos encarregados da operação
dos equipamentos transmissores serão brasileiros ou estrangeiros com residência exclusiva no
País, permitida, porém, em caráter excepcional e
com autorização expressa do Conselho de Telecomunicações, a admissão de especialistas estrangeiros, mediante contrato, para estas últimas
funções;
b) a modificação dos estatutos e atos constitutivos das empresas depende, para sua validade, de
aprovação do Governo, ouvido previamente o Conselho Nacional de Telecomunicações;
c) a transferência da concessão, a cessão de
cotas ou de ações representativas do capital social
dependem, para sua validade, de autorização do
Governo após o pronunciamento do Conselho Nacional de Telecomunicações.
O silêncio do Poder concedente ao fim de 90
(noventa) dias contados da data da entrega do requerimento de transferência de ações ou cotas implicará na autorização;

* O texto "O silêncio até autorização, vetado
pelo Presidente da República, foi mantido pelo Congresso Nacional;
d) os serviços de informação, divertimento,
propaganda e publicidade das empresas de radiodifusão estão subordinados às finalidades educativas
e culturais inerentes à radiodifusão, visando aos superiores interesses do País;
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e) as emissoras de radiodifusão, excluídas as
de televisão, são obrigadas a retransmitir, diariamente, das 19 (dezenove) às 20 (vinte) horas, exceto aos sábados, domingos e feriados, o programa oficial de informações dos Poderes da Repúbli. . .
·
d
ca, f Ican o reservados 30 (tnnta) minutos para dlvulgação de noticiário preparado pelas duas Casas do Congresso Nacional;
f) as empresas, não só através da seleção de
seu pessoal, mas também das normas de trabalho
observadas nas estações emissoras, devem criar as
condições mais eficazes para que se evite a prática
de qualquer das infrações previstas na presente lei;
g) a mesma pessoa não poderá participar da direção de mais de uma concessionária ou permissionária do mesmo tipo de serviço de radiodifusão, na
mesma localidade;

h) as emissoras de radiodifusão, inclusive
televisão, deverão cumprir sua finalidade informativa, destinando um mínimo de 5% (cinco por
cento) de seu tempo para transmissão de serviço
noticioso.
Parágrafo único. Não poderá exercer a função
de diretor ou gerente de empresa concessionária de
rádio ou televisão quem esteja no gozo de imunidade
parlamentar ou de foro especial.
Art. 39. As estações de radiodifusão, nos 90 (noventa) dias anteriores às eleições gerais do País ou
da circunscrição eleitoral, onde tiverem sede, reservarão diariamente 2 (duas) horas à propaganda partidária gratuita, sendo uma delas durante o dia e outra
entre 20 (vinte) e 23 (vinte e três) horas e destinadas,
sob critério de rigorosa rotatividade, aos diferentes
partidos e com proporcionalidade no tempo de acordo com as respectivas legendas no Congresso Nacional e Assembléias legislativas.

§ 1!! Para efeito deste artigo a distribuição dos
horários a serem utilizados pelos diversos partidos
será fixada pela Justiça Eleitoral, ouvidos os representantes das direções partidárias.
§ 2!! Requerida aliança de partidos, a rotatividade prevista no parágrafo anterior será alternada
entre os partidos requerentes de alianças diversas.
§ 3!! O horário não utilizado por qualquer partido será redistribuído pelos demais, não sendo permitida cessão ou transferência.
§ 4º Caberá à Justiça Eleitoral disciplinar as divergências oriundas da aplicação deste artigo.

.....................................................................................
...................................................................................
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LIVRO IV
Da Reestruturação e da Desestatização
das Empresas Federais de Telecomunicações

DISPOSiÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 215. Ficam revogados:
1- a lei n9 4.117, de 27 de agosto de 1962, salvo
quanto a matéria tratada nesta lei e quanto aos preceitos relativos à radiodifusão;
11- a lei n9 6.874, de 3 de dezembro de 1980;
111- a lei nº 8.367, de 30 de dezembro de 1991;
IV - os arts. 1º, 2º, 3º 7º, 9º 10, 12 e 14, bem
como o caput e os §§ 1º e 4º do art. 8 da lei nº 9.295,
de 19 de julho de 1996;
V - o inciso I do art. 16 da lei nº 8.029, de 12 de
abril de 1990.

DECRETO Nll 52.795, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão.
REGULAMENTO DOS SERViÇOS
DE RADIODIFUSÃO

TíTULO IX
Das Redes de Radiodifusão
Art. 87. Na preservação da ordem pública e da segurança nacional ou no interesse da Administração, as
emissoras de radiodifusão poderão ser convocadas para,
gratuitamente, formarem ou integrarem redes, visando à
divulgação de assuntos de relevante importância.
• Artigo, caput, com redação dada pelo Decreto nQ 84.181,
de 12-11-1979.

§ 1º A convocação prevista neste artigo somente se
efetivará para transmitir pronunciamentos do Presidente
da República e dos Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal.
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º

§ 1 A convocação prevista neste artigo somente se efetivará para transmitir pronunciamentos do
§ 2º Poderão, igualmente, ser convocadas as
Presidente da República e dos Presidentes da Câmara dos Deputados do Senado Federal e do Supremo
emissoras para a transmissão de pronunciamentos
de Ministros de Estado autorizados pelo Presidente
Tribunal Federal. '
da República.
§ 2°- Poderao,
- Igua
.
Imente, ser convoca das as
*§ 2 2
d çã o daapeo
d
1 Decreon
t
2 84 181 d
comrea
. ,e.
. - d
.
12-11-1979.
emissoras para a transmlssao e pronunciamentos
§ 3Q A convocação das emissoras de radiodifude M}ni~tro de Estado autorizados pelo Presidente da
Republrc:.
_
.
. .
são é da competência do Ministro de Estado Chefe do
Gabinete Civil de Presidência da República e se efeti_, § 3- A con~oc~çao d~s.emlssoras de radlodlfusao e da competencla do MInistro de Estado Chefe da
vará por intermédio da Secretaria de Imprensa e DiSecr;t~ria de Comu~ica9ão ~ocial d? :residência da
vulgação.
*§ 32 com redação dada pelo Decreto nº 86.680, de
Repubhca, e se efetivara por Intermedlo da Empresa
2-2-1981.
Brasileira de Notícias:'
Art. 88. As redes de radiodifusão poderão ser:
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
nacional, regionais ou locais.
§ 1 Rede Nacional é o conjunto de todas as esBrasília, 12 de novembro de 1979; 158º da Independência e 91 º da República. - João Figueiredo tações radiodifusoras instaladas no território naeional, e será formada para a divulgação de assunto cujo
Said Farhat.
conhecimento seja de interesse daquela região.
DECRETO Nº 86.680,
§ 2 Q Rede Regional é o conjunto de estações raDE 2 DE DEZEMBRO DE 1981
diodifusoras instaladas em uma determinada região,
Define a competência do Ministro de
e será organizada para a divulgação de assunto cujo
Estado Chefe do Gabinete Civil para conconhecimento seja de interesse daquela região.
vocação de emissoras de radiodifusão.
§ 3º Rede Local é o conjunto de estações radio2

*§ 1 com redação dada pelo Decreto nº 84.181, de
12·11·1979.

º

difusoras instaladas em uma determinada localidade,
e será formada para a divulgação de assunto cujo conhecimento seja do interesse daquela localidade.

DECRETO NR 84.181,
DE 12 DE NOVEMBRO DE 1979
Altera a redação do artigo 87 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n R 52.795, de
31 de outubro de 1963.

o Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição,
decreta:
Art. 12 O artigo 87, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de 31 de outubro de 1963, passa a ter a
seg,uinte redação:
Art. 87. Na preservação da ordem pública e da
segurança nacional ou no interesse da Administração, as emissoras de radiodifusão poderão ser convocadas para, gratuitamente, formarem ou integrarem
redes, visando à divulgação de assuntos de relevante
importância.

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81 , itens 111 e V, da Constituição, decreta:
Art. 1º O § 3!! do art. 87 do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n!!
52.795, de 31 de outubro de 1963, alterado peJo Decreto nº 84.181, de 12 de novembro de 1979, passa a
ter a seguinte redação:
"Art. 87
.
Q
§ 3 A convocação das emissoras de radiodifusão é da competência do Ministro de Estado Chefe do
Gabinete Civil da Presidência da República e se efetivará por intermédio da Secretaria de Imprensa e Divulgação:'
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de dezembro de 1981; 160º da Independência e 93º da República. - João Figueiredo Leitão de Abreu.
PROJETO DE LEI Nº 3.690, DE 2000
(Do Sr. Avenzoar Arruda)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de
reservatórios ou cisternas para acumulação de água das chuvas na região do
semi-árido nordestino.
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PROJETO DE LEI N!! 3.691, DE 2000

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

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! Esta lei estabelece a obrigatoriedade de
que sejam implantados, em toda nova edificação na
região do semi-árido nordestino, reservatórios ou cisternas para captação das águas das chuvas que caírem sobre as respectivas coberturas.
Art. 2º Toda nova edificação para fins residenciais, comerciais, industriais ou de serviços públicos, localizada na região do semi-árido nordestino, terá,
obrigatoriamente, um reservatório ou cisterna para
captação das águas das chuvas que caírem sobre a
respectiva cobertura.
Art. 3 Q O Poder Público não poderá autorizar as
construções que não obedecerem ao disposto no artigo anterior.
Art. 4Q A água dos reservatórios ou cisternas,
quando instalados em edifícios de uso coletivo, somente poderá ser utilizada para consumo humano,
nos períodos de racionamento de água definidos pelo
Poder Público.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
A insuficiência dos recursos hídricos no
semi-árido nordestino é um problema já bem conhecido, muito embora as soluções para o mesmo quase
sempre esbarrem na falta de recursos ou nas obstruções de caráter político.
Existem soluções fundamentadas em grandes
obras, como é o caso da proposta de transposição de
água do rio São Francisco, mas existem também as
soluções fundamentadas em procedimentos simples
que, se executados em série, reduzirão de muito os
efeitos das grandes estiagens sobre nossa região.
O presente projeto de lei insere-se no rol das soluções simples, sem qualquer custo para o erário público. Isto porque obrigar a construção de cisternas
para as novas edificações no semi-árido nordestino é
induzir procedimentos de convivência da população
com a seca, sem agredir o meio ambiente e sem desprezar a imperiosa necessidade de se garantir água
para os múltiplos usos.
Essas são as razões pelas quais contamos com
o apoio dos nobres parlamentares para o aperfeiçoamento e aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 2000.- Deputado Avenzoar Arruda.
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(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Altera a L·
09317,e
d 5 de dezemel n-.
bro de 1996, que "dispõe sobre o regime
tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte SIMPLES, e dá outras providências".
(Apense-se ao Projeto de Lei nº 2.559,
de 2000, tendo em vista a correlação de
matérias, apensem-se também ao Projeto
de Lei nº 2.559, de 2000, os Projetos de Lei
nºs 2.560, de 2000, e 2.756, de 2000. Publique-se)

o

Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica acrescentado ao artigo 9º da Lei nº
9.317, de 5 de dezembro de 1996, o seguinte parágrafo:
"Art. 9º

.

§ Para efeitos de opção pelo Simples
não se considerem assemelhados aos serviços profissionais previstos no inciso XIII
deste artigo as atividades de agências lotéricas, franqueadas dos correios e de viagem,
clubes esportivos, hospitais, casas de saúde
exercidas por pessoas jurídicas legalmente
constituídas, e autorizadas, quando for o
caso, pelo órgão público ou entidade competente."
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação
A Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, ao dispor sobre o regime tributário das microempresas de pequeno porte, deu-lhes o direito de optar pela inscrição
no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições - Simples, vedando-o apenas às pessoas jurídicas enumeradas em seus artigos 9Q, 10 e 11.
A Lei nQ 10.034, de 24 de outubro de 2000, originada do Projeto de Lei nº 4.434/98, de minha autoria,
e das proposições a ele apensadas, excetuou da "restrição de que trata o inciso XIII do art. 9º da Lei nº
9.317, de 5 de dezembro de 1996, "as pessoas jurídicas que se dediquem às atividades de creches, pré
escolas e estabelecimentos de ensino fundamental.
O referido art. 9º da Lei nº 9.317/96 dispõe:
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"Art. 9º Não poderá optar pelo Simples
a pessoa jurídica:
...........
XIII- que preste serviços profissionais de
corretor, representante comercial, despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico, dançarino, médico,
dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro,
arquiteto, físico, químico, economista, contador, auditor, consuHor, estatístico, administrador, programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer
outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida.
...........
As proposições que deram origem à Lei nº
9.317/96 foram apreciadas, na Câmara, pela CEIC e
pela CFf, de cujos pareceres destaco as seguintes passagens:
"Em tese, o enquadramento das micro e pequenas empresas nos benefícios do Simples é medida altamente recomendável do ponto de vista da geração
e manutenção de empregos e da receita tributária,
por ser uma maneira inteligente de resgatar parcela
significativa da economia informal:'
Em realidade, após a experiência inicial de funcionamento do Simples parecem não mais se justificar as exclusões de que trata o inciso Xlii do art. 9º da
Lei nº 9.317/96, pois o sistema instituído, ao invés de
resultar em perdas de receitas tributárias, revelou-se
instrumento efetivo de arrecadação, ao contrário do
que ocorria anteriormente com a cobrança de tributos
fora da realidade, o que só resultava em evasão de receitas (Parecer aprovado pala CEIC).
Em 1997, primeiro ano de adoção do sistema,
2.035.891 empresas haviam optado pelo Simples,
número que eqüivale a 70,23% dos contribuintes da
Receita Federal; a receita declarada correspondeu a
cerca de 8% do total, segundo dados de estudo realizado pela Receita Federal. Esses números revelam a
grande aceitação do Simples pelas micro e pequenas
empresas, mas sua diminuta participação relativa na
receita total.
Mas é no que diz respeito à formalização do emprego que o Simples revela o seu aspecto mais relevante. E o que mostra conclusão do referido estudo: o
número de empregados registrados passou de
773.208, em 1996, para 1.414.874, em 1998, com
acréscimo de 541.664, dois anos pós a adoção do
sistema; nesse período o índice de desemprego cresroeu de. 5...81 % cara 8.35% da População Economica-
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mente Ativa (PEA). A arrecadação da contribuição
das empresas para o INSS aumentou de R$1.374,77
milhões, em 1996, para R$1.550,66 milhões, em
1999. Ainda, segundo mencionado estudo, a unificação dos tributos reduziu em 60 milhões o total de Documentos de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF), proporcionando economia de cerca de R$90
milhões/ano em processamento.
A facilidade que o Simples oferece para o pagamenta unificado de diversos tributos, como se fosse
um único, constitui um forte apelo para os contribuintes cumprirem suas obrigações tributárias, desestimulando a evasão fiscal e evitando a abertura de contencioso com o Fisco.
Consagrado, pois, na prática como forma eficiente de arrecadação, com grande receptividade pelos
contribuintes, urge proceder a uma revisão das restrições a determinadas atividades, que impedem que
pessoas jurídicas, classificáveis como micro e pequenas empresas, possam optar pelo novo sistema de
pagamento de débitos tributários (Parecer aprovado
pela CFT)."
Em face disso, e para que não continuem prevalecendo interpretações extensivas da palavra "assemelhados", constante do mencionado inciso XIII do art.
9º da Lei nº 9.317/96, é que apresentamos o presente
projeto de lei, para deixar claro que as agencias lotéricas, as agências franqueadas dos correios, as agências de turismo, os clubes esportivos, os hospitais e as
casas de saúde, constituídas como pessoas jurídicas e
enquadradas na condição de microempresas e de empresa de pequeno porte, podem optar pela inscrição
no Simples, satisfeitas, obviamente, as demais condições estabelecidas na legislação pertinente.
A adesão desses contribuintes ao Simples contribuirá para consolidar os resultados positivos do sistema em termos de arrecadação tributária e previdenciária, principalmente em decorrência do incremento
de suas atividades e da formalização e criação de
empregos, por isso que esperamos o acolhimento da
proposição ora apresentada.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 2000. - Deputado Federal Luiz Carlos Hauly.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CEDI
LEI N2 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o Regime Tributário
das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte, institui. o Sistema 'nte-
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grado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES,
e dá outras providências.

CAPíTULO V
Das Vedações à Opção
Art. 9º Não poderá optar pelo Simples a pessoa
jurídica:
I - na condição de empresa de pequeno porte,
que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente
anterior, receita bruta superior a R$1.200.000,OO (um
milhão e duzentos mil reais);
* Inciso I com redação dada pela Lei n2 9.779, de
19-1-1999.

11 - na condição de empresa de pequeno porte,
que tenha auferido, no ano~calendário imediatamente
anterior, receita bruta superior a R$720.000,OO (setecentos e vinte mil reais);"
111 - constituída sob a forma de sociedade por
ações;
IV - cuja atividade seja banco comercial, banco
de investimentos, banco de desenvolvimento, cai~a
econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedade corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio,
distribuidora de títulos e valores mobiliários, empresa
de arrendamento mercantil, cooperativa de crédito,
empresas de seguros privados e de capitalização e
entidade de previdência privada aberta;
V - que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação ou à construção de imóveis;
VI - que tenha sócio estrangeiro, residente no
exterior;
VII- constituída sob qualquer forma, de cujo capital participe entidade da administração. ~ública, direta ou indireta, federal, estadual ou mUnicipal;
VIII - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no país, de pessoa jurídica com sede no exterior;
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de
10% (dez por cento) do capital de outra er:n~resa,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de
que trata o inciso 11 do art. 2º;
X - de cujo capital participe, como sócio, outra
pessoa jurídica;
XI - cuja receita decorrente da venda de bens
importados seja superior a 50% (cinqüenta por cento)
de sua receita bruta total;
XII - que realize operações relativas a:
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a) importação de produtos estrangeiros;
b) locação ou administração de imóveis;
c) armazenamento e depósito de produtos de
terceiros;
d) propaganda e publicidade, excluídos os veículos de comunicação;
e) "actoring";
f) prestação de serviço de vigilância, limpeza,
conservação e locação de mão-de-obra;
XIII- que preste serviços profissionais de corretor,
representante comercial, despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico, químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador, programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
XIV - que participe do capital de outra pessoa
jurídica, ressalvados os investimentos pr~v~ni~ntes
de incentivos fiscais efetuados antes da vlgencla da
lei nº 7.256, de 27 de novembro de 1984, quando se
tratar de microempresa, ou antes da vigência desta
lei, quando se tratar de empresa de pequeno porte;
XV - que tenha débito inscrito em Dívida Ativa
da União ou do Instituto Nacional do Seguro SocialINSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
XVI - cujo titular, ou sócio que participe de seu
capital com mais de 10% (dez por cento)~ esteja i~s
crito em Dívida Ativa da União ou do Instituto NacIonal do Seguro Social - INSS, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
XVII - que seja resultante de cisão ou qualqw3r
outra forma de desmembramento da pessoa jurídica,
salvo em relação aos eventos ocorridos antes da vigência desta lei;
XVIII- cujo titular, ou sócio com participação em
seu capital superior a 10% (dez por cento), adquira
bens ou realize gastos em valor incompatível com os
rendimentos por ele declarados.
§ 1 Na hipótese de início de atividade no
ano-calendário imediatamente anterior ao da opção,
os valores a que se referem os incisos I e 11 serão, respectivamente, de R$10.000,00 (dez mil reais) ,e
R$100.000,00 (cem mil reais) multiplicados pel~ numero de meses de funcionamento naquele penado,
desconsideradas as frações de meses.

º

*§ 12 com redação dada pela Lei n2 9.779, de 19-1-99.

§ 2º O disposto nos incisos IX e XIV não se aplica

à participação em centrais de compras, bolsas de sub-
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contratação, consórcio de exportação e associações
assemelhadas, sociedades de interesse econômico,
sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedades, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e
empresas de pequeno porte, desde que estas não exer·
çam as atividades referidas no inciso XII.
§ 3º O disposto no inciso XI e na alínea a do inciso
~
. 'd'
't d i '
t
XII nao se apI"lca a pessoa Jun
lca SI ua a exc uSlVamen e
em área da Zona Franca de Manaus e da Amazônia Ocidental a que se referem os Decretos-Leis nºS 288 de 28
, .
'
de fevereiro de 1967, e 356, de 15 de agosto de 1968.
o

. .

_

§ 4- Compreende-se na atividade de construçao
de imóveis, de que trata o inciso V deste artigo, a exe·
cução de obra de construção civil, própria ou de terceiros, como a construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias agregadas
ao solo ou subsolo.
2
.§ 4 com redação dada pela Lei nº 9.528, de 10-12-97.
Art. 10. Não poderá pagar o ICMS, na forma do
Simples, ainda que a unidade Federada onde esteja
estabelecida seja conveniada, a pessoa jurídica:
I - que possua estabelecimento em mais de
uma unidade Federada;
11- que exerça, ainda que parcialmente, atividade de transporte interestadual ou intermunicipal.
Art. 11. Não poderá pagar o ISS, na forma do
Simples, ainda que o Município onde esteja estabelecida seja conveniado, a pessoa jurídica que possua
estabelecimento em mais de um município.
·vide Medida Provisória nº 2.033-37, de 24 de outubro de
2000.

..................
..................
MEDIDA PROVISÓRIA N2 2.033-37, DE 24
DE OUTUBRO DE 2000

Altera a legislação do Imposto de
Renda relativamente à incidência na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras, inclusive de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, à
conversão, em capital social, de obrigações no exterior de pessoas jurídicas domiciliadas no País, amplia as hipóteses
de opção, pelas pessoas físicas, pelo
desconto simplificado, regula a informação, na declaração de rendimentos, de
depósitos mantidos em bancos no exterior, e dá outras providências.
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O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A alíquota do Imposto de Renda na fonte
incidente sobre os rendimentos auferidos no resgate
de quotas dos fundos de investimento de que trata o §
6º do art. 28 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de
1~97, co~ a alter~ção introduzida pelo artigo subsequente, fica reduzida para dez por cento.
Q
I'
Art. 2 0 0 percentua de ~It~nta por cento a que
se ref~re o § 6- do art. 28 da LeI n-9.532, de 1997, f.ca
reduzido para sessenta e sete por cento.
A t 30 A d t
.
~ d b
d
'1 I d
r. e ermmaçao a ase e ca cu o o
Imposto de Renda na fonte em conformidade com o
disposto no art. 28 da Lei n2 '9.532, de 1997, será aplicáveJ somente a partir de Jº de julho de 1998.
Art. 4º No primeiro semestre de 1998, a incidência do Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos auferidos em aplicações em fundos de investimento dar-se-á no resgate de quotas, se houver, às
seguintes alíquotas:
I - de dez por cento, no caso:
a) dos fundos mencionados no art. Iº desta Medida Provisória; e
b) dos fundos de que trata o art. 31 da Lei nll
9.532, de 1997, enquanto enquadrados no limite pre·
visto no § 1 do mesmo artigo;
11- de vinte por cento, no caso dos demais fundos.
Parágrafo único. A ba~e de ~Iculo d? Imposto de
Renda. de que trata este artigo sera .d~termlnada confor·
me o disposto no §7ºdo art. 28 da Leln-9.532, de 1997.
Art. 52 Para fins de incidência do Imposto de
Renda na fonte, consideram-se pagos ou creditados
aos quotistas dos fundos de investimento, na data em
que se completar o primeiro período de carência no
segundo semestre de 1998, os rendimentos correspondentes à diferença positiva entre o valor da quota,
em 30 de junho de 1998, e:
I - o respectivo custo de aquisição, no caso dos
fundos referidos no art. 31 da Lei nº 9.532, de 1997;
11 - o respectivo custo de aquisição, no caso de
quotas adquiridas a partir de Iº de janeiro de 1998;
111- o valor da quota verificado em 31 de dezembro de 1997, nos demais casos.
§ 1 O disposto neste artigo não se aplica aos
fundos que, no mês de junho de 1998, se enquadrarem no limite de que trata o § 6º do art. 28 da Lei nº
9.532, de 1997, com a alteração do art. 22 desta Medida Provisória.
§ 2º No caso de fundos sem prazo de carência para
resgate de quotas com rendimento ou cujo prazo de ca-

º

º
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rência seja superior a noventa dias, consideram-se pagos
ou creditados os rendimentos no dia 19 de julho de 1998.
Art: 69 A partir de 19 de janeiro de 1999, a incidência do Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive
pessoa jurídica isenta e as imunes de que trata o art.
12 da Lei nº 9.532, de 1997, nas aplicações em fundos de investimento, ocorrerá:
I - na data em que se completar cada período
de carência para resgate de quotas com rendimento,
no caso de fundos sujeitos a essa condição, ressalvado o disposto no inciso seguinte;
11 - no último dia útil de cada trimestre-calendário, no caso de fundos com períodos de carência superior a noventa dias;
111 - no último dia útil de cada mês, ou no resgate, se ocorrid,? e~ outra data, no caso de fundos sem
prazo de carencla.
§ 19A base de cálculo do imposto será a diferença positiva entre o valor da quota apurado na data de
resgate ou no final de cada período de incidência referido neste artigo e na data da aplicação ou no final do
período de incidência anterior, conforme o caso.
§ 29 As perdas apuradas no resgate de quotas
poderão ser compensadas com ganhos auferidos em
res~ates ?U incidências posteriores, no ~esmo fundo
de ~n~estlmento, de a~ordo com procedimento a ser
definido pela Secretaria da Receita Federal.
§ 3º Os quotistas dos fundos de investimento cu.
.
r d
. . - d uotas
JOS recursos sejam ap Ica .os na aqUl~lça~ e q
de outros fundo~ de Investlment~ serao tributados de
acordo c~m o dlsp~sto neste artl~o.
.
§ 4- Os rendimentos aUfe~ldos pelas ?art~lras
?OS fundos de que trata o paragrafo anterior ficam
Isentos do Imposto de Renda.
§ 5º O disposto neste artigo não se aplica:
. 1- aos qu~tistas do~ fun~os de investim.ento referidos no art. 1-, que serao tributados excluslvamente no resgate de quotas;
. . 11 - às pe~soas. jurídicas de qu~ trata o .art. 77,
inCISO I, e aos investidores estrangeiros referidos no
art. 81, ambos da Lei n9 8.981, de 20 de janeiro de
1995, que estão sujeitos às normas nela previstas e
na legislação posterior.
Art. 7º Relativamente ao segundo semestre de
1998, é facultado ao administrador de fundos de investimento apurar o Imposto de Renda, devido pelos
quotistas, de acordo com o disposto no artigo anterior, como alternativa à forma de apuração disciplinada
nos incisos I e 11 e no § 5º do art. 28 da Lei nº9.532, de
1997.
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§ 19 Exercida a opção facultada neste artigo, o
administrador do findo deverá submeter à incidência
do Imposto de Renda na fonte, no dia 22 de dezembro
de 1998, os rendimentos correspondentes à diferença positiva entre o valor da quota naquela data e o
apurado na data de aquisição ou no final do período
de incidência anterior, conforme o caso.
§ 2º O Imposto de Renda devido em virtude do
disposto no parágrafo anterior será recolhido, pelo
administrador do fundo de investimento, até o último
dia útil do ano de 1998.
§ 3º Adotada a alternativa de que trata este artigo, fica dispensada a apuração do Imposto de Renda
na forma prevista no art. 59.
Art. 8º Fica reduzida a zero a alíquota do Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos auferidos, a partir de 19 de setembro de 1998 até 30 de junho de 1999, em aplicações financeiras, pelos Fundos de Renda Fixa - Capital Estrangeiro constituídos,
segundo as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, com a finalidade de captação de recursos externos para investimento em títulos de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco Central do Srasil e em ativos financeiros de renda fixa emitidos por
empresas e instituições sediadas no País.
Parágrafo único. A alíquota zero aplica-se, inclusive, aos rendimentos auferidos, no período referido
no caput relativamente às aplicações efetuadas anteriorme~te à publicação desta Medida Provisória.
Art. 99 O aumento de capital mediante conversão das obrigações de que tratam os incisos VIII e IX
do art.lº da Lei nº 9.481 , de 13 de agosto de 1997, poderá ser efetuado com manutenção da redução a zero
da alíquota do Imposto sobre a Renda incidente na
fonte relativa aos juros, comissões, despesas e descontos já remetidos.
§ 19 Para os fins deste artigo, é vedada, no período remanescente previsto para liquidação final da
obrigação capitalizada:
1_ a restituição de capital, inclusive por extinção
d
. 'dO
.
a pessoa JUrl Ica;
11 - a tr~nsferencla das r~~pectlv~s, a.çoes o~
quotas de ca~lt?! para pes~oa flslca ou Jundlca, resldente ou domiCIlIada no Pais.
§ 29O descumprimento do disposto no parágrafo anterior tomará exigível o imposto correspondente,
relativamente ao montante de juros, comissões, despesas e descontos, desde a data da remessa, acrescido de juros moratórios e de multa, de mora ou de
ofício, conforme o caso.
A

•

0 _
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§ 3º O disposto nos §§ Iº e 2º se aplica às pessoas jurídicas resultantes de fusão ou cisão da pessoa
jurídica capitalizada e a que incorporá-Ia.
§ 49 O ganho de capital decorrente da diferença
positiva entre o valor patrimonial das ações ou quotas
adquiridas com a conversão de que trata este artigo e
o valor da obrigação convertida será tributado na fonte, à alíquota de quinze por cento.

§ 5º O montante capitalizado na forma deste
artigo integrará a base de cálculo para fins de determinação dos juros sobre o capital próprio a que se
refere o art. 9º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, observadas as demais normas aplicáveis,
inclusive em relação à incidência do Imposto sobre
a Renda na fonte.
§ 6º O disposto neste artigo se aplica, também, às obrigações contratadas até 31 de dezembro de 1996, relativas às operações referidas no
caput, mantidos os benefícios fiscais à época
concedidos.
§ 7º A Secretaria da Receita Federal expedirá
os atos necessários ao controle do disposto neste
artigo.
Art. 10. Os dispositivos, a seguir enumerados,
da Lei nº 9.532, de 1997, passam a vigorar com a
seguinte redação:
1- o art. 6º, inciso li:
"Art. 6º

..

li - o art. 26 da Lei nº 8.313, de 1991,
e o art. 19 da Lei nº 8.685, de 20 de julho de
1993, não poderá exceder quatro por cento
do Imposto de Renda devido." (NR)
11 - o art. 34:
"Art. 34. O disposto nos arts. 28 a 31
não se aplica às hipóteses de que trata o
art. 81 da Lei nº 8.981, de 1995, que continuam sujeitas às normas de tributação previstas na legislação vigente." (NR)
111- o art. 82, inciso 11, alínea f:
"Art.82

..

..............................................................
11-

..

..............................................................
f) o art. 3º da Lei nº 7.418, de 16 de
dezembro de 1985, renumerado pelo art. 1º
da Lei nº 7.619, de 30 de setembro de
1987." (NR)
Parágrafo único. O art. 4º da Lei nQ
7.418, de 1985, renumerado pelo art. 1º da
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Lei nº 7.619, de 1987, cujos efeitos são restabelecidos em virtude do disposto no inciso
111 deste artigo, permite a dedução dos correspondentes gastos como despesa operacional.
Art. 11. Os arts. 10 e 25 da Lei nº 9.250, de 26
de dezembro de 1995, passam a vigorar com a segumte redação:
"Art.1O. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração, recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que consistirá em dedução de vinte
por cento do valor desses rendimentos, limitada a oito mil reais, na Declaração de Ajuste Anual, dispensada a comprovação da
despesa e a indicação de sua espécie.
....................................................."(NR)
"Art. 25
.

§ 4º Os depósitos mantidos em instituições financeiras no exterior devem ser relacionados na declaração de bens, a partir do
ano-calendário de 1999, pelo valor do saldo
desses depósitos em moeda estrangeira
convertido em reais pela cotação cambial de
compra em 31 de dezembro, sendo isento o
acréscimo patrimonial decorrente da variação cambial.
....................................................."(NR)
Art.12. O disposto no art. 10 da Lei n9 9.250,
de 1995, com a redação dada pelo art. 11 desta
Medida Provisória, somente se aplica aos fatos
geradores ocorridos apartir de I de janeiro de
1998.
Art. 13. O art. 79 da Lei n9 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único. O Poder Executivo
poderá excepcionar, em caráter temporário,
a aplicação do disposto neste artigo em relação a determinados bens." (NR)
Art. 14. O art. 9º da Lei nº9.317, de 5 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 6º da Lei nº 9.779, de
19 de janeiro de 1999, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art.9º
.
I - na condição de microempresa, que
tenha auferido, no ano-calendário imediata-
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mente anterior, receita bruta superior a
120.000,00 (cento e vinte mil reais);

§ 3º Relativamente ao disposto no parágrafo anterior será observado que:

11 - na condição de empresa de peque-

1- sem prejuízo do disposto no § 1º, o investidor

no porte, que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta
superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e
duzentos mil reais);
..................

estrangeiro deverá, no caso de operações realizadas
em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas, nomear instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil como responsável,
no Pais, pelo cumprimento das obrigações tributáias
decorrentes das referidas operações;

.XIX - que exerça a atividade de industrialização, por conta própria ou por encomenda, dos produtos classificados nos Capítulos 22 e 24 da Tabela de Incidência do
IPI - TIPI, sujeitos ao regime de tributação
de que trata a Lei nº 7.798, de 10 de julho
de 1,989, mantidas, até 31 de dezembro de
2000, as opções já exercidas." (NR)
Art. 15. A aquisição de carteira de planos privados de assistência à saúde não caracteriza transmissão de responsabilidade tributária, nos termos do art.
133 do Código Tributário Nacional, desde que sejam
asseguradas a todos os participantes da referida car-'
teira as mesmas condições de cobertura assistencial,
bem assim a contagem de prazos de carência e de
aquisição de beneficios já transcorridos, e a alienação, ainda que a preço simbólico ou a título gratuito:
I - seja efetuada por determinação do órgão
competente do Poder Executivo, com a finalidade de
evitar danos ao consumidor ou usuário;

11 - não implique transferência à adquirente de
direitos a receber relativos a operações realizadas ou
serviços prestados anteriormente à alienação, ou de
qualquer outra parcela do patrimônio da alienante.
Art. 16. O regime de tributação previsto no art. 81
da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a alteração introduzida pelo art. 11 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplica-se a investidor residente ou domiciliado no exterior, individual ou coletivo, que realizar
operações financeiras nos mercados de renda fixa ou de
renda variável no País, de acordo com as normas e condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

11- no caso de ações adquiridas até 31 de dezembro de 1999, para fms de apuração da base de
cálculo do imposto de renda, o custo de aquisição,
quando não for conhecido, será determinado pelo
preço médio ponderado da ação, apurado nas negociações ocorridas, na bolsa de valores com maior volume de operações com a ação, no mês de dezembro
de 1999 ou, caso não tenha havido negócios naquele
mês, no mês anterior mais próximo.
§ 4º A Secretaria da Receita Federal poderá baixar normas para o controle das operações realizadas
pelos investidores estrangeiros.
Art. 17. Fica instituido regime aduaneiro especial relativamente à importação, sem cobertura cambiai, de insumos destinados à industrialização por encomenda dos produtos classificados nas posições
8701 a 8705 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, por conta e ordem de pessoa jurídica encomendante domiciliada no
exterior.

§ 1º Consideram-se insumos, para os fins deste
artigo, os chassis, as carroçarias, as peças, as partes,
os componentes e os acessórios
§ 2º A importação dos insumos dar-se-á com
suspensão do IPI.

§ 1º É responsável pela retenção e recolhimento
do imposto de renda na fonte, incidente sobre os rendimentos de operações financeiras auferidos por
qualquer investidor estrangeiro, a pessoa jurídica que
efetuar o pagamento dos referidos rendimentos

§ 3º O Imposto de Importação somente incidirá
sobre os insumos importados empregados na industrialização dos produtos, inclusive na hipótese do inciso 11 do § 4º
§ 4º Os produtos resultantes da industrialização
por encomenda terão o seguinte tratamento tributário:
I - quando destinados ao exterior, resolve-se a
suspensão do IPI incidente na importação e na aquisição, no mercado interno, dos insumos neles empregados; e

§ 2º O regime de tributação referido no caput não
se aplica a investimento oriundo de pais que não tribute
a renda ou que a tribute a alíquota inferior a vinte por
cento, o qual se sujeitará às mesmas regras estabelecidas para os residentes e domiciliados no País.

11 - quando destinados ao mercado interno, serão remetidos obrigatoriamente a empresa comercial
atacadista, controlada, direta ou indiretamente, pela
pessoa jurídica encomendante domiciliada no exterior, por conta e ordem desta. com suspensão do IPI.
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§ 52 A empresa comercial atacadista adquirente dos produtos resultantes da industrialização
por encomenda equipara-se a estabelecimento industrial.
§ 6 2 A concessão do regime aduaneiro especial dependerá de habilitação prévia perante a Secretaria da Receita Federal, que expedirá as normas necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 18. A retificação de declaração de impostos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, nas hipótese em que admitida, terá a
mesma natureza da declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de admissibilidade e os
procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
Art. 19. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória nQ 2.033-36, de 22 de
setembro de 2000.
Art. 20. Esta medida provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 24 de outubro de 2000; 179º da
Independência e 112º da República. - Fernando
Henrique Cardoso.
LEI Nº 10.034, DE 24 DE OUTUBRO DE 2000
Altera a Lei nº 9.317, de 5 de Dezembro de 1996, que Institui o Sistema Integrado de Imposto e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam excetuadas da restrição de
que trata o inciso XIII do art. 9º da Lei n2 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, as pessoas jurídicas
que se dediquem às seguintes atividades: creches, prê-escolas e estabelecimentos de ensino
fundamental.
Art. 22 Ficam acrescidos de cinqüenta por cento os percentuais referidos no art. 5º da Lei n2 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, alterado pela Lei nº
9.732, de 11 de dezembro de 1998, em relação às
atividades relacionadas no art. 12 desta lei.
Parágrafo único. O produto da arrecadação proporcionado pelo disposto no caput será destinado integralmente às contribuições de que trata a alínea f
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art. 32 da Lei nº9.317, de 5 de dezembro de
1996.
Art. 3º (VETADO)
Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de outubro de 2000; 179º da Independência e 112º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Amaury Guilherme Bier
PROJETO DE LEI Nº 3.692, DE 2000
(Do Sr. Pompeo de Mattos)
Altera a Lei n 2 9.504, de 30 de setembro de 1997, vedando a publicação de
pesquisas eleitorais nos quinze dias que
antecedem as datas de eleições e dá outras providências.
(Apense-se ao Projeto de Lei nº 4.768, de
1998. Por Tratar-se de Matéria Correlata, Apense-se Também ao Projeto de Lei nº 4.788, de
1996, o Projeto de Lei nQ 274, de 1999.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado § 42 , ao art. 34, da
Lei Federal n' 9.504/97, com a seguinte redação:
Art. 34
.

"§ 42

- Fica vedada a publicação de
pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, em órgãos de
imprensa ou em qualquer tipo de propaganda política, sonora ou impressa, nos quinze
dias anteriores a data das eleições, salvaguardando-se o direito de realização de
consulta de opinião, para conhecimento exclusivo de candidatos e partidos."

Art. 2º O art. 35, da Lei Federal nº 9.504/97, passa a ter a seguinte redação.
"Art. 35 - Pelos crimes definidos nos
art 33, § 4º e art. 34, parágrafos 22 3º e 4º,
podem ser responsabilizados penalmente
os representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador"
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O processo eleitoral do ano 2000, ficará na história por diversos motivos. Um dos mais relevantes,
sem dúvida, é o papel dúbio desempenhado por muitas pesquisas eleitorais, durante as semanas que antecederam o pleito de 1º de outubro. ·Uma análise
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atenta conclui que as pesquisas eleitorais constituíram-se na grande fraude dessas eleições. Em todo o
Brasil, verificou-se um grande número de pesquisas
eleitorais desmentidas pelas urnas. E o que é pior,
candidatos que nem figuravam com destaque nas
pesquisas acabaram vencendo. Outros, apontados
como virtuais vencedores em primeiro turno, não só
decepciona;ar:n pelo desempenho, como ficaram fora
da disputa e'm segundo turno.
As pesquisas estão desvirtuadas de seu verdadeiro objetivo. Ao invés de informar o eleitor sobre o
momento eleitoral, a publicação de pesquisas, próximas à data das eleições, está servindo para influenciar na decisão do eleitor, por meio da manipulação dos
dados ou da incorreção de método.
O presente projeto de lei pretende impedir que
as pesquisas influenciem a escolha do eleitor na hora
do voto. Porém, preserva o direito de uso de pesquisa
de opinião, por candidatos e partidos, em qualquer
fase da campanha. Até porque, sua utilização permite
diagnosticar e orientar as estratégias de abordagem
do eleitorado. Apenas a divulgação pública dos números fica proibida em meios de comunicação ou qualquer tipo de propaganda eleitoral.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 2000. Pompeo de Mattos, Deputado Federal, Vice-Líder da
Bancada PDT.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOSCeDI
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nativa de prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo prazo, e multa no valor de dez mil a vinte mil
Ufir.
§ 3l! A comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeita os responsáveis às penas
mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo da
obrigatoriedade da veiculação dos dados corretos no
mesmo espaço, local, horário, página, caracteres e
outros elementos de destaque, de acordo com o veículo usado.
Art. 35. Pelos crimes definidos nos arts. 33, § 4 9
e 34, §§ 29 e 3º, podem ser responsabilizados penalmente os representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador.

PROJETO DE LEI N!!3.693, DE 2000
(Do Sr. Pompeo de Mattos)
Altera a Lei nl! 9.504, de 30 de setembro de 1997, que "estabelece normas
para as eleições" para ampliar a segurança e a fiscalização do voto eletrôn ico.
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)
O Congresso Nacional decreta:
art. 12 Acrescente-se aos arts. 59 e 61 da Lei n2
9.504, de 30 de setembro de 1997, os seguintes parágrafos:
Art. 59

.

LEI Nl! 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece normas para as eleições.

Das pesquisas e testes pré-eleitorais

....................................................................................
Art 34. (Vetado)

§ 1l! Mediante requerimento à Justiça Eleitoral,
os partidos poderão ter acesso ao sistema interno de
controle, verificação e fiscalização da coleta de dados
das entidades que divulgaram pesquisas de opinião
relativas às eleições, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre a aleatória de planilhas individuais, mapas ou
equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos respondentes.
§ 2l! O não-cumprimento do disposto neste artigo
ou qualquer ato que vise a retardar, impedir ou dificultar
a ação fiscalizadora dos partidos constitui crime, punível com detenção, de seis meses a um ano, com a alter-

§ 4º A urna eletrônica imprimirá o voto
em cédula individualizada, previamente rubricada pelo Presidente da Mesa e mesários, para conferência do eleitor, que o depo..
sitara em urna convencional, se não reclamar de qualquer divergência de dados entre
a tela da urna e o voto impresso.
§ 5º Se ao conferir o seu voto impresso,
o eleitor não concordar com os dados, solicitará a anulação do seu voto e repetirá a votação. Caso persista a divergência entre os dados da tela da urna eletrônica e o voto impresso, a urna será submetida a teste por,
peJo menos, dois fiscais de diferentes partidos
ou coligações concorrentes, os quais, se verificarem a existência do problema, solicitarão
.ao Presidente da Mesa que comunique imediatamente ao juiz eleitoral da respectiva zona
para tomar as medidas cabíveis à continuação da votação e providenciar a abertura do
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competente inquérito criminal para apurar o
fato e punir os infratores.
§ 6º Os votos impressos de pelo menos
cinco por cento das umas eletrônicas deverão
ser recontados mediante processo manual.
§ 7º As umas a serem submetidas à
recontagem prevista no paragrafo anterior
serão escolhidas em quantidades iguais pelos partidos ou coligações participantes do
pleito eleitoral.
§ 8º Em caso de ser constatada discrepância com o resultado da contagem eletrônica cinqüenta por cento das umas terão
os seus votos impressos recontados manualmente, observada a escolha das umas do
parágrafo anterior.
§ 9º Persistindo a discrepância, após a
recontagem de cinqüenta por cento das urnas, será realizada a apuração da totalidade
dos votos.
Art. 61.
Parágrafo único. A identificação do
eleitor não poderá ser feita em equipamento
q~e t:nha qualquer tipo de I~g~ção ou comumcaç~o com a u!na eletromca, nem q~e
permita. a gravaçao da ordem de votaçao
dos eleitores.
Art. 2º Esta lei entra em vigor após sua publicação observado, no entanto, o disposto no art. 16,
da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 4, de 1993.
Justificação

As discussões sobre a segu rança no sistema de
votação eletrônica já ensejaram vários debates, primeiro no Senado Federal e, mais recentemente, na
Câmara, onde realizou-se, no mês de setembro uma
audiência pública.
Não obstante o voto eletrônico tenha tomado
bem mais ágil o processo de apuração dos votos e,
também, ter eliminado a possibilidade da prática de
alguns tipos de fraude eleitoral, a segurança do voto
deixa a desejar, pois a fiscalização partidária não tem
meios que permitam conferir se os votos apurados
em uma determinada urna correspondem realmente
à vontade dos eleitores.
Portanto, os partidos políticos e seus dirigentes,
por entenderem pouco de segurança de sistemas, estão submetidos às regras impostas pelos técnicos
que implantaram os programas de recepção e apuração de votos, passivamente aceitos, ao meu ver, pela
Justiça Eleitoral.

Novembro de 2000

Diante dessa situação é tecnicamente factível
inserir um programa fraudulento na urna eletrônica ou
no sistema de totalização de votos que não deixe "pegadas" após executar a sua tarefa, até mesmo antes
de encerrada a votação, tornando, desse modo, inútil
os procedimentos de segurança atualmente adotados e conhecidos pelos partidos.
Por sua vez, o Tribunal Superior Eleitoral- TSE,
ao excluir o voto impresso emitido pela urna eletrônica, adotado na eleição de 1996, eliminou, juntamente, a possibilidade de recontagem dos votos da urna
eletrônica, propiciando, assim, as condições para a
prática da fraude "limpa" - sem impressões digitais,
como admitiu o próprio Secretário de Informática do
TSE, Sr. Paulo César Camarão.
O sistema de segurança proposto pelo TSE foram avalizados pelos partidos para a votação eletrônica e resumiu-se à análise dos programas-fonte do sistema de totalização e ao teste de urna, previamente
preparada com essa finalidade.
Os especialistas consultados sobre o assunto
chamam a atenção para a fragilidade da segurança
do aludido sistema quanto aos seguintes aspectos:
1. o prazo para análise dos programas é
insuficiente para permitir o conhecimento de
possíveis ''furos'';
2. o programa-fonte pode não ser o
que vai ser carregado no computador;
3. um código "secreto" pode ser acionado antes, durante ou depois do programa-fonte ser preparado para a carga (compilado);
4. não se pode ter certeza se o programa instalado na urna é o mesmo que foi
analisado e aprovado pelos partidos;
5. pode ocorrer, também, que após
essa análise, sejam introduzidas "ordens de
execução" alimentadas com dados de candidatos, eleitores e outros;
6. pode ocorrer, ainda, de o programa-fonte gerar só parcialmente o código
contido na urna, permitindo que o vicio possa
ser completado em outro momento e lugar;
7. há incerteza quanto ao disquete
usado para o teste de urna que pode ser diferente do usado em condição normal de
operação, o qual, pelas instruções emitidas
pelo TSE, não pode ser auditado;
8. de acordo a regulamentação da Lei
Eleitoral, a cargo do TSE, não há previsão
para que os partidos e coligações possam
.examinar o subsistema de apuração associa-
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do às urnas eletrônicas, tendo acesso,
tão-somente, ao subsistema de totalização,
conforme estabelece o art. 51, § 5º, da Resolução nº 20.103, do TSE.
A legitimidade da eleição mais informatizada
do mundo, na definição orgulhosa do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, está sendo questionada. No dia
6 de agosto passado, o PDT entrou com um recurso
no TSE pedindo a impugnação das urnas eletrônicas brasileiras.
A petição do PDT baseia-se fundamentalmente
no Código Eleitoral, no artigo 2º da Constituição Federal - que prega a independência dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário - e na Lei nº9.504/47, artigo
66, que faculta aos partidos e coligações o direito de
'~iscalizar todas as fases do processo de votação (...),
sendo-lhes garantido o conhecimento antecipado dos
programas de computador a serem usados".
De acordo com o advogado do PDT, Ronaldo
Jorge Araújo Vieira Júnior, a independência entre os
três poderes não estaria sendo respeitada pelo fato de
um dos programas - a biblioteca de criptografia, que
tem como função declarada cifrar os dados gravados
nas urnas - ter sido elaborado por um órgão vinculado
à Presidência da República, o Centro de Pesquisas em
Segurança das Comunicações - CEPESC, que compõe a Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, chefiada pelo General Alberto Cardoso. Esse programa que ocupa cerca 12% da memória da urna - não pode
ser examinado pelos fiscais dos partidos, sendo de conhecimento exclusivo dos técnicos do Cepesc.
A biblioteca - ou algoritmo - de criptografia não é
o único programa a que os partidos não têm acesso.
Também o programa-fonte (a matriz) do sistema operacional- base onde "rodam" os outros programas (análogo ao DOS que aparece na telinha preta dos micros
pessoais) -foi excluído oficialmente da fiscalização dos
partidos por meio de uma portaria publicada pelo TSE
em julho deste ano (nº 142100), que determina em seu
artigo 21: "Os sistemas ficarão disponíveis aos interessados para análise (...) de 2 a 6 de agosto". Mas ressalva: "Os sistemas disponíveis de que trata o caput deste
artigo não incluem os sistemas operacionais por serem
padrão de mercado, o Sistema de Segurança - SIS, e o
algoritmo de criptografia por constituírem o bloco de segurança". O sistema operacional, diz o PDT, só é conhecido na totalidade pelos'fabricantes, duas empresas privadas; a Procomp e a Microbase.
A petição do PDT é baseada no relatório técnico
do engenheiro Amilcar Brunazo Filho, formado pela
Escola Politécnica da USP e especialista em segurança
de dados. Brunazo passou a investigar o processo elei-
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toral eletrônico brasileiro depois da primeira eleição informatizada, a de 1996, e criou um fórum de debates na
Internet que atrai quase duzentos participantes
(www.votoseguro.org). Ele afirma que "qualquer progra~ador de siste~as de nível médio p~deri.a introduzir ~íCIOS que alter~rram os resultad~s .eleltorals tan~o no Sl~tema operacional ,~omo na blbho~~ca d: crrptogr~fla
sem deixar rastros.,E acrescenta: I~s.? nao quer dlze~
que h~uve.ou havera fr~u~es n~~ efelçoes, mas? ~at~ e
que nao ha a transparencla eXigida em uma elelçao .
O quadro se agrava, já que é impossível recontar
os votos no caso de reclamação de algum candidato. As
urnas só apresentam a soma total dos votos e os números dos títulos eleitorais dos votantes. Não há como conferir voto a voto e o eleitor não tem nenhuma garantia
material de que o voto computado pela urna seja efetivamente aquele que apareceu na tela, fato de que nem
os técnicos do TSE discordam. Também não é possível
audi!ar o pr~cesso eleitoral, uma vez que, c?mo diz o
anahst~ de. sistemas represent~ntes d~s partl??S e engenhelros tndepend~ntes da area de tnf~rmatl~a sem
prazo para a c~nclusao d~ seus tra~alhos . (Os Interess~dos em confirmar essa I~for.maçao podem acessar o
slte http://legl.state.va.us/clgbln)
Na Alemanha, as eleições continuam sendo no
papel, assim como na França e no Japão. Para o secretário de informática do TSE, Paulo César Camarão, a explicação para esse nusitado avanço tecnológico brasileiro é:
"Eles não informatizaram as eleições porque não
precisavam, não ocorriam fraudes como no Brasil".
O PDT, por outro lado, tem motivos para desconfiar da tecnologia nas eleições. Em 1982, na primeira
totalização eletrônica de umas no Rio de Janeiro, o
candidato ao governo do Rio Leonel Brizola só não
perdeu a eleição ganha nas umas porque o Jornal do
Brasil somou manualmente os boletins do TRE, já
que a empresa contratada para fazer o somatório final
dos mapas produzidos manualmente pelas juntas
eleitorais, a Proconsult, havia alterado o resultado,
dando a vitória a Moreira Franco.
O caso vem a calhar nas eleições atuais porque
o programa produzido pelo Cepesc, a criptografia,
tem como função básica evitar o aparecimento de resultados diferentes. Explicando: de acordo com o
TSE, a criptografia - um programa que torna os dados inalteráveis e incompreensíveis depois de fechado o resultado de cada urna e que é trocado a cada
eleição - teria como objetivo a segurança das eleições. Só que, antes que esse programa "embaralhe
os dados", são impressos boletins de urnas, entregues aos fiscais dos partidos, com os resultados. Ou
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seja, os dados que seriam protegidos pelo programa
já teriam sido divulgados publicamente, o que faz
pensar que a função principal desses programas seria protegê-los de uma alteração que poderia ser descoberta e que tumultuaria as eleições.
O T8E afirma que não pode divulgar os programas por compromissos de sigilo assumidos com os
fabricantes. Também afirma que seria muito difícil
ocorrer alguma fraude, uma vez que as empresas são
independentes e o Cepesc, já que vinculado à Agência Brasileira de Inteligência, é o responsável pela segurança pública nacional.
O problema é que não existe em qualquer outro
país no mundo algo comparável: a eleição totalmente
informatizada, do início ao fim, do registro do eleitor à
totalização dos votos, passando pelo ato de votar, só
existe no Brasil. Isto não significa, para quem entende
de informática, que tenhamos alcançado um patamar
tecnológico único ou tenhamos assumido a liderança
mundial no domínio dos meios eletrônicos de votar.
Afinal, voto eletrônico existe nos Estados Unidos, na
França, no Japão, na Alemanha e em muitos outros
países desenvolvidos. Mas sempre como o apoio ao
sistema tradicional, de cédulas e papel.
Ninguém foi tão longe quanto o Brasil na adoção
da votação por computador devido a complexos problemas de segurança que a questão envolve. É por isso
que até nos países mais desenvolvidos o voto eletrônico
ainda está em discussão, enquanto o Brasil já aposentou a cédula de papel e a urna de lona.
Para os especialistas em informática, o Brasil ultrapassou, em muito, todos os limites da prudência,
apesar das garantias do T8E de que a máquina de
votar é segura e imune a fraudes. O questionamento
deles começa pela própria garantia da Justiça Eleitoral, o que consideram uma heresia: para eles nada é
inviolável quando o assunto é informática. Citam
como exemplos disso a ação de hackers desviando
fundos de contas bancárias particulares, mexendo
com uma das partes mais sensíveis das pessoas - o
bolso; e a confusa eleição peruana, onde a oposição
fez sucessivas denúncias de que o Presidente Alberto Fujimory queria um terceiro mandato a qualquer
preço, nem que fosse fraudando as eleições.
Cabe destacar, também, que o fato de aparecer
na tela da máquina o nome, o número e a foto de determinado candidato na hora de confirmar o voto do
eleitor não significa que ele receberá o voto. Um software desonesto pode totalizar o voto para outro candidato e, ao mesmo tempo, mostrar na tela o político
que o eleitor escolheu. Não há limite para o que possa
ser feito em matéria de software, daí a absoluta ne-
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cessidade de controle externo sobre a eleição e os
atos do T8E.
O problema de segurança das umas eletrônicas
pode ser dividido em três: Em primeiro lugar, a fraude
interna, causada deliberadamente por alguém envolvido no processo, para fraudar ou prejudicar o processo eleitoral; em segundo, a quebra externa de segurança - alguém ou algum grupo não ligado ao T8E
que altere o funcionamento de determinada urna, e,
em terceiro lugar, erros de programação - causados
não intencionalmente, mas com condição de alterar
resultados.
Uma das principais preocupações do T8E deveria ser garantir que a versão correta dos softwares e
dados estarão corretamente instalados em todas as
umas, além, de facilitar ao máximo para todos os partidos, portanto, para todos os eleitores, a auditoria
das urnas, porque não existe processo 100% seguro
e garantido contra erros.
Há uma máxima em informática que diz que,
quando um sistema depende exclusivamente da
palavra de que o controla, ele é intrinsecamente inseguro.
Uma vez que não se conhece o programa, só
resta aos eleitores brasileiros confiar na palavra do
T8E! 8eria possível introduzir qualquer vício em um
programa como a criptografia do Cepesc. Essa hipótese tem a concordância do doutor Fuad Gattaz, doutor em ciência da computação do Instituto Internacional de Integração de Sistemas, em Campinas, e criador de softwares como os utilizados pelos projetos
Genoma e Guerra nas Estrelas.
"Nenhuma argumentação justifica o sigilo em
torno de qualquer programa usado em um processo
eleitoral nacional. Não existe segurança naquilo que
necessita de segredo para ser protegido, menos ainda para os eleitores", afirma o doutor Gattaz.
Polêmicas técnicas à parte, o fato é que a argumentação jurídica levantada pelo POT se sustenta,
como explica o jurista Fábio Konder Comparato, que
leu a petição do POT. "Embora não conhecendo os detalhes técnicos de informática que envolvem o caso, eu
diria que a fundamentação jurídica me parece correta,
já que a tal portaria (que exclui alguns programas da
fiscalização dos representantes, dos partidos) subtrai
dos partidos o conhecimento essencial para fiscalizar
as eleições e a intromissão de um órgão vinculado à
Presidência da República (o Cepesc) contraria o princípio constitucional da separação entre os poderes".
-'~A essência do debate não se localiza na segurança do engenho informático. Mesmo que a ciência
pudesse asseverar a absoluta invulnerabilidade - sa-

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Novembro de 2000

bidamente não pode -, a cidadania não estaria plenamente contemplada. A transparência da soberania
popular exercida pelo cidadão perfectibiliza-se
tão-somente quando o eleitor, de per si, por mero uso
de suas faculdades, possa fiscalizar a fiel observância de seu voto. (...) A Justiça Eleitoral, partidos políticos, demais candidatos etc. são apenas co-interessados nessa lisura. Porém o cidadão - porque titular exclusivo de um direito constitucional público subjetivoé que deve estar apto a sindicar o processo eleitoraL"
Portanto, que a recontagem obrigatória de algumas umas eletrônicas, proposta, substitui com amplas vantagens o teste que hoje é feito antes da lacração das urnas como método de controle da exatidão e
honestidade do programa da urna, pois trata-se de
um controle sobre votos efetivamente emitidos por
eleitores durante o processo de votação realizado no
dia das eleições, e não um teste montado sobre dados fictícios em urnas especialmente preparadas
para o ato de demonstração de funcionamento da
urna eletrônica.
Ademais, cuidamos de evitar que o voto do eleitor seja identificado quando da digitação do número
de seu titulo eleitoral em um terminal conectado à
urna eletrônica, pois, essa situação permite que seja
gravada a ordem de entrada do número do eleitor no
terminal e sua associação com a seqüência de votos
inseridos na urna eletrônica.
Finalmente, a nossa iniciativa visa impedir e prevenir as práticas ilícitas apontadas, as quais, não há
dúvida, podem ser adotadas sem deixar qualquer indicio, enodoando, assim, a democracia eleitoral que
queremos ver efetivamente implantada no Brasil, mediante a simples exigência de que o próprio eleitor tenha certeza em que votou, mediante a emissão do
seu voto impresso e previamente rubricado pelos mesários que será depositado em urna convencional, de
modo a permitir a recontagem dos votos em caso de
suspeitas de fraude.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 2000. Pompeu de Mattos, Deputado Federal, Vice-Líder da
Bancada PDT.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
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TíTULO I
Dos Princípios Fundamentais
Art. 2º São Poderes da União, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO IV
Dos Direitos Políticos
Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua
vigência.
* Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº
4, de 14-9-1993.

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece normas para as eleições.

Do Sistema Eletrônico de Votação e da
Totalização dos Votos.
Art. 59. A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema eletrônico, podendo o Tribunal
Superior Eleitoral autorizar, em caráter excepcional, a
aplicação das regras fixadas nos arts. 83 a 89.
§ 1 A votação eletrônica será feita no número do
candidato ou da legenda partidária, devendo o nome e
fotografia do candidato e o nome do partido ou a legenda partidária aparecer no painel da urna eletrônica,
com a expressão designadora do cargo disputado no
masculino ou feminino, conforme o caso.
§ 2º Na votação para as eleições proporcionais,
serão computados para a legenda partidária os votos
em que não seja possível a identificação do candidato, desde que o número identificador do partido seja
digitado de forma correta.
§ 3º A urna eletrônica exibirá para o eleitor, primeiramente, os painéis referentes às eleições proporcionais e, em seguida, os referentes às eleições majoritárias.
Art. 60. No sistema eletrônico de votação considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor assi-

º
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nalar O número do partido no momento de votar
para determinado cargo e somente para este será
computado.
Art. 61. A urna eletrônica contabilizará cada
voto, assegurando-lhe o sigilo e inviolabilidade, garantida aos partidos políticos, coligações e candidatos ampla fiscalização.
Art. 62. Nas seções em que for adotada a urna
eletrônica, somente poderão votar eleitores cujos nomes estiverem nas respectivas folhas de votação, não
se aplicando a ressalva a que se refere o art. 148, §
1º, da lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código
Eleitoral.
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral
disciplinará a hipótese de falha na urna eletrônica que
prejudique o regular processo de votação.
Art. 66. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições, inclusive o preenchimento dos boletins de urna e o processamento eletrônico da totalização dos resultados, sendo-lhes garantido o conhecimento antecipado dos programas de computador a
serem usados.

§ 1º No prazo de cinco dias, a contar do conhecimento dos programas de computador a que se refere
este artigo, o partido ou coligação poderá apresentar
impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral.

§ 2 2 Os partidos concorrentes ao pleito poderão
constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e
totalização dos resultados, contratando, inclusive,
empresas de auditoria de sistemas, que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão, previamente,
os programas de computador e, simultaneamente, os
mesmos dados alimentadores do sistema oficial de
apuração e totalização.

RESOLUÇÃO NQ 20.103, DE 1998
Relator: Ministro Eduardo Alckmin.
Instruções para apuração e totalização dos votos e para proclamação e diplomação dos eleitos das eleições de 1998.
O Tribunal Superior Eleitoral, usando das atribuições que lhe conferem o art. 105 da Lei nQ 9.504, de
30 de setembro de 1997, e o artigo 23, IX, do Código
Eleitoral, resolve expedir as seguintes instruções:
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TíTULO"
Da Totalização
CAPíTULO I
Do Sistema de Totalização de Votos
Art. 51. A totalização de voto mediante processamento eletrônico de dados nas eleições de 1998,
far-se-á pelo Sistema de Totalização de Votos desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º O Sistema de Totalização de Votos é composto pelos subsistemas de segurança, de entrada
de dados, de apuração eletrônica, de transmissão de
dados e de totalização dos resultados e outros procedimentos diretamente relacionados ao processo de
totalização de votos.
§ 2 2 Os subsistemas desenvolvidos para as eleições de 1998 somente poderão ser instalados em
equipamentos indicados pela Justiça Eleitoral.
§ 3º O subsistema de totalização dos resultados
será instalado exclusivamente, em equipamentos de
propriedade da Justiça Eleitoral, o subsistema de
apuração eletrônica será instalado, exclusivamente
nas urnas eletrônicas, enquanto que os subsistemas
de entrada de dados e de transmissão poderão ser
operados mediante a utilização de computadores e
impressoras de terceiros.
§ 4º É vedada a utilização pelas Juntas Eleitorais e Tribunais Regionais Eleitorais de qualquer subsistema de entrada de dados, de apuração eletrônica, de
totalização dos resultados ou de transmissão de dados que não seja o fornecido pelo Tribunal Superior
Eleitoral, já apresentado aos partidos políticos.
§ 5º Os partidos e coligações poderão fiscalizar
o processamento eletrônico da totalização dos resultados, sendo-lhes garantido, assim como aos meios
de comunicação e aos cidadãos que o desejarem, o
acesso antecipado aos programas de computador a
serem utilizados, para o que serão convocados pelo
Tribunal Superior Eleitoral, no prazo de até 60 (sessenta) dias antes das eleições para conhecerem os
programas a serem utilizados na totalização dos re~
sultados, e, se for o caso, realizarem auditoria de sistemas em ambiente próprio do Tribunal Superior Eleitoral (lei n2 9.504/97, art. 66, caput).
§ 62 No prazo de cinco dias a contar do conhecimento dos programas de computador a que se refere
o § 5º, o partido ou coligação poderá apresentar impugnação fundamentada junto à Justiça Eleitoral (Lei
n2 9.504/97, art. 66, § 12).
§ 7º Os partidos concorrentes ao pleito poderão
constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e
totalização dos resultados, contratando, inclusive,
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empresas de auditoria de sistemas que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, rece~erão, previamente,
os programas de computador e, simultaneamente, os
mesmo~ dados, ali~entad,or;s do sistema oficialode
apuraça~ e tot~h::açao (Lei n- 9.504/97, art. 66, § 2-).
§ ~- ,Os orgaos enc~rregê3:dos do processamento eletronlco de dados sao obngados a fornecer aos
partidos e coligações, por intermédio do Comitê Interpartidário de Fiscalização, no mesmo momento da
entrega ao juiz encarregado, cópias dos dados do
processamento parcial de cada dia, contidos em meio
magnético (Lei nº 9.504/97, art. 67).
§ 9º.Na hi~ótese .do par~gra!o anterior, ~ Tribunal Supen.o~ Eleitoral dl~~lga~a, ate se~senta d!~s antes da elelç,ao, a especlflcaçao do ~elo m~gnetlco, o
qual devera ser entregue pelo partido ate 48 horas
antes da entrega dos dados.
§ 10. Os programas utilizados na totalização ficarão a disposição dos partidos políticos pelo prazo
de sessenta dias após o trânsito em julgado da diplomação de todos os candidatos eleitos nos pleitos reaIizados simultaneamente.
....
..................
PROJETO DE LEI N2 3.694, DE 2000
(Do Sr. Pompeo de Mattos)
Estabelece controle e fiscalização do
desmonte de carros e motocicletas pelas
oficinas denominadas de ferro velho, na
forma que indica e dá outras providências.
(Às Comissões de Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11).
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica, terminantemente, proibido o desmonte de canos e motocicletas nas oficinas denominadas de Ferro Velho, sem que seja adotada as seguintes providências:
I - Nenhum veículo automotor poderá ser desmontado quando tiver a finalidade de sair de circulação, sem prévia autorização dos Departamentos
Estaduais de Trânsito.
11 - Na autorização para o desmonte deverá
conter todos os dados lançados no DUT - Documento Único de Trânsito, com destaque para o nome do
proprietário e o número de fabricação do veículo.
§ 1º nome do proprietário deverá ser seguido do
seu endereço de residência atual e o respectivo CPF Cadastro de Pessoa Física, para efeito de controle.
§ 2º A autorização para o desmonte só poderá
ser concedida mediante a entrega da placa do veículo
ao DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito.

°

°

Quinta-feira 2 53741

° proprietário da oficina deverá,trimestralmente, enviar relatório para o DETRAN - Departamento Esta§ 32

dual de Trânsito discriminando o número de veículos desmontados, can;tando o nome de sua marca, modelo, ano
de fabricação, número do chassis e todos os dados canstantes das exigências enumeradas neste arti
go.
Art. 2º A falta de cumprimento das exigências
desta lei ou qualquer infração apurada por desmontes
clandestinos ou fraudulentos implicará em multa equivalente a duas vezes o valor do veículo desmontado
com a finalidade de tirá-lo de circulação.
Art. 3º Os Departamentos Estaduais de Trânsito, de posse dos relatórios fornecidos pelas diversas
oficinas, que deverão estar devidamente cadastradas
nos órgãos de fiscalização competente, publicará em
jornais de grande circulação o nome de todos os proprietários que tiveram seus veículos desmontados,
com identificação da marca, modelo, ano de fabricação, número de chassis e nome das oficinas responsáveis pelo desmonte.
Art. 4º Qualquer oficina de Ferro Velho que for
encontrada em atividade sem o devido cadastramento nos órgãos competentes terá um prazo de 30 (trinta) dias para regularização; findo este prazo, sem a
apresentação do cadastro, terá as suas atividades
encerradas diante da ação de força policial.
Art. 5º Encontrado qualquer veículo nas oficinas
de Ferro Velho para desmonte, sem que seja cumprida as determinações desta lei, o veículo será apreendido e depositado nas garagens ou parques de veículos do respectivo Departamento Estadual de Trânsito.
Parágrafo único. Se no prazo de 30 (trinta) dias
não forem providenciadas as determinações desta lei, o
veículo será levado a leilão administrativo e a receita do
lance final será dividida em 50% (cinqüenta por cento)
para órgãos de segurança pública e o restante de igual
valor, para entidades filantrópicas a serem nomeadas
pelos Departamentos Estaduais de Trânsito, que serão
responsáveis pelo leilão administrativo.
Art. 6º Toda e qualquer tolerância para dilatação
dos prazos previstos nos artigos desta lei poderá ser
permitida por discricionariedade da autoridade administrativa competente, ficando o responsável pela ampliação dos prazos sujeito às penalidades criminais e
administrativas cabíveis em caso de prevaricação
funcional.
Art. 7º Os estados deverão, no prazo de 60 (sessenta) dias, baixar decreto regulamentando os procedimentos de controle e fisca1 ização desta lei.
Art. 82 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Justificação
O presente projeto de lei tem por objetivo essencial evitar de forma preventiva os roubos de veículos
que são constantemente praticados em nosso estado.
As medidas deste projeto de lei, recebendo sanção governamental, irão, sem nenhuma dúvida, coibir
o ingresso de carros roubados em outras unidades de
nossa Federação, porquanto, sem satisfazer as exigências para o desmonte, inevitavelmente, os veículos serão apreendidos e destinados a leilão, conforme
preceitua as normas deste projeto de lei.
Urge ainda esclarecer que nossa iniciativa procura, com o fruto das receitas advindas dos leilões,
empregar referidos recursos nos órgãos de segurança pública para que possam ser equipados com eficiência para o combate aos inúmeros roubos, que são
realizados pelos meliantes que afrontam os nossos
concidadãos.
Devemos também destacar a conotação de assistência social, que o projeto de lei visualiza, pois em
suas normas dispensa 50% (cinqüenta por cento) das
receitas provenientes dos leilões às entidades filantrópicas, nomeadas pela autoridade competente.
Sala das Sessões, 27 de outubro de 2000. Pompeo de Mattos, Deputado Federal, Vice-Líder da
Bancada PDT.
PROJETO DE LEI N2 3.695, DE 2000
(Do Sr. Lincoln Portela)

Institui o funcionamento de todas as
escolas públicas do País, em um dia por
mês, que será no sábado ou domingo,
para os fins que especifica.
(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, li)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído, em todo o território nacional, 1 (um) dia por mês, que será no sábado ou domingo, quando todas as escolas públicas, federais, estaduais e municipais deverão permanecer abertas à comunidade, com programas extra-classe, palestras, aulas práticas, exposições e práticas desportivas.
Art. 2º As atividades descritas no artigo anterior
ficarão sob a responsabilidade e sob a fiscalização do
Ministério da Educação, Secretarias de Educação e
Esportes, Estaduais e Municipais, com o apoio de
toda a comunidade local, dos grêmios estudantis, associações de pais e mestres, Polícia Militar, igrejas e
associações de bairros.
Art. 4º O não-cu mprimento do estatu ído por esta
lei ensejará responsabilização da autoridade pública
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responsável pela área da educação do Município, do
Estado e do Distrito Federal, ensejando o devido descredenciamento nos repasses federais da verba destinada para a educação.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação
A presente proposição tem por escopo minimizar o grave desequilíbrio em que nossa sociedade
está inserida.
A enorme e descontrolada violência, em todos
os níveis, a desarmonia cada vez mais freqüente no
seio de nossas famílias, enfim, com todos os problemas vividos por nossa população, nada mais justo
que o Poder Público incremente esforços no sentido
de desenvolver programas de apoio à cultura, esportes, combate à violência, às drogas etc.
Nossa comunidade social ressente de programas no sentido de orientar e unir o que há de melhor
no ser humano.
Conto com o devido apoiamento por parte de todos os meus pares na rápida aprovação de importante e justa matéria.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 2000. - Deputado Lincoln Portela, PSIJMG.
PROJETO DE LEI NS! 3.696, DE 2000
(Do Sr. Marcos Cintra)

Institui a aprovação em exame obrigatório, como condição para o exercício
da profissão de cirurgião-dentista.
(Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição
e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O exercício da profissão de cirurgião-dentista só será autorizado após a aprovação dos formados em faculdades de Odontologia em exame a ser
elaborado pelo Conselho Federal de Odontologia.
Parágrafo único. A aplicação do exame instituído no caput será de responsabilidade do Conselho
Federal de Odontologia em cooperação com os diversos Conselhos Regionais de Odontologia.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação
O Brasil tem assistido a uma explosão no número de cursos superiores de Odontologia, muitos dos
quais d~ qualidade duvidosa.
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Na área de saúde, o despreparo de profissionais representa um verdadeiro risco para a população.
Além disto, profissionais bem treinados ficam em
igualdade de condições no mercado de trabalho com
outros, que procuram substituir a competência por
consultórios luxuosos ou por recursos de outro tipo.
Esta situação tem se repetido nas diversas carreiras que exigem uma formação universitária.
Cabe aos conselhos profissionais zelar pelo bom
atendimento à população e pelo controle da qualidade
dos serviços que lhes são oferecidos. A única entidade
profissional que tem conseguido controlar a qualidade
dos serviços no mercado de trabalho é a Ordem dos
Advogados do Brasil, por intermédio do "Exame de
Ordem". Os conselhos de Odontologia, dentre outros,
não dispõem de um instrumento similar.
Frente ao aumento de número de cursos de
qualidade duvidosa e o exemplo bem sucedido do
exame aplicado pela OAB, manda o melhor interesse
da sociedade que outros órgãos de controle profissional também o utilizem.
Por isto, apresentamos este projeto de lei que,
estamos certos, melhorará o atendimento odontológico da população brasileira, protegendo-a contra
maus profissionais, ao mesmo tempo em que garantirá condições básicas de trabalho para cirurgiões-dentistas com uma formação adequada.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 2000. - Deputado Marcos Cintra.
PROJETO DE LEI Ne 3.697, DE 2000
(Da srª Marisa Serrano)
Dá nova redação ao inciso " do art.
20 da Lei nl! 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que "estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".
(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto, e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Dê-se ao inciso 11 do art. 20 da lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, a seguinte redação:
"Art. 20
.

11 - comunitárias, assim entendidas as
que são instituídas por grupos de pessoas
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais
que incluam na sua entidade mantenedora
representantes da comunidade;"
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data
da sua publicação.
..
_
Justlflcaçao
O texto original trata de "cooperativas de professores e alunos". Proponho cooperativas educacionais, pois é uma expressão mais abrangente, envolvendo os pais, os trabalhadores em educação, e todas as
pessoas envolvidas no processo educacional.
As escolas comunitárias e as escolas cooperativas são geridas pela comunidade. Pais, professores e
alunos integram-se na mesma gestão. A cooperação
mútua é a tônica dessa administração.
A cooperativa educacional é uma proposta de
autogestão na educação, onde a complementaridade
de esforços, de inteligências e de recursos é crucial.
De um lado, os produtores de serviços, profissionais
da área de educação e de outro, os consumidores de
serviço, pais e filhos, constituindo a cooperativa que é
a própria escola.
Espero contar com o apoio dos nobres pares
para esta iniciativa.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 2000. - Deputada Marisa serrano.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOSCeDI

LEI N!! 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.

TíTULO IV
Da Organização da Educação Nacional
Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias:
1- particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou mais
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não
apresentem as características dos incisos abaixo;
11 - comunitárias, assim entendidas as que são
instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma
ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de
professores e alunos que incluam na sua entidade
mantenedora representantes da comunidade.
111- confessionais, assim entendidas as que são
instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma
ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação
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confessional e ideologia específicas e ao disposto no
inciso anterior;
IV - filantrópicas, na forma da lei.
* Artigo regulamentado pelo Decreto nº 2.306, de

19-8-1997.

TíTULO V
Dos Níveis e das Modalidades de
Educação e Ensino
CAPíTULO I
Da Composição dos Níveis Escolares
Art. 21. A educação escolar compõe-se de:
I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
11 - educação superior.

PROJETO DE LEI N2 3.698, DE 2000
(Do Sr. Aloizio Mercadante)
Dispõe sobre a divulgação dos custos de produção e veiculação de propaganda, informes e publicações de responsabilidade do Governo.
(Apense-se ao Projeto de lei nº 266,
de 1999)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 Esta lei dispõe sobre as condições para a
produção e divulgação de propaganda, informes e
publicações do Poder Público, em todas as esferas e
níveis de governo.
Art. 29 As peças publicitárias, informes e demais
publicações produzidas, divulgadas ou distribuídas diretamente ou por demanda do Poder Público virão acompanhadas de mensagem destinada a dar conhecimento
público dos respectivos custos de produção e veiculação, bem assim dos parâmetros técnicos e fáticos que
fundamentaram as informações veiculadas.
Art. 3º As informações de que trata o art. 2º deverão incluir, no mínimo:
1- no caso de peças publicitárias veiculadas pelas emissoras de radiodifusão e canais de televisão
por assinatura, os custos de produção e de veiculação da peça, discriminados separadamente por peça,
com relação dos beneficiários;
11 - no caso de peças publicitárias veiculadas
pela imprensa, bem como por cartazes, outdoors e
demais meios de divulgação impressos;-os-cusfosâe
produção e de divulgação, devendo estes últimos ser
discriminados por veículo contratado;

º
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111 - no caso de informes e publicações, os custos de produção, impressão e distribuição, divulgados, de forma discriminada, nas páginas finais do encarte ou impresso.
Art. 4º As informações de que trata o art. 29 serão
divulgadas, nos veículos impressos, em cartazes, outdoors e assemelhados, por meio de quadro claramente
legível e, nas emissoras de radiodifusão, por meio de locução, clara e pausada, ao final da inserção, acompanhada, quando couber, de mensagem escrita.
§ 1º A divulgação das informações de que trata
este artigo será realizada, complementarmente, pela
Internet, para cada peça ou publicação, ficando as informações disponíveis ao público a partir da primeira
divulgação, por um prazo mínimo de noventa dias,
respeitado o disposto no art. 3º.
§ 2º O Poder Público fará divulgar com destaque o
endereço eletrônico em que se encontram as informações, respeitada a forma de divulgação prevista no caputo
§ 3º Além das informações previstas no art. 2º,
serão apresentadas na Internet informações relativas
aos beneficiários dos recursos e aos veículos contratados, acompanhadas dos montantes a cada um destinado, por campanha e consolidados, discriminados
por órgão ou entidade contratante.

§ 4º Em todos os casos, serão relacionadas,
também, as fontes de informação que fundamentam
os dados divulgados.
Art. 5º O Poder Executivo manterá à disposição
do público endereço na Internet para divulgação dos
dados de que trata esta lei.
Art. 6º Incorre em crime de responsabilidade o
administrador ou agente público que autorizar a elaboração, produção ou veiculação de propaganda, informe ou publicação em desacordo com as disposições desta lei.
Art. 72 Comete infração, sujeita a multa, no valor
de cinco mil a vinte mil reais, acrescida de um terço no
caso de reincidência, aquele que veicular, divulgar ou
distribuir propaganda, informe ou publicação em desacordo com as disposições desta lei.
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará as disposições desta lei no prazo de noventa dias, contado
da sua publicação.
Art. 9º Esta lei entra em vigor em cento e vinte
dias, contados da data da sua publicação.
Justificação.
O Governo, em todos os níveis e esferas, gasta
elevadas somas na divulgação de propaganda instituci-
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anal e de publicações de todo tipo. Reconhecemos que,
em grande parte, tais peças destinam-se a divulgar
eventos ou normas relevantes para a população, tais
como campanhas de vacinação, campanhas educativas e de estimulo ao uso de serviços públicos, propaganda de eventos cívicos e datas comemorativas, e tantas outras. No entanto, a população desconhece o preço dessa publicidade e os critérios para a seleção das
agências e veículos contratados. Não se sabe, em
suma, se o dinheiro público está sendo bem aplicado.
Para tornar mais transparente essa verdadeira caixa preta da execução financeira do governo, oferecemos esta proposição, que obriga à divulgação dos montantes aplicados na produção e na veiculação de peças
publicitárias, prospectos, folhetos e publicações. Reconhecendo, porém, que a disseminação desses dados
pode descaracterizar o foco da mensagem veiculada,
definimos um conjunto mínimo de dados a serem divulgados com a peça e determinamos a colocação dos dados complementares disponíveis ao público na Internet,
divulgando-se junto com a publicidade o endereço eletrônico a ser acessado para se obter esses dados.
Trata-se de um pequeno passo inicial, destinado a
trazer alguma transparência ao processo de concepção
e produção da propaganda oficial. Se o público não é
sequer informado da contabilidade envolvida numa
peça publicitária, não poderá avaliar a relação entre o
custo e o benefício da mensagem veiculada. Divulgar
esses montantes é, portanto, um importante passo na
educação do povo para o exercício da democracia.
Esperamos, ainda, superar situações distorcidas,
em que as despesas com propaganda acabam por superar em muito o custeio da campanha propriamente
dita, servindo, em alguns casos, para se fazer repasses
ilícitos de recursos ao setor privado. Como foi exaustivamente veiculado em jornais e revistas, muitos contratos
de propaganda oficial serviram, no passado, apenas
como uma fachada para pagar serviços prestados pelas agências de publicidade aos candidatos a cargos
eletivos, durante a campanha eleitoral.
Convencido do mérito da iniciativa, peço aos
ilustres pares o apoio indispensável à sua aprovação.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 2000. - Deputado Aloízio Mercadante.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 31 de outubro de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

PROJETO DE LEI N9 3.706, DE 2000
(Do Senado Federal)
PLS N2 140/99

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Altera a redação do § 92 do art. 789
do Decreto-Lei n!! 5.452, de 1!! de maio de
1943 - Consolidação das Leis do Trabalho,
para estender aos Presidentes das Varas

do Trabalho e aos juízes de direito a faculdade de conceder o benefício da justiça
gratuita, nas hipóteses que especifica.
(Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição
e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

o

Congresso Nacional decreta:
Art. 1 O § 9º do art. 789 da Consolidação das leis
do Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação:

º

"§ 9º É facultado aos Presidentes dos
Tribunais do Trabalho e das Varas do Trabalho e aos juízes de direito investidos da
jurisdição trabalhista conceder, de ofício, o
benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que
perceberem salário igualou inferior ao dobro do mínimo legal, ou provarem o seu estado de miserabilidade." (NR)

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

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um só turno de discussão
e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.
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Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 12 DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

TíTULO X
Do Processo Judiciário do Trabalho

CAPíTULO"
Do Processo em Geral

SEÇÃO 111
Das Custas
Art. 789. Nos dissídios individuais ou coletivos do
trabalho, até o julgamento, as custas serão calculadas
progressivamente, de acordo com a seguinte tabela:
*Art. 789 com redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de
28-2-1967.

1- até 1 (um) valor-de-referência, 10% (dez por
cento);
,,- acima do limite do item 1até 2 (duas) vezes o
valor-de-referência, 8% (oito por cento);
11I- acima de 2 (duas) e até 5 (cinco) vezes o valor-de-referência, 6% (seis por cento);
IV - acima de 5 (cinco) e até /0 (dez) vezes o vaIar-de referência, 4% (quatro por cento);
V - acima de 10 (dez) vezes o valor-de-referência, 2% (dois por cento).
§ 1º Nas Juntas, nos Tribunais Regionais e no
Tribunal Superior do Trabalho, o pagamento das custas será feito na forma das instruções expedidas pelo
Tribunal Superior do Trabalho. Nos Juízos de Direito a
importância das custas será dividida proporcionalmente entre os funcionários que tiverem funcionado
no feito, excetuados os distribuidores, cujas custas
serão pagas no ato de acordo com o regimento local.
* § 12 com redação dada pelo Decreto-Lei n2 229, de
28-2-1967.

§ 2º A divisão a que se refere o § 1º, as custas
de execução e os emolumentos de traslados e instrumentos serão determinados em tabelas expedidas
pelo Tribunal Superior do Trabalho.
* § 2'2 com redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de
28-2-1967.

§ 3º As custas serão calculadas:
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* § 39 com redação dada pelo Decreto-Lei n2 229, de

28·2·1967.

a) quando houver acordo ou condenação, sobre
o respectivo valor;
b) quando houver desistência ou arquivamento,
sobre o valor do pedido;
c) quando o valor for indeterminado, sobre o que
o juiz presidente ou o juiz fixar;
d) no caso de inquérito, sobre 6 (seis) vezes o
salário mensal do reclamado ou dos reclamados.
§ 4º As custas serão pagas pelo vencido, depois
de transitada em julgado a decisão ou, no caso de recurso, dentro de 5 (cinco) dias da data de sua interposição, sob pena de deserção, salvo quando se tratar
de inquérito, caso em que o pagamento das custas
competirá à empresa, antes de seu julgamento pela
Junta ou Juízo de Direito.
* § 4º com redação dada pelo Decreto-Lei n2 229, de
28-2-1967.

§ 5º Os emolumentos de traslados e instrumentos serão pagos dentro de 48 (quarenta e oito) horas
após a sua extração, feito, contudo, no ato do requerimento, o depósito prévio do valor estimado pelo funcionário encarregado, sujeito à complementação, com
ciência da parte, sob pena de deserção.
* § 59 com redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de
28-2-7967.

§ 6º Sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencionado, o pagamento das custas
caberá em partes iguais aos litigantes.
* 62 com redação dada pejo Decreto-Lei nº 229, de
28-2-1967.

§ 7º Tratando-se de empregado sindicalizado
que não tenha obtido o benefício da justiça gratuita,
ou isenção de custas, o sindicato que houver intervindo no processo responderá solidariamente pelo pagamento das custas devidas.
* 7º com redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de
28-2-1967.

§ 8º No caso de não-pagamento das custas,
far-se-á a execução da respectiva importância, segundo
o processo estabelecido no Capítulo V deste Título.
* § 89 com redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de
28-2-1967.

§ 9º É facultado aos presidentes dos Tribunais
do Trabalho conceder, de ofício, o benefício da justiça
gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos,
àqueles que perceberem salário igualou inferior ao
dobro do mínimo legal, ou provarem o seu estado de
miserabilidade.
* § 9º com redação dada pelo Decreto-Lei n2 229, de
28-2-1967.
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5f PLS 00140/1999 de 18/03/1999
Autor

Ementa

indexação

Legislação Citada
Despacho InicIai
Localizaç2ío atual
Última Ação

SENADOR - LUCIO ALCANTARA
ALTERA A REDAÇÃO DO PARAGRAFO 90 (NONO) DO ARTIGO 789 DO DECRETO-LEI 5452, DE 10 DE
MAIO DE 1943 - CONSOUDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, PARA ESTENDER AOS PRESIDENTES DAS
JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO E AOS JUIZES DE DIREITO A FACULDADE DE CONCEDI;R O
BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA, NAS HIPOTESeS QUE ESPECIFICA.
ALTERAÇÃO, (CLT), PRESIDENTE, (JCJ), JUIZ, DIREITOS, FACULDADE, CONCESSÃO, BENEFICIO,
JUSTIÇA, GRATUITA. NORMAS, DISSIDIO INDIVIDUAL, DISSIDIO COLETIVO, TRABALHO,
FACULTATIVIDADE, PRESIDENTE, TRIBUNAIS, JUSTIÇA DO TRABALHO, (JCJ), JUIZ DE DIREITO,
INVESTIMENTO, JURISDIÇÃO TRABALHISTA, CONCESSÃO, EX OFIaO, BENEFICIO, JUSTIÇA,
GRATUITA, I~CLUSÃO, T~SLADO, INSTRUMENTO, liMITAÇÃO, VALOR, SALARIO, SALARIO MINIMO,
COMPROVAÇAO, SlTUAÇAO, MISERIA.
DEL 5452 1943
SF Cc] COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
SF PLS 00140/1999

Data: 26/10/2000
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DEOSÃO TERMINATIVA)
Texto: A Presidenc:ia comunica ao Plenário o término do prazo ontem, sem que tenha sido Interposto
recurso, no sentido da apreciação da matérIa pelo Plenário. Tendo sido aprovado terminativamente
pela CCJ. À Câmara dos Deputados À SSEXP.
Relatores

CCJ Pedro S/mon

Tramitações

InYJ~rteJ:-º'r:Q~~o dj! t&J!'Ilt~!3s_ma~ aªçt~!'Iºen~)

Sf PLS 00140/1999
27/10/2000 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 10h20mm.
27/10/2000 SSCLSF - SUB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Procedida revisão dos autógrafos. À Subsecretaria de Expediente.
26/10/2000 5SEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para revisão dos autógrafos.

26/10/2000 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 18:30 horas.

26/10/2000 SSCLSF - SUB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Procedida a revisão do Texto Final. À SSEXP.
26/10/2000 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIfNTE

À SSCLSF, para reVisão do Texto Final da CO.
26/10/2000 ATA-PI-EN ~ SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÀRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
A Pres/dencia comunica ao Plenáno o término do prazo ontem, sem que
tenha SIdo Interposto recurso, no sentido da apreciação da ,:"atéria pelo
Plenáno. Tendo sido aprovado termmatlvamente pela CO. A Câmara dos
Deputados À 5SEXP.
25/10/2000 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Encaminhado ao Plenário para comunIcação do térmIno do prazo de
apresentaç!o de reCursO.
18/10/2000 SGM ~ SECRETARIA GERAL DA MESA
Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Prazo para interposição de recurso: 19 a 25.10.2000.
17/10/2000 "TA-P\.EN • SU6SECREíARIA OE AT'"

PLENÁRIO
Leitura do Parecer nO 980/99-CO, Relator Senador pécJro Simon,
fêlvorávef É Ildo o Oficio nO 121/00, do PreSIdente da CCJ, comunicando
aprovação da matéria, em reunião realizada em 13 de setembro de 2000.
Abertura do prazo de cinco dias Úteis para interooslçao <te recursO. por
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Abertura do prazo de cinco dIas úteis para interposição de recurso, por
um décimo da composição da Casa, para que o projeto, seja apreciado
pelo Plenário. À SGM •.
Publicação em 18/10/2000 no D5F páginas: 20586 - 20592
Publicação em 18/10/2000 no D5F páginas: 20611

17Jl0/2DOO SSCl5F - SUB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA

Encaminhado

ao Plenário.

14/09/2000 S5CL5F - SUB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA
Anexei, fls. 11 a 14, conforme legislação citada. Encaminhado ao
Plenário.
14/09/2000 CO - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Anexei às fls. la, Ofk,o 121jOO-CO, comunicando a deHberação pe\a
aprovação de matér'a terminativa. A SSCL5F
13/09/2000 CO - Comissão de Constituic;ão, Justiça e Cidadania
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
Reunida a Comissão, é aprovado', por unanimidade, o relatório do

Senador Pedro Slmon (anexo às fls. OS a 09) favorávet à aprovação da

matéria.
08/04/1999 CCJ - Comissão de ConstituJção, Justiça e Cidadania

Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
DEVOLVIDA PELO RELATOR, ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÕES DE

SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.
23/03/1999 CCJ ~ Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
RELATOR SEN PEDRO 5IMON.

18/03/1999 SSCOM ~ SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
ENCAMINHADO A CCJ.

18/03/1999 MESA - MESA DIRETORA
1000 DESPACHO A CO (DECISÃO TERMINATIVA) ONDE PODERA
RECEBER EMENDAS PELO PRAZO DE OS (CINCO) DIAS, APOS PUBLICADO
E DISTRIBUIDO EM AVULSOS. D5F 19 03 PAG 5828 E 5829.

,
18/03/1999 ATA-PLEN - SUBSeCRETARIA DE ATA - PLENARIO
1000 LEITURA.

18/03/1999 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
ESTE PROCESSO CONTEM 04 (QUATRO) FOLHAS NUMERADAS E

RUBRICADAS.
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Ofício nº 1.540 (SF)
Brasília, 31 de outubro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de lei do Senado nº 140, de 1999, constante dos autógrafos em anexo, que altera a redação do § 9º do
art. 789 do Decreto-lei nº 5.452, de 1Q de maio de
1943 - Consolidação das leis do Trabalho, para estender aos Presidentes das Varas do Trabalho e aos
juízes de direito a faculdade de conceder o benefício
da justiça gratuita, nas hipóteses que especifica".
Atenciosamente, - Senador Jonas Pinheiro,
Primeiro-Secretário, em exercício.

INDICAÇÃO Nº 1.166, DE 2000
(Do Sr. Aloízio Mercadante)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, a adoção de medidas relativas à substância cisaprida utilizada em medicamentos.
(Publique-se. Encaminhe-se)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde
A bancada federal do Partido dos Trabalhadores
na Câmara dos Deputados se dirige a V. Ex\;. Para expor e reivindicar o seguinte:
1. A Folha de S. Paulo e o jornal O
Globo publicaram neste domingo, dia
9-10-00, matéria relativa ao medicamento
com as denominações comerciais de Prepulsid, Propulsid, Cisprid, Enteroprid ou
Pangest que contém a droga cisaprida que
nos EUA provocou inúmeros casos de arritmia cardíaca, tendo provocado a morte de
mais de cem pessoas e que foi retirado do
mercado norte-americano.
2. É possível verificar-se por meio do
endereço eletrônico www.masstorts.com.
do escritório de advocacia americano Weitz
& luxemburg que oferece seus serviços
para processar o laboratório fabricante a
quem foi vítima da droga cisprida e a infomação de sua retirada do mercado norte-americano.
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3. Considerando que o uso da referida
substância pode afetar a vida de pessoas
que dela estejam fazendo uso.
4. Sugerimos a V. Ex!!, que suspenda,
de imediato, a comercialização dos medicamentos que contenham a substância cisaprida e ordene uma investigação a respeito
para que a população não fique sujeita ao
uso de uma droga que pode vir a ser fatal.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 2000. -

Aloizio Mercadante, Líder da Bancada do PT.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Aloizio Mercadante)

Requer o envio de indicação ao Ministério da Saúde relativa à substância
cisaprida.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex!! seja encaminhada ao Poder Executivo a indicação em anexo, sugerindo a suspensão da comercialização dos medicamentos que contenham a substância cisaprida.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 2000. Aloizio Mercadante, PT/SP.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOSCeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO N9 17, DE 1989
Aprova o Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

TíTULO IV

Das Proposições

CAPíTULO 111

Das Indicações
Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:
* Artigo alterado pela Resolução nº 10, de 1991.

1- sugere a outro Poder a adoção de providência, a
realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;
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11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.
§ 1º Na hipótese do inciso I, a indicação será objeto de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.
• Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Caças do Congresso Nacional de 2 ~e outub:o ~e 1995. . .

_

§ ~- Na hlpotese do mClso 11, serao observadas
as segUlnte~ n~rm~s:.
_ .
1- ~s mdlcaçoes rece~ldas .pela_ Mesa ~?r~o 11das em sumula, mandadas a pubhcaçao no Olarlo da
C~mara dos Deputados e encaminhadas às Comissoes ~ompetentes; .. .
.

~'terado para Diana da Camara dos Deputados, por At?
dos PreSIdentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naclanal de 2 de outubro de 1995.

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

INDICAÇÃO N2 1.167, DE 2000

(Do Sr. Paulo Paim)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Cultura, a criação da Semana de Arte e Cultura Negra
Moderna, a ser coordenada pela Fundação Cultural Palmares.
(Publique-se. Encaminhe-se)
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Cultura:
- Considerando que a atual Constituição Federal reconheceu, em vários disposi-

Fevereiro de 2000

tivos, o fato de que o Brasil é uma Nação
pluriétnica e multirracial;
- Considerando que, no decorrer de
nosso processo histórico, moldamos uma
sociedade marcada por rica diversidade étnica e cultural;
- Considerando que a atual Constituição insculpiu, no art. 215, § 1º, o dever do
Estado na proteção às manifestações das
culturas populares, indígenas e afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes do
processo civilizatório nacional;
_ Considerando que o patrimônio cuIturai brasileiro é constituído de bens de natureza material e imaterial, portadores de referência à identidade, à ação e à memória
dos diferentes grupos formadores da socie. .

.

dade braSileira, no qual se Incluem os afro-brasileiros;
- Considerando que os negros, embora submetidos a mais de três séculos de escra~idão na História do Paí~ con~ribuí~am
efetivamente p~r~ a construçao da Identldade cultural brasIleira;
- Considerando que somos a segunda
maior Nação negr~ e mestiça ~o plan~t~,
com cerca de 44,3 Yo da populaçao brasllelra;
- Considerando que, somente por
meio do conhecimento e valorização de sua
cultura, o negro pode melhor inserir-se na
sociedade brasileira e exercer os seus direitos de cidadania;
- Considerando que a atual política do
Ministério da Cultura tem primado por programas e ações de valorização da cultura
negra, a exemplo do reconhecimento e titulação aos remanescentes das comunidades
negras quilombolas e da proposta de criação do "Centro Nacional de Referência da
Cultura Negra" (CNRCN), em Brasília - DF;
- Considerando que, no âmbito da administração federal, a Fundação Cultural
Palmares, órgão vinculado a esse Ministério, tem como finalidade a promoção e preservação "dos valores culturais, sociais e
econômicos decorrentes da influência negra
na formação da sociedade brasileira" (art. 1º
da Lei nº 7.668, de 1988).
Vimos solicitar de Vossa Senhoria a especial
atenção para que esse Ministério promova estudos
e análises tendentes à criação da Semana-de-AJle e

,

Novembro de 2000

-

DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

Cultura Negra Moderna, a ser coordenada pela Fundação Cultural Palmares. Com isso, acreditamos estar contribuindo para que a cultura afro-brasileira
possa ter o destaque que merece e o reconhecimento de seu valor no contexto da construção da
identidade nacional.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 2000. - Deputado Paulo Paim.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Paulo Paim)
Requer o envio de Indicação ao Ministério da Cultura (MinC), relativa à criação da Semana de Arte e Cultura Negra
Moderna.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § Iº, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e respaldado nos arts. 215, § 1º e 216, caput da Constituição
Federal, requeiro a V. Ex!! seja encaminhada ao Ministério da Cultura a Indicação em anexo, sugerindo a
criação da Semana de Arte e Cultura Negra Moderna.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 2000. - Deputado Paulo Paim.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOSCEDI

§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais.
.
.
LEI Nº 7.668, DE 22 DE AGOSTO DE 1988
Autoriza o Poder Executivo a Constituir a Fundação Cultural Palmares FCP, e dá outras providências.
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a
constituir a Fundação Cultural Palmares - FCp, vinculada ao Ministério da Cultura, com sede e foro no Distrito Federal, com a finalidade de promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influencia negra na formação da sociedade brasileira.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO Nl! 17, DE 1989
Aprova o Regimento Interno da Câmara dos Deputados

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATiVA DO BRASIL
1988

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO 111
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO 11
Da Cultura
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização
e a difusão das manifestações culturais.
§ 1 O Estado protegerá as manifestações das
culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das
de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.

º

<
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TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações
Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:
* Artigo alterado pela Resolução n!l10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;
11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.
§ 1 Na hipótese do inciso I, a indicação será objeto de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

º

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.
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§ Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:
I - as indicações recebidas pela Mesa serão Iidas em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comissões competentes;
* Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci·
onal de 2 de outubro de 1995.

11_ o parecer referente à indicação será proferido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;
11I- se a Comissão que tiver de opinar sobre indicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;
IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, cientific~ndo-s; o,autor pa~a que ~ste, se quiser, ofereça projeto propno à conslderaçao da Casa;
V
't
. b' f
vem' - nao serao ace. as propos.çoes que o 1e ,. )
It' C ,b' t
t a consu a a omlssao so re In erpre açao e
aplicação de lei;
b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N9 1.168, DE 2000
(Do Sr. Marçal Filho)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a
extensão da Campanha Nacional de Prevenção à Cegueira e Reabilitação Visual
"Olho no Olho" também a municípios
com menos de 40 mil habitantes.
(Publique-se. Encaminhe-se)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação e
Desporto, Professor Paulo Renato Souza,
A Campanha Nacional de Prevenção à Cegueira e Reabilitação Visual "Olho no Olho", implementada há três anos mediante parceria entre a Secretaria
de Educação Especial do Ministério de Educação, o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e
o Conselho Brasileiro de Oftalmologia tem alcançado
amplo sucesso, pelo qual parabenizo sinceramente
Vossa Excelência e sua equipe.
Em 1998, foram beneficiadas cerca de 1 ,5 milhão de crianças, das quais cerca de 120 mil tiveram
diagnóstico de uso de óculos para correção visual.
Apenas 10% delas contribuíram com o equivalente ao
preço de custo dos óculos que receberam; as demais,
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portanto mais de 100 mil crianças, receberam óculos
gratuitamente por não terem recursos nem para uma
pequena contribuição.
Em 1999, cerca de 3 milhões de alunos da Iª série do Ensino Fundamental foram examinados: aproximadamente 300 mil apresentaram necessidade de
correção visual.
Da Campanha para o ano 2000 - qu p ete de
,
, _
e r n
a~c~~çar mais d~ 3 m'lhoe~ de e~tudantes .de 60~ mumClplos com mais de 40 mil habitantes - ainda nao se
conhecem os dados completos, mas é possível estimar que cerca de 10% dos alunos também apresentarão necessidade de algum tipo de correção visual.
Está cientificamente comprovado que, nesta
área como em outras áreas sanitárias e pedagógicas,
a prevenção é a melhor maneira de garantir a boa visão e o bom rendimento escolar.
Por esta razão Senhor Ministro e pelo sucesso
,
'
. "
ate agora alcançado, venho sugem a Vossa Excelencia que a "Campanha Olho no Olho" seja ampliada de
modo a alcançar também os municípios com menos
d 40 'I h b't t
ml a I an es:
. ,
e
,Com esta me~ld,a, estaremos ~ontnbUlndo para
eVitar os graves preJulzos na aprendizagem que usualmente ocorrem em conseqüência de dificuldades
da visão, principalmente as altas taxas de repetência
e evasão escolar dos alunos das escolas públicas.
Evitar que cerca de 10% de alunos venham a ter problemas de aprendizagem é, certamente, um investimento da maior relevância social pois apresenta resultado efetivo na qualidade e na democratização da
educação.
Convicto de que Vossa Excelência está ciente da
importância desta medida e de seu impacto junto às populações dos pequenos municípios brasileiros, confio
em sua implementação no mais curto prazo' possível.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 2000. Marçal Filho, Deputado.
A

REQUERIMENTO
. (Do Sr. Deputado Marçal Filho)
Requer o envio de Indicação ao Ministério da Educação relativo à extensão
da Campanha Nacional de Prevenção à
Cegueira e Reabilitação Visual "Olho no
Olho" também a municípios com menos
de 40 mil habitantes.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 19, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. EXª seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica-
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ção em anexo, sugerindo que a Campanha Nacional
de Prevenção à Cegueira e Reabilitação Visual "Olho
no Olho" seja ampliada de modo a atingir, também, os
municípios com menos de 40 mil habitantes.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 2000. Marçal Filho, Deputado.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOSCeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO N2 17 DE 1989
Aprova o Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições
CAPíTULO 111
Das Indicações
Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:
• Artigo alterado pela Resolução nQ 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;
11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.
§ 1º Na hipótese do inciso I, a indicação será objeto de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.
• Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

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

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

INDICAÇÃO N2 1.169, DE 2000
(Do Sr. Luis Carlos Heinze)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Fazenda, a
prorrogação do prazo para aquisição de
títulos públicos para a renegociação das
dívidas agrícolas de que trata a Resolução n 2 2.738, de 28 de junho de 2000, do
Conselho Monetário Nacional.
(Publique-se. Encaminhe-se)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda,
Solicitamos a Vossa Excelência que seja protelado para 30 de junho de 2001 o prazo para aquisição
de títulos públicos de que trata a Resolução nº 2.738,
de 28 de junho de 2000, do Conselho Monetário Nacional, especificamente, o inciso I do parágrafo único
do art. 1º.
Importa lembrar que as operações de que trata
a Resolução nº 2.738 são aquelas a que se refere o
programa conhecido como Pesa. Tais operações têm
como atores mais importantes os grandes produtores
de grãos do Centro-Oeste, cooperativas agrícolas,
mas, principalmente, os produtores de arroz irrigado
do Rio Grande do Sul. Como V. Ex!! bem sabe, os produtores de arroz estão atravessando uma conjuntura
extremamente difícil. A combinação de alta dos custos de produção com os baixíssimos preços do cereal
os deixa em situação financeira delicada. Assim, em
que pese todo o esforço que até agora têm feito para
recuperar economicamente sua atividade, esses produtores têm sido atropelados por eventos que fogem
totalmente a seu controle. Nessas condições, uma
posição inflexível do Governo no que se refere aos

53754 Quinta-feira 2

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

prazos fixados para a renegociação de suas dívidas
fatalmente os jogará na inadimplência.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 2000. - Deputado Luís Carlos Heinze.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Luís Carlos Heinze)
Requer o envio de indicação ao Poder Executivo, sugerindo a prorrogação
do prazo de aquisição de títulos, referido
na Resolução n 2 2.738/00, do Conselho
Monetário Nacional.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 12 , do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exª, seja encaminhada ao Poder Executivo a indicação em anexo, sugerindo seja prorrogado o prazo
de aquisição dos títulos públicos exigidos para a renegociação das dívidas dos agricultores, conforme estipulado na Resolução nº2.738 do Conselho Monetário
Nacional.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 2000. - Deputado Luís Carlos Heinze.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOSCeDI
RESOLUÇÃO BACEN N2 2.738,
DE 28 DE JUNHO DE 2000
Dispõe sobre prazo de renegociação de dívidas originárias do crédito rural, de que tratam o art. 52, § 62, da Lei n2
9.138, de 1995, a Resolução nll 2.238, de
1996, e a Resolução nº 2.471, de 1998.
O Banco Central do Brasil, na forma do artigo 92
da Lei n2 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna
público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 28 de junho de 2000, tendo em vista
as disposições dos artigos 4º, inciso VI, da referida
lei, 4º e 14 da lei n2 4.829, de 5 de novembro de 1965,
10 da Lei nQ 9.138, de 29 de novembro de 1995, e 5º
da Medida Provisória nº 2001-9, de 9 de junho de
2000, resolveu:
Art. 1Q Estabelecer que a renegociação de dfvidas de que trata a Resolução nº2.471, de 26 de fevereiro de 1998, pode ser formalizada até 31 de dezembro de 2000.
Parágrafo único. A faculdade prevista neste arti-

go:
I - aplica-se exclusivamente às renegociações
cujos recursos destinados à aquisição dos títulos do
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Tesouro Nacional sejam depositados nas instituições
financeiras credoras até 30 de novembro de 2000;
II - fica condicionada à observância do limite de
emissão de títulos estabelecido no artigo 21, § 3º, inciso I, do Decreto nº 2.701, de 30 de julho de 1998.
Art. 22 Ficam alterados, para 31 de dezembro de
2000, os prazos estabelecidos nos artigos 1º e 22 da
Resolução nº 2.322, de 15 de outubro de 1995, sem
prejuízo da observância do disposto na Resolução nº
2.682, de 21 de dezembro de 1999, relativamente à
classificação das operações de que se trata.
Art. 3 2 A autorização de que trata o artigo 12 da
Resolução nº 2.322, de 1995, passa a contemplar
operações de crédito rural vencidas ou vincendas até
31 de dezembro de 2000, desde que contratadas:
I - até 20 de junho de 1995;
11 - após 20 de junho de 1995 e se enquadrem
nas disposições estabelecidas no artigo 1º, § 1º, incisos 111, IV, V ou VI, da Resolução nº 2.471, de 1998,
com a redação dada pelo artigo 4º da Resolução nº
2.666, de 11 de novembro de 1999.
Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 52 Fica revogada a Resolução n2 2.705, de
14 de março de 2000. - Luiz Fernando Figueiredo,
Presidente Substituto.
REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO N!! 17, DE 1989
Aprova o Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações
Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:
* Artigo alterado pela Resolução nU 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;
" - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado assunto, visando à
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elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.
§ 1Q Na hipótese do inciso I, a indicação será objeto de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.
* ~/ter8do para Diário da Câmara dos Deputados, por At?
dos PresIdentes das Mesas das duas Casas do Congresso NacIonal de 2 de outubro de 1995.

§ ~Q

tNa 'hipótese do inciso li, serão observadas

g
as se U1n e~ n~rm~s:
b'd
I M
_ I'
l - as mdlcaçoes rece I as pe a esa serao 1das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comissões competentes;
* Alterado para Diário da C/imara dos Deputados, por
Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;
111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;
IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;
V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
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guma necessidade especial, no caso de nossos superatletas paraolímpicos estes obstáculos, sem dúvida, foram simbolicamente ultrapassados,
É inegável o poder de superação destes que lá
estiveram representando nossa Nação e que, portanto, merecem de todos nós, povo brasileiro, mais que
uma homenagem, mas uma demonstração de respei, . ,

.

~oe~o:~~~;:~~~~;~r:~:.sd~~f::;~~a::~p:~;;~:d~
obstáculos muitas vezes invisíveis, mas perfeitamente transponíveis
' .
, Pe!as medalhas cons~gUld~s e por toda a lu~a e
dedlcaçao destes, tal honraria ser~a uma form~ de dizer
a todos os portadores de necessidade especial, e aos
que desejam superar sua deficiência, que nós cidadãos
os temos como verdadeiro exemplo de dignidade, luta,
vencedores de toda forma de discriminação.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 2.000. Deputado Dr. Hélio, PDT/SP.
Requerimento
(Do Sr. Deputado Dr. Hélio)
Sugere ao Presidente da República a concessão de honrarias aos atletas paraolímpicos
brasileiros que participaram das Paraolimpíadas
na Austrália.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § (º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V.
Exª. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação
em anexo, sugerindo a concessão de honraria especial aos atletas paraolímpicos brasileiros que participaram das Paraolimpíadas de Sidney, em 2000.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 2000. - Deputado Dr. Hélio, PDT/SP.

INDICAÇÃO NQ 1.170, DE 2000
(Do Sr. Dr. Hélio)
Sugere ao Poder Executivo a concessão de honrarias aos atletas paraolímpícos brasileiros que participaram das
Paraolimpíadas na Austrália.
(Publique-se. Encaminhe-se)
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Sugerimos a Vossa Excelência, que conceda
honraria especial aos atletas paraolímpicos brasileiros que participaram das Paraolimpíadas de Sidney,
na Austrália, neste ano.
Justificação
Não bastasse os enormes obstáculos do dia a
dia de todos nós e, em especial, dos portadores de al-

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOSCeDI
REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO N!! 17, DE 1989
Aprova o Regimento Interno da Câmara dos Deputados

.

,

TíTULO IV
Das Proposições

.
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CAPíTULO 111
Das Indicações
Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:
* Artigo alterado peJa Resolução n2 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;
11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1º Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.
* Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2º Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:
I - as indicações recebidas pela Mesa serão lidas em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comissões competentes;
* Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - O parecer referente à indicação será proferido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congêneres;
IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, cientificando-se o Autor para que este, se quiser, ofereça projeto próprio à consideração da Casa;
V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
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INDICAÇÃO Ne 1.171, DE 2000
(Da Sra. Marisa Serrano)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Trabalho e Emprego, seja incluída, como uma das ações prioritárias no âmbito do PLANFOR, para os
exercícios de 2001 e seguintes, a capacitação de trabalhadores de cooperativas educacionais.
(Publique-se. Encaminhe-se)
Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho e
Emprego:
Como é do conhecimento de Vossa Excelência,
a educação e o emprego são duas precondições básicas para o desenvolvimento econômico justo e eqüitativo. Sabe-se que a elevação da escolaridade da força de trabalho é ingrediente essencial para a ampliação das oportunidades de emprego e para a elevação
dos rendimentos do trabalho, tendo em vista as novas
habilidades requeridas aos trabalhadores, em função
do processo de globalização da economia. Por outro
lado, tem ficado cada vez mais patente a necessidade
de os trabalhadores buscarem ocupações alternativas ao emprego assalariado formal, especialmente
em períodos de baixa atividade econômica.
Nesse contexto, o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT tem custeado, no bojo do Plano Nacional
de Qualificação do Trabalhador - PLANFOR, ações
de educação profissional voltadas para a formação de
habilidades gerais, específicas e de gestão, para diversas clientelas. Por outro lado, programas de financiamento, lastreados em depósitos especiais remunerados do FAT, têm buscado a concessão de microcrédito para cooperativas, trabalhadores autônomos
e empreendimentos autogestionados, visando à geração de oportunidades de emprego e renda.
Não obstante o acerto geral dessas políticas
voltadas para a geração de ocupações e para a qualificação do trabalhador, um segmento importante, que
está em crescimento, não vem sendo atendido pelas
ações de qualificação profissional do PlANFOR. Trata-se das cooperativas educacionais, entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, geridas por docentes ou por pais e docentes, que buscam ofertar
educação de qualidade, com participação direta dos
setores interessados na formulação do projeto pedagógico e na introdução de cont~QQº-ª--ª$pecíficos de
educação profissiónãr,-em-sfntõnia com as necessidades efetivas da comunidade local.
O segmento de cooperativas de ensino, no entanto, se ressente de uma maior articulação. A maior parte das iniciativas de criação de cooperativas é
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tomada isoladamente, sem conhecimento prévio da
filosofia cooperativista e com o objetivo imediatista
de redução de preços de mensalidades ou de meIhoria da remuneração dos docentes. Nesse contexto, muitas experiências de criação de cooperativas
de ensino não prosperam, na medida em que os co·
operados não possuem as habilidades específicas
de gestão e o conhecimento dos princípios norteadores da ação cooperativa, essenciais ao bom funcionamento dessas entidades.
Esses conteúdos, em vez de serem adquiridos
por tentativa e erro, podem e devem ser disseminados em um processo articulado e orgânico de qualificação profissional. Nesse sentido, sugerimos a
Vossa Excelência a adoção das providências necessárias para que, entre as ações de qualificação profissional a serem executadas no âmbito do
PLANFOR, a partir do exercício de 2001, seja incluída a capacitação de profissionais cooperados, em
habilidades específicas de gestão e de educação
cooperativa.
Estamos certos de que a adoção dessa nova
linha de ação do Planfor ampliará, simultaneamente,
as oportunidades de emprego e a qualidade do ensino ministrado à população brasileira.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 2000. - Deputada Marisa serrano.
REQUERIMENTO
(Da srª Marisa Serrano)
Requer o envio de Indicação ao Poder Executivo, sugerindo a destinação de
recursos, no âmbito do Plano Nacional
de Qualificação do Trabalhador
PLANFOR, para a capacitação de trabalhadores de cooperativas educacionais.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex!! seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a destinação de recursos, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador - PlANFOR, para a capacitação de trabalhadores de cooperativas educacionais.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 2000. - Deputada Marisa serrano.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CeDI
F!EGIMENTO INTERNO DA
CAMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N2 17 DE 1989
'
Aprova o Regimento Interno da Câmara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições
CAPíTULO 111
Das Indicações
Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:
* Artigo alterado pela Resolução nº 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;
ti - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.
§ 1Q Na hipótese do inciso I, a indicação será objeto de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.
* Alterado para Diário da câmara dos Deputados, por
Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2º Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:
I - as indicações recebidas pela Mesa serão lidas em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comissões competentes;
* Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por
Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

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

INDICAÇÃO N!21.172, DE 2000
(Da Sra. Marisa Serrano)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, a destinação de
prédios públicos desocupados, terrenos,
benfeitorias e implementos para as Cooperativas Educacionais.
(Publique-se. Encaminhe-se)
Excelentíssimo Senhor Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão:
Considerando que as Cooperativas Educacionais são geridas pela própria comunidade, com participação ativa dos pais, professores e alunos;
Considerando a importância das Cooperativas
Educacionais para as comunidades onde estão inseridas, pois representam o trabalho, a dedicação e a
coragem de seus sócios;
Considerando que existem prédios públicos desocupados e que ainda poderiam ser utilizados, bem
como terrenos, benfeitorias, máquinas e equipamentos em geral que estão aguardando destinação;
Considerando que a educação é prioridade para
o desenvolvimento da Nação;
Considerando que o poder criativo da nossa população pode transformar, reaproveitar e melhorar
cada espaço;
Vimos solicitar de Vossa Excelência atenção
especial para que esse Ministério autorize a utilização dos prédios públicos desocupados, terrenos e
implementos para as Cooperativas Educacionais de·
senvolverem atividades educativas.
Com esta iniciativa acreditamos estar contribuindo para a construção de uma educação de qualidade, necessária e adequada à nossa realidade.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 2000. - Deputada Marisa 8emlno.
REQUERIMENTO
(Da SrA Marisa Serrano)
Requer o envio de Indicação ao Poder Executivo, relativa à destinação de
prédios públicos desocupados, terrenos,
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benfeitorias e implementos para as Cooperativas Educacionais.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exª seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a destinação de prédios públicos desocupados, bem como a destinação de terrenos, benfeitorias, máquinas e equipamentos para que
as Cooperativas Educacionais possam desenvolver
suas atividades educativas.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2000. Deputada Marisa Serrano.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOSCeDI

REGIMENTO INTERNO
DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOlUÇÃO N2 17, DE 1989
Aprova o Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições
CAPíTULO 111
Das Indicações
Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o deputado:
* Artigo alterado pela Resolução nº 10, de 1991.

1- sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;
11- sugere a manifestação de uma ou mais comissões acerca de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.
§ 1º Na hipótese do inciso I, a indicação será objeto de requerimento despachado pelo Presidente e
publicado no Diário da Câmara dos Deputados.
• Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por
Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2º Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:
J - as indicações recebidas pela Mesa serão lidas em súmula, mandadas à publicação no Diário da
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Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comissões competentes;
* Alter~do para Diário da Câmara dos Deputados, por
Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Na 678, DE 2000
(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)
MENSAGEM Nº 785/2000
Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Panamá
sobre Isenção de Vistos em Passaportes
Comuns, celebrado em Brasília, em 10 de
abril de 2000.
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Panamá sobre Isenção de Vistos
em Passaportes Comuns, celebrado em Brasília, em
10 de abril de 2000.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em 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.
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Art. 2º Este decreto legislativo -entra em vigor na
data de sua publicação.
Plenário Franco Montoro 1º de novembro de
. ' .

.

2000. - Deputado LUIZ Carlos Hauly, Presidente.
MENSAGEM N2 785, DE 2000
(Do Poder Executivo)
Submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Panamá sobre Isenção de Vistos em Passaportes Comuns, celebrado em Brasília,
em 10 de abril de 2000.
(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. 49, inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado
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 Panamá sobre Isenção de Vistos
em Passaportes Comuns, celebrado em Brasília, em
10 de abril de 2000.
Brasília, 8 de junho de 2000. - Fernando Henri~
que Cardoso.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO B~,llSIL
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 Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados,
acordos ou afos internacionais que acarretem encar.gos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional;
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11- autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar;
11I - 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 intervenção
federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender
qualquer uma dessas medidas;
V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites 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, § 4º, 150, 11, 153, 11I, e 153,
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EM Nº 160/MRE.
Brasília, 26 de maio de 2000

'inoiso VII oom redação dada pela Emenda Constituoional
nº 19, de 4-6-98.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Elevo à consideração de Vossa Excelência o
anexo texto do Acordo sobre Isenção de Vistos em
Passaportes Comuns, celebrado em. Brasília, em 10
de abril de 2000, entre o Governo da R~pública Federativa do Brasil e o Governo da República do Panamá.
2. O referido Acordo reflete o anseio dos dois
países em intensificar suas relações de amizade, tendo como objetivo facilitar a entrada de nacionais de
um dos países no território do outro, incrementando-se o fluxo de intercambio turístico, bem como estreitando ainda mais os laços de amizade existentes.
3. Com vistas ao encaminhamento do assunto à
apreciação do Poder Legislativo, submeto a Vossa
Excelência projeto de Mensagem ao Congresso Nacional, juntamente com cópias autênticas do Acordo.
Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.

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,
§ 4º, 150, li, 153, 11I, e 153, § 2º, I;

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA
REPÚBLICA DO PANAMÁ SOBRE ISENÇÃO
DE VISTOS EM PASSAPORTES COMUNS

§ 2Q, I',

, Inciso VIII oom redação dada pela Emenda Constituoional 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 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 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 exploração 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.

O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da República do Panamá (doravante denominados "Partes"),
Desejando intensificar as relações de amizade
existentes entre ambos os países;
Visando a simplificar as viagens de cidadãos de
um Estado ao território do outro,
Acordam o seguinte:
ARTIGO 1
Nacionais da República Federativa do Brasil e
nacionais da República do Panamá, portadores de
passaportes comuns válidos, poderão entrar, atravessar em trânsito e sair do território do outro Estado,
para fins de turismo, sem a necessidade de visto.
ARTIGO 2
Os nacionais a que se refere o parágrafo anterior poderão permanecer no território do outro Estado,
sem a necessidade de visto, pelo período de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrada, renovável desde que a permanência total não exceda a
180 (cento e oitenta) dias por ano.
ARTIGO 3
Os cidadãos mencionados no Artigo 1 do presente Acordo ppderão entrar, atravessar em trânsi-

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Novembro de 2000

to e sair do território do outro Estado em todos os
pontos abertos ao tráfego internacional de passageiros.
ARTIGO 4
A dispensa de visto introduzida pelo presente
Acordo não exime os cidadãos de ambos os Estados
da obrigaçãb de cumprir as leis e regulamentos sobre
entrada, permanência e saída de estrangeiros no território do Estado receptor.
ARTIGO 5
As Partes reservam-se o direito de negar a entrada ou reduzir a permanência em seu território de
nacionais do outro Estado considerados indesejáveis.
ARTIGO 6

o disposto neste Acordo não afetará as leis e
normas internas de ambos os Estados, concernentes
ao regime de entrada, permanência e saída dos cidadãos estrangeiros.
ARTIGO 7
As autoridades competentes de ambos os Estados intercambiarão, por via diplomática, espécimes
dos documentos de viagem mencionados no Artigo 1
deste Acordo, com informação pormenorizada sobre
suas características e usos, 30 (trinta) dias antes da
entrada em vigor deste Acordo.
ARTIGO 8
Caso haja modificação dos passaportes válidos, os Estados intercambiarão, por via diplomática,
espécimes de seus novos passaportes, com informação pormenorizada sobre suas características e
usos, 45 (quarenta e cinco) dias antes de sua entrada
em circulação.
ARTIGO 9
As autoridades competentes de ambos os Estados informar-se-ão mutuamente, por via diplomática,
com a mais breve antecipação, sobre quaisquer mudanças nas respectivas leis e regulamentos sobre o regime
de entrada, permanência e saída dos cidadãos estrangeiros dos territórios de seus respectivos Estados.
ARTIGO 10
Por motivos de segurança, ordem ou saúde públicas, cada uma das Partes poderá suspender, total
ou parcialmente, a aplicação do presente Acordo. Tal
suspensão deverá ser notificada à outra Parte, por via
diplomática, com a brevidade possível.
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ARTIGO 11
1. O presente Acordo entrará em vigor 30 (trinta)
dias após a data em que o Governo da República Federativa do Brasil comunique ao Governo da República do Panamá o cumprimento dos requisitos legais
internos necessários à entrada em vigor do Acordo.
2. O presente Acordo poderá ser emendado mediante entendimento mútuo entre as Partes. As emendas entrarão em vigor nos termos do parágrafo 1.
3. Qualquer das Partes poderá denunciar o presente Acordo, por via diplomática. Os efeitos do Acordo cessarão 90 (noventa) dias após o recebimento da
nota de denúncia.
Feito em Brasília, 10 de abril de 2000, em dois
exemplares originais, nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil
- Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores. Pelo Governo da República do Panamá - José Miguel Aleman, Ministro das Relações
Exteriores.
Aviso nº 961 - 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 do Panamá sobre Isenção de Vistos em Passaportes Comuns, celebrado em Brasília, em 10 de abril 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 República submete à consideração do Congresso Nacional, por meio da Mensagem n9 785, de 2000, acompanhada 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 Panamá sobre Isenção de
Vistos em Passaportes Comuns,celebrado em Brasília, em 10 de abril de 2000. O acordo que ora conside-
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ramos é fruto da vontade recíproca de aproximação
de intensificação dos laços de amizades entre o Brasil
e o Panamá. A isenção dos vistos visa a criar, portanto, facilidades para o trânsito de seus cidadãos, entre
um país e o outro, com importantes repercussões
para o turismo e os negócios bilaterais.
" - Voto do Relator
A dispensa da exigência de visto nos passaportes comuns dos cidadãos brasileiros que viajam ao
Panamá, ou transitam pelo seu território, bem como
nos passaportes dos cidadãos panamenhos que vêm
ao Brasil, ou transitam pelo nosso território, consiste
em uma liberalidade concedida por cada um dos países aos nacionais do outro com vistas a tornar mais
ágeis e fáceis os contatos e as relações entre ambos
os povos, estimulando sobretudo o turismo recíproco
e o desenvolvimento das relações comerciais.
A iniciativa coaduna-se com o espírito de integração latino americana que imprime força aos vários
movimentos de integração existentes no continente,
inclusive a Área de Livre Comércio das Américas, a
ALCA, da qual o Brasil e o Panamá haverão de fazer
parte quando esta vier a ser implementada, em futuro
mais ou menos próximo.
Nos termos dos artigos 1Q e 2º, os cidadãos brasileiros portadores de passaporte comum válido estarão isentos de visto para atravessar em trânsito e para
entrar e permanecer no território do Panamá, para
fins de turismo, por um período não superior a 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período. A mesma
concessão é dada ao cidadãos panamenhos que, nas
mesmas condições, em trânsito ou a turismo, desejarem vir ao Brasil. Os cidadãos de ambos os países
permanecem, contudo, adstritos ao cumprimento das
leis e regulamentos sobre entrada, permanência e saída de estrangeiros vigentes no Estado receptor.

a acordo contém, ainda, normas relativas à troca
de espécimes dos passaportes emitidos por cada uma
das Partes Contratantes, pelas respectivas autoridades competentes, bem como quanto à obrigação sobre a atualização dessas espécimes, caso haja modificação nos passaportes válidos. Considerados os aspectos principais do acordo, os tradicionais laços de
amizade entre o Brasil e o Panamá, os laços históricos
e as origens comuns de ambas as nações, bem como
o compartilhamento de horizontes de aproximação e
de integração que se podem vislumbrar no futuro, é
nosso dever apoiar plenamente o acordo ora sob exame, da mesma forma como haveremos de proceder
quanto a todas as ações que visem por uma natureza,
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de um modo ou de outro, a estreitar nossas relações
com os países latino-americanos.
Ante o exposto, votamos pela aprovação do texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Panamá sobre Isenção de Vistos em Passaportes Comuns, celebrado em Brasília, 10 de abril de 2000, nos termos do
projeto de decreto legislativo que ora apresentamos.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000. Deputado Pedro Valadares, Relator.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2
,DE 2000
(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)
Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Panamá
sobre Isenção de Vistos em Passaportes
Comuns, celebrado em Brasília, 10 de
abril de 2000.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Panamá sobre Passaportes Comuns, celebrado em Brasília, 10 de abril de 2000.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
artigo 49 da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000. Deputado Pedro Valadares, Relator.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,em reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente pela aprovação da Mensagem nº
785/2000, do Poder Executivo, nos termos do Projeto
de Decreto Legislativo que apresenta, acatando o parecer do Relator, Deputado Pedro Valadares. Estiveram presentes os Senhores Deputados: Luiz Carlos
Hauly ---P-lBsifleRtB,--P-aulG-Delgado - ViGe-P-residente, Antonio Carlos Pannunzio, Arnon Bezerra, Coronel Garcia, Paulo Mourão, Celso Giglio, José Carlos
Filas, José Carlos Elias, Ricardo Rique, Vicente Caropreso, Alberto Fraga, De Velasco, Paulo Kobayashi, Synval Guazzelli, Fernando Gabeira, Aroldo Ce-
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draz, leur lomanto, Werner Wanderer, Abelardo lu-

Quinta-feira 2 53763

maraes, Jose Thomaz Nono, Airton Dlpp, Fernando
Zuppo, Aldo Rebelo,Pedro Valadares, Roberto Argenta.
Sala da Comissão, 1Q de novembro de 2000. Deputado Luiz Carlos Hauly, Presidente.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no artigo 84,
inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto
do Acordo entre o Governo da República Federati-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! 679, DE 2000
(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)
MENSAGEM N!l948/00

va do Brasil e o Governo do Reino da Bélgica sobre Transporte Aéreo, celebrado em Brasília, 18 de
novembro de 1999.
Brasília, 10 de julho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

pion~ Jorge ~houry, Mário A~Sa? JÚnio.r, Virgílio Gui-

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Bélgica sobre Transporte Aéreo, celebrado em Brasília novembro de 1999.
(Às Comissões de Viação Constituição
e Justiça e de Transportes; de Finanças de
Redação (art. 54))

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

1988
.
TíTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPíTULO 11
Do Poder Executivo

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo do Reino da Bélgica sobre Transporte
Aéreo, celebrado em Brasília, 18 de novembro de
1999.
Parágrafo único: Ficarão sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que alterem
o 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. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Plenário Franco Montoro, 1E de novembro de
2000. - Deputado Luiz Carlos Hauly, Presidente.
MENSAGEM N!! 948, DE 2000
(Do Poder Executivo)
Submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Reino da Bélgica
sobre Transporte Aéreo, celebrado em
Brasília, 18 de novembro de 1999.
(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; de Viação e Transportes; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.

54))

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;
III-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.
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EM Nº 196/MRE
Brasília, 26 de junho de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Elevo à apreciação de Vossa Excelência o anexo Acordo sobre Transporte Aéreo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Bélgica, celebrado em Brasília, no dia 18 de
novembro de 1999.
2. O instrumento, que tem por objetivo atualizar
o Acordo sobre Transporte Aéreo Regular, celebrado
em 19 de setembro de 1980, resulta de negociações
levadas a cabo desde outubro de 1992, quando autoridades aeronáuticas dos dois países se encontraram
no Rio de Janeiro, por ocasião da 2ª Reunião de Consulta Brasil-Bélgica.
3. Os avanços logrados nas tratativas com os
belgas em torno desse Acordo, mediante a inclusão
de cláusulas identificadas pelo Comando da Aeronáutica como de interesse para a adaptação do texto
à nova realidade do relacionamento aeronáutico, podem ser observados principalmente:
a) no Artigo 2º, relativo a "Direitos", com a menção adicional ao exercício de "direitos de quinta liberdade" para rotas específicas (3 pontos além do Brasil
e 3 pontos além da Bélgica, pontos esses negociáveis
periodicamente entre as autoridades aeronáuticas);
esse direito, em contrapartida, ademais de condicionado ao princípio do equilíbrio comercial, regulado
pelo estabelecimento de uma quota limite, está sujeito a um acordo comercial entre as empresas designadas (Vasp e Sabena).
b) no Artigo 8º, sobre "Segurança de Aviação"
até então inexistente, com a inclusão de modernas
disposições de segurança da aeronáutica civil, derivadas dos princípios estabelecidos pelo Conselho da
Organização da Aviação Civil Internacional (OACI); a
Aeronáutica tem procurado incluir esse Artigo nos
Acordos bilaterais existentes, por ocasião de sua revisão;
c) no Artigo 10, que trata de "Direitos Alfandegários e Impostos" com a observância do princípio estabelecido na chamada "cláusula-padrão" para Acordos Aéreos, fruto da negociação conjunta levada a cabo em
1996 entre o MRE, a Receita Federal e o Banco Central
do Brasil (isenção de encargos tributários sobre aeronaves, e outros serviços correlatos destinados a serem utilizados unicamente para a operação ou manutenção
das aeronaves da empresa aérea designada);
d) no Artigo 12, com a inovação decorrente da
inclusão de regras claras para disciplinar "Mudança
de Aeronaves" no território da Parte Contratante; es-
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sas regras, elaboradas no contexto da intensificação
da política de liberalização dos mercados aéreos e do
conseqüente processo de alianças entre companhias
aéreas (como a que se deu, aliás, entre a Sabena e a
Swissair), mostraram-se particularmente adequadas
no período recente, como forma de preservar o equilíbrio comercial no relacionamento aeronáutico;
e) no Artigo 15, que diz respeito a ''Vendas e Receitas" , onde se fez prevalecer ponto de vista da Receita Federal para deixar claro que, na inexistência de
Acordo destinado a evitar bitributação, a remessa das
"receitas excedentes" (que não as decorrentes da operação dos transportes aéreos) está sujeita ao pagamento dos impostos, taxas e contribuições regulares, e;

f) Artigo 18, que trata de "Solução de Controvérsias", com a referência à necessidade de subordinação das sentenças dos árbitros às respectivas legislações nacionais.
4. Com vistas às providências necessárias à
aprovação do texto pelo Poder Legislativo, submeto a
consideração de Vossa Excelência projeto de Mensagem ao Congresso Nacional.
Respeitosanente, - Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO
DO REINO DA BÉLGICA SOBRE
TRANSPORTE AÉREO
O Governo da República Federativa do Brasil

e
O Governo do Reino da Bélgica
(doravante denominados "Partes Contratantes"),
Sendo Partes da Convenção sobre Aviação Civil
Internacional, aberta para assinatura em Chicago aos
7 de dezembro de 1944,
Desejando firmar um acordo complementar
àquela Convenção com vistas a estabelecer serviços
aéreos entre seus respectivos territórios e além, e de
promover, ao máximo possível, toda forma de cooperação civil no setor dos transportes aéreos, Desejando garantir o mais alto nível de segurança no transporte aéreo internacional,
Acordaram o seguinte:
ARTIGO 12
Definições
Para os fins deste Acordo, a menos que o contexto exija de outra maneira:
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a) termo "Convenção" significa a
Convenção sobre Aviação Civil Internacional, aberta para assinatura em Chicago
no dia 7 de dezembro de 1944, e inclui
qualquer Anexo adotado de acordo com o
Artigo 90 daquela Convenção e qualquer
emenda aos Anexos ou à Convenção de
acordo com os seus Artigos 90 e 94, na
medida em que esses Anexos e emendas
tenham entrado em vigor para ambas as
Partes Contratantes;
b) o termo "Acordo" significa este
Acordo, o seu Anexo e quaisquer emendas
ao Acordo ou ao Anexo;
c) o termo "autoridades aeronáuticas"
significa, no Caso da República Federativa
do Brasil, o Comandante da Aeronáutica e,
no caso do Reino da Bélgica, o Ministério
das Comunicações, ou, em ambos os casos, qualquer pessoa ou autoridade autorizada a exercer quaisquer funções no presente exercidas pelas autoridades acima
mencionadas;
d) os termos "território", "serviços aéreos", "serviço aéreo internacional", "empresa aérea e escala sem fins comerciais"
têm os significados a eles respectivamente atribuídos nos Artigos 2º e 96 da Convenção;
e) o termo "empresa aérea designada"
significa uma empresa aérea que tenha sido
designada e autorizada conforme os Artigos
32 e 4g deste Acordo;
f) o termo "serviços acordados" significa serviços aéreos regulares para o transporte de passageiros, carga e inala postal,
separadamente ou em combinação, nas rotas especificadas no Anexo ao presente
Acordo;
g) o termo ''tarifas'' significa qualquer
dos seguintes:
I) a tarifa de passageiros cobrada por
uma empresa aérea para o transporte de
passageiros e suas bagagens nos serviços
aéreos e as taxas e condições aplicáveis
aos serviços conexos a tal transporte;
11) o frete cobrado por urna empresa
aérea para o transporte de carga (exceto
mala postal) nos serviços aéreos;
111) as condições regendo a disponibilidade ou a aplicabilidade de tal tarifa de passageiros ou frete, incluindo quaisquer vanta-
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gens vinculadas à tarifa de passageiros ou
ao frete;
IV) o valor da comissão paga por urna
empresa aérea a um agente, relativa aos biIhetes vendidos ou aos conhecimentos aéreos preenchidos por aquele agente para o
transporte nos serviços aéreos.
h) o termo "mudança de aeronave" significa a operação de um dos serviços acordados por uma empresa aérea designada
de modo que o serviço seja oferecido, em
um trecho da rota, por aeronaves de capacidade similar ou inferior das aeronaves que
operam em outro trecho;
I) os termos "equipamento de bordo,
equipamento de solo, provisão de bordo,
peças de reposição" têm os significados a
eles respectivamente atribuídos no Anexo 9
da Convenção;
j) o termo ''tarifa aeronáutica" significa
um preço cobrado às empresas aéreas pelo
fornecimento de instalações e serviços aeroportuários, de navegação aérea e de segurança da aviação.
ARTIG02º
Concessão de Direitos
Salvo estipulação em contrário no Anexo, cada
Parte Contratante concede à outra Parte Contratante
os direitos a seguir especificados, para a exploração
de serviços aéreos internacionais pela empresa aérea designada pela outra Parte Contratante:
a) de sobrevoar o território da outra
Parte Contratante;
b) de pousar no referido território, para
uns não comerciais; e
c) fazer escalas nesse território, para a
exploração das rotas especificadas no Anexo, a fim de embarcar e desembarcar pas..
sageiros, carga e mala postal transportados
em tráfego internacional, separadamente ou
em combinação.
2. Nenhum dispositivo do parágrafo 1Q deste
artigo será considerado como concessão, a uma
empresa aérea designada de uma Parte Contratante do direito de embarcar no território da outra Parte
C~ntratante, passageiros, bagagens, carga e mala
postal, transportados mediante pagamento ou em
virtude de um contrato de locação, e destinados a
outro ponto no território daquela Parte Contratante.
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ARTIG03º
Designação para a Operação de Serviços
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d) não possa provar que parte substancial da propriedade e o controle efetivo da
empresa aérea pertençam à Parte Contratante que a designou ou a seus nacionais.

Cada Parte Contratante terá o direito de designar, por Nota diplomática endereçada a outra Parte
Contratante, uma empresa aérea para operar os serviços acordados nas rotas especificadas no Anexo
por essa Parte Contratante.
2. Cada Parte Contratante tem o direito de retirar
por nota diplomática endereçada à outra Parte Contratante a designação de uma empresa aérea e de
designar outra.

2. A menos que seja indispensável tomar medidas imediatas para impedir infrações às leis e regulamentos acima mencionados, os direitos enumerados no parágrafo 1º do presente Artigo não serão
exercidos antes de consultas com as autoridades
aeronáuticas da outra Parte Contratante, de conformidade com o artigo 17 do presente Acordo.

ARTIG04º
Autorização para a Operação de Serviços

ARTIG06º
Aplicação das Leis e dos Regulamentos

Ao receber a notificação de designação de uma
das Partes Contratantes nos termos do artigo 3º do
presente Acordo, as autoridades aeronáuticas da outra Parte Contratante, de conformidade com suas leis
e regulamentos, concederão sem demora, à empresa
aérea designada as autorizações necessárias à operação dos serviços acordados para os quais essa empresa foi designada.
2. Ao receber tal autorização, a empresa aérea
poderá iniciar a operação dos serviços acordados, total ou parcialmente, desde que cumpra os dispositivos aplicáveis deste Acordo e desde que as tarifas sejam fixadas em conformidade com os dispositivos do
Artigo 13 deste Acordo.

1. As leis e regulamentos de uma Parte Contratante em vigor relativos a entrada, permanência ou
saída das aeronaves que oferecem serviços aéreos
internacionais, bem como à operação e à navegação
dessas aeronaves, serão observados pela empresa
aérea designada da outra Parte Contratante na entrada, saída e no território da primeira Parte Contratante.

ARTIG05º
Revogação ou Suspensão de Autorização
de Operação do Serviço
As autoridades aeronáuticas de cada Parte
Contratante terão o direito de recusar, de cassar e de
suspender autorizações para o exercício dos direitos
especificados no artigo 4º deste Acordo por empresa
aérea designada pela outra Parte Contratante, e de
impor condições temporária ou definitivamente, que
considerem necessárias para o exercício desses direitos, caso tal empresa aérea:

a) não possa provar que está habilitada a preencher as condições determinadas
de acordo com as leis e regulamentos normal e razoavelmente aplicados por essas
autoridades em conformidade com a Convenção, no que concerne às operações de
serviços aéreos internacionais;
b) deixe de operar conforme as condições estabelecidas segundo este Acordo;
c) deixe de cumprir as leis e regulamentos daquela Parte Contratante;

2. As leis e regulamentos de uma das Partes
Contratantes em vigor relativos à entrada, saída, trânsito, imigração, passaportes, alfandega, divisas, formalidades sanitárias e quarentena serão observados
pela empresa aérea designada da outra Parte Contratante, por seus tripulantes e passageiros, ou em
seu nome, para a carga e a inala postal em trânsito,
na entrada, saída e no interior do território dessa Parte Contratante.
Os passageiros em trânsito no território de uma
ou de outra das Partes Contratantes só serão submetidos a um controle sumário.
3. Nenhuma das Partes Contratantes dará tratamento mais favorável a sua própria empresa aérea ou
a outra empresa aérea que ofereça e garanta serviços internacionais análogos na aplicação de seus regulamentos mencionados nos parágrafos 1 e 2º deste artigo, nem na utilização dos aeroportos, das aerovias, dos serviços de tráfego aéreo e das instalações
sob seu controle.

º

ARTIG07º
Certificados e Licenças
Certificados de aeronavegabilidade, certificados de habilitação e licenças, emitidos ou convalidados por uma Parte Contratante e ainda em vigor, serão reconhecidos como válidos pela outra Parte Contratante para os objetivos de operação dos serviços
acordados nas rotas especificadas no Anexo desde
que tais cttrtificados ou licenças sejam emitidos ou
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convalidados mediante e em conformidade com as
normas estabelecidas segundo a Convenção.
2. Cada Parte Contratante, todavia, reserva-se o
direito de recusar reconhecer, para sobrevôo de seu
próprio território, certificados de habilitação e licenças
concedidos aos seus próprios nacionais pela outra
Parte Contratante.
3. Caso os certificados e licenças mencionados
no parágrafo Iº deste artigo tenham sido emitidos ou
convalidados segundo normas diferentes daquelas
determinadas na Convenção e caso esta diferença tenha sido notificada à organização de Aviação Civil internacional, as autoridades aeronáuticas da outra
Parte Contratante poderão solicitar consulta segundo
o Artigo 17 deste Acordo para garantir que as normas
em questão lhe são aceitáveis. A impossibilidade de
chegar-se a um consenso quanto às questões relativas à segurança dos vôos justificará a aplicação do
Artigo 5º deste Acordo.
ARTIGO 8º
Segurança de Aviação
1. Em conformidade com os direitos e obrigações que lhes impõe o Direito Internacional, as Partes
Contratantes reafirmam que sua obrigação mútua de
proteger a aviação civil contra atos de interferência ilícita, promovendo sua segurança, constitui parte integrante do presente Acordo. Sem limitar a generalidade de seus direitos e obrigações resultantes do Direito Internacional, as Partes Contratantes atuarão, em
particular, segundo as disposições da Convenção
Relativa às Infrações e a Certos Outros Atos Cometidos a Bordo de Aeronaves, assinada em Tóquio em
14 de setembro de 1963, da Convenção para a Repressão ao Apoderamento Ilícito de Aeronaves, assinada na Haia em 16 de dezembro de 1970, e da Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil, assinada em Montreal em
23 de setembro de 1971, ou de qualquer outra Convenção sobre Segurança da Aviação Civil que ambas
as Partes tenham ratificado.
2. As Partes Contratantes concordam em fornecer mutuamente, mediante solicitação, toda a assistência necessária para prevenir atos de apoderamento ilícito de aeronaves e outros atos ilícitos dirigidos
contra a segurança dessas aeronaves, seus passageiros e tripulações, aeroportos e instalações e serviços de navegação aérea, e qualquer outra ameaça à
segurança da aviação civil.
3. As Partes Contratantes atuarão, em suas relações mútuas, segundo as disposições sobre a segurança da aviação estabelecidas pela Organização

Quinta-feira 2 53767

de Aviação Civil Internacional e que se denominam
Anexos à Convenção, na medida em que tais disposições sobre a segurança sejam aplicáveis às Partes
Contratantes; as Partes Contratantes exigirão que os
operadores de aeronaves por elas matriculadas, os
operadores de aeronaves que tenham a sede principai ou residência permanente em seu território e os
operadores de aeroportos situados em .seu te~ritóri?
a!uem em conformidade co~ a~ refendas dISpOSIçoes sobre a segurança da aVlaçao.
4. Cada Parte Contratante concorda em exigir
que os operadores de aeronaves observem as disposições sobre a segurança da aviação mencionadas
no parágrafo 3º, exigidas pela outra Parte Contratante
com relação a entrada, saída ou permanência no território dessa outra Parte Contratante. Cada Parte
Contratante assegurar-se-á de que em seu território
se aplicam efetivamente medidas adequadas para
proteger a aeronave e inspecionar os passageiros, a
tripulação, a bagagem de mão, as bagagens, a carga
e a provisão de bordo, antes e durante o embarque ou
permanência da aeronave. Cada uma das partes
Contratantes examinará também de modo favorável
toda solicitação da outra Parte Contratante, com vistas a adotar medidas especiais e razoáveis de segurança para combater uma ameaça específica.
5. Em caso de incidente ou ameaça de incidente
de apoderamento ilícito de aeronaves civis ou de outros atos ilícitos contra a segurança de tais aeronaves, de seus passageiros e tripulação, de aeroportos
ou instalações e serviços de navegação aérea, as
Partes Contratantes assistir-se-ão mutuamente, facilitando as comunicações e outras medidas apropriadas, destinadas a pôr termo, de forma rápida e segura, a tal incidente ou ameaça.
6. Se uma Parte Contratante deixar de cumprir
as disposições relativas à segurança da aviação que
estão enunciadas no presente Artigo, as autoridades
aeronáuticas da outra Parte Contratante poderão solicitar a convocação de consultas mediatas com as autoridades aeronáuticas da citada Parte Contratante.
Na impossibilidade de se chegar a uma solução satisfatória no prazo de 30 (trinta) dias, ficará justificada a
aplicação do Artigo 5º do presente Acordo.
ARTIGO 9º
Direitos de Uso
1. Os direitos impostos no território de uma das
Partes Contratantes à empresa aérea designada da
outra Parte Contratante para o uso dos aeroportos e
de outras instalações de navegação aérea pelas aeronaves da empresa aérea designada da outra Parte
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Contratante não devem ser maiores do que aqueles
impostos a uma empresa aérea nacional da primeira
Parte Contratante que ofereça serviços internacionais semelhantes.
2. Cada Parte Contratante encorajará a realização de consultas sobre tarifas aeronáuticas entre
suas autoridades competentes e as empresas aéreas
designadas que se utilizem dos serviços e as facilidades proporcionados por aquelas autoridades, quando
factível por intermédio das organizações representativas das empresas aéreas. Propostas de alteração
nas tarifas aeronáuticas deverão ser comunicadas a
tais usuários com razoável antecedência, para permitir-lhes expressar seus pontos de vista antes que as
alterações sejam feitas.
ARTIGO 10

Direitos Alfandegários e Impostos
1 - Cada Parte Contratante isentará a empresa
aérea da outra Parte Contratante de restrições de importação, direitos alfandegários, impostos, taxas de
inspeção e outros direitos nacionais, regionais e locais e encargos sobre aeronaves, combustíveis, óleos
lubrificantes, suprimentos técnicos de consumo, partes sobressalentes incluindo motores, equipamentos
comuns de aeronaves, mantimentos para aeronaves
(incluindo bebidas, fumo e outros produtos destinados á venda para passageiros em quantidades limitadas durante o vôo) e outros artigos destinados a serem utilizados unicamente para a operação ou manutenção das aeronaves da empresa aérea designada
pela outra Parte Contratante que oferecer os serviços
acordados, bem como os estoques de passagens aéreas, conhecimentos aéreos, qualquer material impresso que leve gravado a insígnia da empresa e material publicitário gratuitamente distribuído pela empresa aérea designada.
2. As isenções concedidas segundo este Artigo
serão aplicadas aos itens citados no parágrafo 1 deste Artigo, quer esses objetos sejam ou não utilizados
ou consumidos inteiramente no território da Parte
Contratante que concedeu a isenção quando:

º

a) introduzidos no território de uma
Parte Contratante por ou em nome da empresa aérea designada da outra Parte Contratante desde que não sejam vendidos no
território da Parte Contratante que concedeu
a isenção;
b) mantidos a bordo das aeronaves da
empresa aérea designada de uma Parte
Contratante desde a chegada até a saída do
território da outra Parte Contratante;
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c) introduzidos a bordo das aeronaves
da empresa aérea designada de uma Parte
Contratante no território da outra Parte Contratante e destinados ao uso na operação
dos serviços acordados.
3. O equipamento comum das aeronaves, o
equipamento de solo, como também o material e o
suprimento normalmente mantido a bordo das aeronaves da empresa aérea designada de qualquer
Parte Contratante poderão ser desembarcados no
território da outra Parte Contratante somente com a
aprovação das autoridades alfandegárias daquele
território. Em tal caso, poderão ser colocados sob
supervisão das ditas autoridades até que sejam reexportados ou alienados de acordo com os regulamentos alfandegários.
4. Bagagens e carga em trânsito direto serão
isentas de direitos alfandegários e outras taxas.
5. As isenções previstas neste Artigo também
são concedidas quando a empresa aérea da Parte
Contratante tiver firmado acordos com outra empresa
aérea que receba as mesmas isenções da outra Parte
Contratante, tendo em vista o empréstimo ou o deslocamento no território da outra Parte Contratante dos
objetos mencionados no parágrafo 1º deste Artigo.
ARTIGO 11

Capacidade
1. Haverá oportunidade justa e igual para as empresas aéreas designadas das Partes Contratantes
operarem os servi,Ços acordados nas rotas especificadas no Anexo ao presente Acordo.
2. Na operação dos serviços acordados, a empresa aérea designada de cada Parte Contratante levará em conta os interesses da empresa aérea designada da outra Parte Contratante, a fim de não afetar
indevidamente os serviços proporcionados pela última em toda ou em parte da mesma rota.
3. Os serviços acordados proporcionados pelas
empresas aéreas designadas das Partes Contratantes terão como característica uma relação estrita com
as necessidades do público para o transporte nas rotas especificadas e terão como objetivo primário a
provisão, em níveis razoáveis de aproveitamento, de
capacidade adequada para atender às necessidades
comuns e normalmente previsíveis para o transporte
de passageiros, carga ~ rrralaj?ostal entre o território
da Parte Contratante que designouaempresaaerea
e os países de destino final do tráfego.
4. O transporte de passageiros e carga, incluindo mala postal, embarcados e desembarcados em
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pontos nas rotas especificadas que não no território
da Parte Contratante que designou a empresa aérea,
será determinado de acordo com o princípio geral de
que a capacidade será relacionada com:

aeronaves, a menos que o Anexo estabeleça de outra maneira;
d) em todo vôo com destino ao território da outra Parte Contratante onde se reali-

a) a demanda de tráfego de e para o
território da Parte Contratante que tenha designado a empresa aérea;
b) a demanda de tráfego da região
através da qual passa o serviço acordado,
levando em conta outros serviços estabelecidos pelas empresas aéreas dos Estados
compreeendidos naquela região; e
c) os requisitos de operação de vôos
de longa duração.

zar a substituição de aeronaves um só vôo
será autorizado oriundo deste território, exceto se aprovado mais de um vôo pelas autoridades aeronáuticas da outra Parte Contratante.
ARTIGO 13

5. As empresas aéreas submeterão à aprovação, num prazo máximo de 45 (quarenta e cinco)
dias antes da operação dos serviços acordados, os
programas para operação às autoridades aeronáuticas das duas Partes Contratantes. Estes incluirão o
tipo de serviços, os tipos de aeronaves, as freqüências e os horários dos vôos. Isto se aplica, igualmente, a toda modificação ulterior. Em casos específicos esse prazo poderá ser reduzido com a aprovação das autoridades aeronáuticas.
ARTIGO 12
Mudança de Aeronave
A empresa aérea designada por uma Parte
Contratante poderá realizar uma mudança de aeronave no território da outra Parte Contratante para pontos
além, desde que cumpra as seguintes condições:

a) a substituição deverá ser justificada
em termos de rentabilidade;
b) a aeronave que oferecer o serviço
no trecho mais distante do território da Parte
Contratante que designou a empresa aérea
garantirá o serviço unicamente de acordo
com a aeronave que operar no trecho mais
próximo e seu horário de vôo será determinado em função disso; a primeira chegará
até o ponto de substituição para levar o tráfego da segunda aeronave ou desembarcar
o tráfego que será tomado a bordo por esta
última, e a capacidade será determinada levando-se em consideração principalmente
este objetivo;
c) a empresa aérea não poderá ser
apresentada ao público através de publicidade por oferecer um serviço a partir do
acordo em que se realiza a substituição de

Tarifas
As Partes Contratantes admitirão que uma tarifa
em uma das rotas especificadas no Anexo seja estabelecida por uma das empresas aéreas designadas, se
possível após acordo entre essas empresas aéreas.
2. As tarifas a serem aplicadas para o transporte
nos serviços acordados entre os territórios das Partes
Contratantes serão estabelecidas em níveis razoáveis,
levando-se em consideração todos os fatores pertinentes, inclusive o interesse dos usuários, o custo de operação, lucro razoável, características do serviço e, quando adequado, as tarifas cobradas por outras empresas
aéreas operando em toda ou parte da mesma rota.
3. As tarifas serão submetidas à aprovação das
autoridades aeronáuticas das partes Contratantes e
recebidas por estas pelo menos 60 (sessenta) dias
antes da data proposta para sua entrada em vigor. As
autoridades aeronáuticas podem aceitar um prazo
mais curto em casos particulares.
Se, num prazo de 30 (trinta) dias contados da data
de recebimento, as autoridades aeronáuticas de uma
das Partes Contratantes não tiverem expresso a sua discordância às autoridades aeronáuticas da outra Parte
Contratante, as tarifas serão consideradas aprovadas e
entrarão em vigor na data indicada na tarifa proposta.
Caso as autoridades aeronáuticas aceitem um
prazo mais curto para a apresentação de uma tarifa,
estas poderão igualmente acordar que o prazo do aviso de discordância seja inferior a 30 (trinta) dias.
4. Se um aviso de discordância tiver sido dado,
segundo o parágrafo 3º as autoridades aeronáuticas
das Partes Contratantes realizarão consultas em conformidade com o Artigo 17 do presente Acordo e se
esforçarão para fixar a tarifa de comum acordo.
5. Se as autoridades aeronáuticas não puderem
chegar a um acordo a respeito da tarifa que lhes tenha sido submetida, nos termos do parágrafo 3º deste
Artigo, nem sobre a fixação de qualquer tarifa, nos
termos do parágrafo 4º deste Artigo, a controvérsia
será solucionada em conformidade com as disposições do Artigo 18 deste Acordo.
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6. Se as autoridades aeronáuticas de uma das
Partes Contratantes não estiverem de acordo com
uma tarifa fixada, as autoridades aeronáuticas da outra Parte Contratante serão notificadas e as empresas aéreas designadas procurarão, se necessário
chegar a um entendimento.
Se no prazo de 90 (noventa) dias a contar da
data do recebimento do aviso de discordância, uma
nova tarifa não puder ser fixada em conformidade
com as disposições previstas nos parágrafos 2 Q e 3 9
deste Artigo, os procedimentos indicados nos parágrafos 4 2 e 5º deste Artigo serão aplicados.
7. As tarifas estabelecidas conforme as disposições do presente Artigo permanecerão em vigor até
que novas tarifas sejam estabelecidas, nos termos
das disposições deste Artigo, ou do Artigo 18 deste
Acordo.
Nenhuma tarifa vigorará se as autoridades aeronáuticas de qualquer uma as Partes Contratantes
estiverem em desacordo com a mesma, salvo sob as
disposições previstas no parágrafo 49 do Artigo 18
deste Acordo.
9. As autoridades aeronáuticas de ambas as
Partes Contratantes se esforçarão para assegurar
que as tarifas impostas e cobradas correspondam às
tarifas aprovadas por ambas as autoridades aeronáuticas e nenhuma empresa aérea conceda abatimento
sobre tais tarifas.
10. As empresas aéreas estão autorizadas a fazer concorrência nos trechos dos serviços acordados
onde estas exercerem direitos de tráfego de 5ª liberdade do ar às tarifas aplicadas pelas empresas aéreas que operam nos mesmos trechos de 3ª e 4ª liberdades do ar, sem que para isso prejudiquem a aplicação dos dispositivos dos parágrafos precedentes deste Artigo.
As tarifas cobradas pelas empresas aéreas que
operam serviços de 5ª liberdade do ar não serão menos elevadas e suas condições tarifárias não serão
menos restritivas do que aquelas das empresas aéreas que operam serviços de 3ª e 4ª liberdades do ar.
ARTIGO 14
Pessoal
1. A empresa aérea designada por uma das Partes Contratantes está autorizada com base na reciprocidade, a manter no território da outra Parte Contratante representantes e empregados dos setores
comercial, operacional e técnico necessários à exploração dos serviços acordados.
2. A critério da empresa aérea designada, as necessidades em termos de pessoal poderão ser preen-
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chidas por seu próprio pessoal executivo ou pelo pessoai de outra organização, companhia ou empresa
aérea que opere no território da outra Parte Contratante e esteja autorizada a realizar tais serviços nesse território.
3. O pessoal mencionado no parágrafo Iº deste
Artigo deverá cumprir as leis e regulamentos em vigor
no território da outra Parte Contratante. Cada Parte
Contratante concederá na base de reciprocidade e
sem demora carteiras de trabalho e outros documentos análogos necessários a tais funcionários.
4. Na medida em que permitirem as leis nacionais,
as duas Partes Contratantes isentarão da obrigação de
obter carteiras de trabalho e outros documentos análogos ao pessoal que exercer funções temporárias.
ARTIGO 15
Vendas e Receitas
1. Cada empresa aérea designada tem o direito
de vender os bilhetes de passagem no território da
outra parte Contratante diretamente e, a seu critério
por intermédio de seus agentes.
A venda poderá ser em moeda do país e, contanto que a legislação nacional o permita, com moedas livremente conversíveis de outros países.
Qualquer pessoa poderá adquirir esses bilhetes
nas moedas aceitas para a venda por essa empresa
aérea.
2. Cada empresa aérea designada terá o direito
de transferir para o seu país receitas locais excedentes às somas locais desembolsadas. Essas transferências serão permitidas sem restrição, à taxa de
câmbio aplicável a essas transações ou, quando houver taxa de câmbio, com base na "taxa de cambio"
praticada no mercado para os pagamentos correntes,
aplicáveis no dia do pedido de transferência pela empresa aérea designada da outra Parte Contratante, e
não estarão sujeitas a quaisquer encargos administrativos e de câmbio, exceto os normalmente cobrados pelos bancos na execução de tais conversão e remessa.
3. Com base na reciprocidade, a empresa aérea
designada de cada Parte Contratante terá o direito à
isenção de todo tributo nas receitas que a empresa
obtenha no território da outra Parte Contratante da
operação dos serviços de transporte aéreo, e de todo
imposto sobre o montante de negócios ou capital da
mesma.
Este dispositivo não será aplicável se uma Convenção destinada a evitar a bitributação prevendo
uma isenção análoga estiver em vigor entre as duas
Partes Contratantes.
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ARTIGO 16
Intercâmbio de Informação

1. As autoridades aeronáuticas das duas Partes
Contratantes trocarão, na medida do possível, informações relativas às autorizações em vigor nas suas empresas aéreas designadas no que tange à operação de
serviços com origem/destino e escala no território da
outra Parte Contratante inclusive emitindo cópias de
certificados e das autorizações em vigor relativos aos
serviços aéreos nas rotas especificadas, bem como
emendas, isenções e tabelas de serviços autorizados.
2. Cada Parte Contratante assegurará que sua
empresa aérea forneça às autoridades aeronáuticas da
outra Parte Contratante o mais rápido possível cópias
das tarifas, tabelas e emendas, bem como toda informação pertinente relativa operação dos serviços. Inclusive
a capacidade em cada uma das rotas especificadas e
qualquer informação requisitada que prove às autoridades aeronáuticas da outra Parte Contratante que os dispositivos deste Acordo são realmente respeitados.
3. Cada Parte Contratante assegurará que sua
empresa aérea designada forneça às autoridades aeronáuticas da outra Parte Contratante estatísticas relativas ao tráfego transportado nos serviços acordados. indicando os pontos de embarque e desembarque.
ARTIGO 17
Consultas

1. As autoridades aeronáuticas das Partes Contratantes farão consultas entre si periodicamente com
vistas a garantir uma estreita colaboração quanto a
todas as questões relativas à aplicação dos dispositivos deste Acordo e de seu Anexo.
2. Tais consultas começarão dentro de um prazo
de 60 (sessenta) dias a partir da data de recebimento
de tal solicitação, exceto se acordado diferentemente
pelas Partes Contratantes.
ARTIGO 18
Solução de Controvérsias

Se uma controvérsia surgir entre as Partes Contratantes quanto à interpretação ou aplicação deste
Acordo, as Partes Contratantes se esforçarão primeiramente para resolvê-Ia por via de negociações.
2. Se as Partes Contratantes não chegarem a um
acordo por via de negociações, poderão submeter a controvérsia à decisão de qualquer pessoa ou organismo,
ou a critério de uma ou de outra das Partes Contratante~, a decisão de um tribunal composto portrês árbitros.
3. O tribunal arbitral é formado como segue: cada
uma das Partes Contratantes nomeará um árbitro num
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prazo de 60 (sessenta) dias contados da data em que
uma delas receber da-outra-Par-te Contratante, por via
diplomática, uma solicitação de arbitragem. Esses dois
árbitros chegarão a um acordo para designar o tereeiro
árbitro em um prazo adicional de 60 (sessenta) dias. O
terceiro árbitro representará um terceiro Estado, atuará na qualidade de presidente do tribunal e determinará o local da arbitragem.
Se uma ou outra Parte Contratante não nomear
um árbitro no prazo especificado, ou se o terceiro árbitro
não for designado no prazo especificado, o Presidente
do Conselho da Organização de Aviação Civillnternacional poderá ser convidado por uma Parte Contratante a
nomear um árbitro ou árbitros segundo o caso.
4. Cada Parte Contratante deverá consistente
com a sua legislação nacional, acatar integralmente
qualquer decisão ou sentença do tribunal arbitral.
Se uma das Partes Contratantes não concordar
com tal decisão, a outra Parte Contratante poderá
aplicar o Artigo 5Q deste Acordo.
5. As despesas de arbitragem serão divididas
igualmente entre as Partes Contratantes.
ARTIGO 19
Emendas

1. Caso uma Parte Contratante deseje realizar
emendas a um dispositivo deste Acordo, esta poderá solicitar consultas à outra Parte Contratante. Tais
consultas, que poderão ser feitas entre as autoridades aeronáuticas por meio de discussão ou por correspondência, começarão no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da socilitação.
2. Se uma convenção geral multilateral sobre
aviação entrar em vigor em relação a ambas as Partes Contratantes, prevalecerão os dispositivos de tal
Convenção, Consultas, conforme o parágrafo 1Q deste Artigo, poderão ser mantidas com vistas a determinar o grau em que este Acordo é afetado pelos dispositivos da convenção multilateral.
3. Qualquer emenda ou modificação entrará em vigor quando confirmada por troca de notas diplomáticas.
ARTIGO 20
Denúncia

1. Cada Parte Contratante poderá, a qualquer
momento, notificar a outra Parte Contratante, por escrito através dos canais diplomáticos, de sua decisão
de denunciar este Acordo.
Tal notificação será feita simultaneamente à
Organização de Aviação Civil Internacional.
2. O Acordo deixará de viger 1 (um) ano após a
data do recebimento da notificação pela outra Parte
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Contratante, a menos que seja retirada, de comum
acordo, antes de expirar esse período.
Se o recebimento da notificação não for acusado pela outra Parte Contratante, essa notificação será
considerada recebida 14 (quatorze) dias após seu recebimento pela Organização de Aviação Civil Internacional.
ARTIGO 21

Registro na OACI
Este Acordo e qualquer emenda a ele serão registrados na Organização de Aviação Civillnternaciona!.
ARTIGO 22

Entrada em Vigor
1. O presente Acordo entrará em vigor por troca de notas diplomáticas após a conclusão dos procedimentos constitucionais de cada Parte Contratante.
Pela mesma troca de Notas, o Acordo firmado
pelas Partes Contratantes em Bruxelas, em 19 de setembro de 1980, e anexos, deixará de produzir seus
efeitos.
Em testemunho do que, os abaixo-assinados,
devidamente autorizados por seus respectivos Governos, assinam o presente Acordo.
Feito em Brasília, 18 de novembro de 1990, em
dois exemplares originais, nos idiomas português,
francês e holandês, sendo todos os textos igualmente
autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil.
- Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores - Pelo Governo do Reino da Bélgica. - Pirre Chevalier, Secretário de Estado do Comércio Exterior.
ANEXO

Quadro de Rotas
Notas:
1. As empresas aéreas designadas das duas
Partes Contratantes podem omitir um ou mais pontos
sobre as rotas acordadas e também operá-Ias em
uma ordem diferente em um vôo qualquer com a condição de que o ponto de partida ou chegada seja situado no país de sua nacionalidade.
2. Em nenhum caso esta cláusula permite às
empresas aéreas designadas substituir ou operar
pontos além como pontos intermediários ou pontos
intermediários como pontos além.

I.
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Aviso nº 1.144 - C. Civil.
Em 1O de julho de 2000
A sua Excelência o senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeior-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasíli-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 do Reino da Bélgica
sobre Transporte Aéreo, celebrado em Brasília, 18 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
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à consideração do Congresso Nacional, por
meio da Mensagem nº 948, de 2000, o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo do Reino da Bélgica sobre Transporte Aéreo,
celebrado em Brasília, 18 de novembro de 1999.
Conforme a exposição de motivos encaminhada
pelo Ministro das Relações Exteriores, o instrumento
em apreço, composto por 22 artigos e 1 Anexo, tem
objetivo de atualizar o Acordo sobre Transporte Aéreo
regular, celebrado em 19 de setembro de 1980 e resulta de negociações levadas a cabo desde outubro
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de 1992, quando autoridades aeronáuticas dos dois
países se encontraram no Rio de Janeiro, por ocasião
da 2ª Reunião de Consulta Brasil-Bélgica.
Nesse sentido, deve-se enfatizar que as atualizações contidas no acordo em pauta são de todo semelhantes às que constam de diversos outros atos internacionais da mesma natureza assinados e ratificados, em anos recentes, pelo Brasil com outros países,
tais como: África do Sul, Suíça, Chile, França, etc..

É o Relatório.
11 - Parecer
Nos últimos anos, o Governo brasileiro, sempre
respeitando o princípio da reciprocidade, vem assinando acordos bilaterais de serviços aéreos ou modificando os já existentes com o intuito de ampliar as liberdades de sua aviação civil, o que resultou no incremento de vôos brasileiros para o exterior, bem
como no aumento da concessão de linhas destinadas
ao território nacional para empresas estrangeiras.
Tal modificação segue tendência constatada no
contexto da aviação civil internacional.
Com efeito, a parti r de meados da década de 80,
tem se observado, especialmente no âmbito da União
Européia, profunda revolução no transporte aéreo comerciai internacional, com grande aumento da concorrência, em virtude da possibilidade de múltipla designação de companhias aéreas para operar vôos internacionais, e crescente esvaziamento do conceito
de "companhia de bandeira".
No Brasil, também se observa tal fenômeno de
desregulamentação. De fato, ampliou-se a concorrência
entre as companhias nacionais no mercado doméstico
de serviços aéreos, assim como a disputa entre companhias brasileiras e estrangeiras no mercado internacional. Obviamente, a desregulamentação vem provocando crise nesse estratégico setor dos transportes.
Pois bem, o acordo ora em apreço visa adequar
os serviços aéreos realizados entre o Brasil e a Bélgica à nova realidade gerada pela relativa desregulamnentação dos serviços aéreos.
Para tanto, o ato internacional em debate introduz novos dispositivos importantes.
O primeiro e principal deles refere-se à entrada
em vigor da chamada "quinta liberdade" nos serviços
aéreos entre Brasil e Bélgica. A "quinta liberdade",
prevista na "Convenção Internacional de Aviação Civil", mais conhecida como "Convenção de Chicago",
consiste na possibilidade de que uma empresa aérea
estrangeira voe para o território da outra Parte Contratante e, a partir de pontos situados nesse território,
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opere vôos para localidades situadas em terceiros
países (os denominados "pontos além").
Tal ampliação das "liberdades" para as empresas aéreas brasileiras e belgas está prevista, em termos genéricos, no inciso c do artigo 2º do presente
acordo. Entretanto, no Anexo estão especificadas as
novas rotas que serão propiciadas pelo presente instrumento. Essas rotas foram negociadas pelas empresas aéreas Vasp e Sabena.
Assim, a Vasp poderá, a partir de uma escala
em Bruxelas, expandir os seus vôos para Tel Aviv,
Frankfurt, Berlim e Pequim. Em contrapartida, a Sabena poderá, a partir de escalas no Rio de Janeiro e
São Paulo, prolongar esses vôos para Buenos Aires,
Montevidéu e Santiago do Chile.
A segunda inovação importante do acordo refere-se à introdução de um novo artigo, o artigo 8º, relacionado à "Segurança na Aviação". Pelo texto dessa
cláusula, as Partes Contratantes se obrigam a adotar
medidas que previnam e combatam atos de apoderamenta ilícito de aeronaves. Saliente-se que tais medidas estão previstas na "Convenção Relativa às Infrações e a Certos Outros Atos Cometidos a Bordo de
Aeronaves, assinada em Tóquio, em 14 de setembro
de 1963, na "Convenção para a Repressão ao Apoderamento Ilícito de Aeronaves", celebrada em Haia, em
16 de dezembro de 1970, e na "Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil", assinada em Montreal, em 23 de setembro
de 1971. Ademais, a Organização da Aviação Civil
Internacional (OACI, mais conhecida pelo seu acrônimo inglês: ICAO), vem recomendando que os países
que dela fazem parte incluam artigos referentes à segurança na aviação civil em seus acordos bilaterais.
O terceiro ponto relevante diz respeito aos "Direitos Alfandegários e Impostos", os quais contam do
artigo 109 do presente acordo. Pelo texto do ato internacional em discussão, cada Parte Contratante isentará a empresa aérea da outra Parte Contratante de
restrições de importação, direitos alfandegários, impostos, taxas de inspeção e outros impostos nacionais ou Jocais sobre aeronaves, combustíveis, óleos lubrificantes, suprimentos técnicos de consumo, partes
sobressalentes, mantimentos para passageiros, etc.
Esta cláusula é uma cláusula padrão nos modernos
acordos sobre serviços aéreos e destina-se, evidentemente, a evitar bitributação sobre empresas aéreas.
O quarto e último item que gostaríamos de destacar tange à "Mudança de Aeronaves" ( artigo 12º).
Conforme o que reza o mencionado artigo, a empresa
aérea de uma Parte Contratante poderá efetuar apenas uma mudança de aeronave no território da outra
Parte Contratante. Tal dispositivo tem por finalidade
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preservar o equilíbrio comercial no relacionamento
aeronáutico.
Pois bem, do ponto de vista estritamente jurídico não há como discordar de atos internacionais
como o que ora apreciamos, uma vez que eles são
celebrados ou modificados em estrita conformidade
com a mencionada Convenção de Chicago (da qual o
Brasil é signatário há décadas) e respeitando-se o
princípio da reciprocidade.
Contudo, a atual situação de penúria das empresas aéreas brasileiras pode ensejar questionamentos relativos à oportunidade da política de ampliação das liberdades para empresas aéreas, no que
tange ao transporte internacional de pessoas e carga.
Deve-se levar em consideração que as empresas aéreas dos países desenvolvidos têm, de um modo gerai, competitividade superior às empresas de aviação
civil nacionais.
Embora o monopólio sobre o mercado doméstico de aviação ainda não esteja ameaçado
por tal política, é preciso ter em mente que ela
poderia contribuir para intensificar a crise por que
passam as empresas aéreas brasileiras. Portanto, urge fazer uma discussão profunda sobre a situação da aviação civil nacional e a atual política
de expansão das liberdades para as empresas
aéreas. Ressalte-se que, no âmbito da aCDE e
da própria aMC, já circulam propostas de abertura dos mercados domésticos de aviação civil. Quando forem retomadas as negociações da Rodada do Milênio, esse assunto voltará à baila.
Apesar de tais considerações, não temos
como obstar a aprovação do presente diploma, já
que numerosos acordos ou modificações de acordos de serviços aéreos com as mesmas características foram aprovados por esta Casa e já estão
em vigor. A rejeição de um ato internacional do
mesmo tipo com a Bélgica criaria situação discriminatória contra um país com o qual o Brasil
mantém laços profundos de amizade, o que seria
um absurdo.
Se houver, porventura, revisão da atual política, ela teria de ser global, e não pontual e específica. Em vista do exposto, o nosso voto é pela aprovação texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da
Bélgica sobre Transporte Aéreo, celebrado em Brasília, em 18 de novembro de 1999, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, em anexo.
Sala da Comissão, 18 de outubro de 2000. - Deputado Virgílio Guimarães, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2
,DE 2000
Mensagem n 9 948, de 2000
Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Bélgica sobre Transporte Aéreo, celebrado em Brasília, em 18 de novembro de 1999.
a Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo do Reino da Bélgica sobre Transporte
Aéreo, celebrado em Brasrlia, em 18 de novembro
de 1999.
Parágrafo único: Ficarão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que alterem o 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. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 18 de outubro de 2000. - Deputado Virgílio Guimarães, 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
nº 948/2000, do Poder Executivo, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta, acatando o parecer do Relator, Deputado Virgílio Guimarães.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Carlos Hauly - Presidente, Paulo Delgado Vice-Presidente, Antonio Carlos Pannunzio, Arnon
Bezerra, Coronel Garcia, Paulo Mourão, Celso Giglio, José Carlos Elias, Ricardo Rique, Vicente Caropreso, Alberto Fraga, De Velasco, Paulo Kobayashi,
Synval Guazzelli, Fernando Gabeira, Aroldo Cedraz,
Leur Lomanto, Werner Wanderer, Abelardo Lupion,
Jorge Khoury, Mário Assad Júnior, Virgílio Guimarães, José Thomaz Nonô, Airton Dipp, Fernando
Zuppo, Aldo Reb-eto;Pedro-valadares, Roberto
Argenta.
Sala da Comissão, 1º de novembro de 2000. Deputado Luiz Carlos Hauly, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 680, DE 2000
(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)
MENSAGEM N!! 956/2000
Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Panamá
sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte dos Dependentes do
Pessoal Diplomático, Administrativo e
Técnico, celebrado em Brasília, em 10 de
abril de 2000.
(Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Redação)
O Congresso Nacional decreta:

º

Art. 1 Fica aprovado o texto do Acordo entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Panamá sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte dos Dependentes do Pessoal Diplomático, Administrativo
e Técnico, celebrado em Brasília, em 10 de abril
de 2000. Parágrafo único. Ficarão sujeitos à consideração do Congresso Nacional quaisquer atos
que possam resultar em 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. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Plenário Franco Montore, 1º de novembro de
2000. - Deputado Luiz Carlos Hauly, Presidente.
MENSAGEM N!:! 956, DE 2000
(Do Poder Executivo)
Submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Panamá sobre o Exercício de Atividades
Remuneradas por Parte de Dependentes
do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em 10 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))
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Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição 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 Panamá sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em 13 de julho de 2000.
Brasília, 13 de julho de 2000. - Fernando Henrique Cardoso.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOSCeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
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 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;
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x - decretar e executar a intervenção federal;
EM NQ 217/MRE
Brasília, 28 de junho de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo texto de Acordo por Troca de Notas entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Panamá sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em 10 de abril de 2000.
2. O presente Acordo, semelhante aos assinados com quase duas dezenas de países desde 1987,
reflete a tendência atual de estender aos dependentes dos agentes das Missões oficiais a oportunidade
de trabalhar no exterior, permitindo-lhes o enriquecimento de sua experiência profissional.
3. Com efeito, as novas gerações do serviço exterior brasileiro reivindicam espaço profissional próprio para seus dependentes - cônjuges em especiala fim de possibilitar-lhes o exercício de atividades outras que a mera função de acompanhamento do funcionário transferido para o exterior.
4. Em visto do que precede, permito-me submeter a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem
ao Congresso Nacional, juntamente com as cópias
autênticas do Acordo, com vistas a seu encaminhamento à apreciação do Poder Legislativo.
Respeitosamente, Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA
REPÚBLICA DO PANAMÁ SOBRE O EXERCíCIO
DE ATIVIDADES REMUNERADAS POR PARTE DE
DEPENDENTES DO PESSOAL DIPLOMÁTICO,
CONSULAR, ADMINISTRATIVO E TÉCNICO
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ARTIGO 1
Autorização para Exercer Atividade Remunerada
1. Os dependentes do pessoal diplomático, consular, administrativo e técnico de uma das Partes
Contratantes, designado para exercer uma missão
oficial na outra, como membro de Missão diplomática,
Repartição consular ou Missão junto a uma Organização Internacional, poderão receber autorização para
exercer atividade remunerada no Estado acreditado
de acordo com a legislação do referido Estado, e suje~
ito às regulamentações estipuladas neste Acordo.
2. Para fins deste Acordo, "pessoal diplomático,
consular, administrativo e técnico" significa qualquer
empregado do Estado acreditante (que não seja nacional nem tenha residência permanente no Estado acreditado) em uma Missão diplomática, Repartição consular ou Missão junto a uma Organização Internacional.
3. Para fins deste Acordo, são considerados dependentes:
a) cônjuge ou companheiro(a)
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 superior reconhecidos por
cada Estado;
d) filhos solteiros com deficiências físicas ou
mentais.
4. Os dependentes do pessoal diplomático, consular, administrativo e técnico estão autorizados a exercer atividade remunerada a partir do momento da chegada no Estado acreditado do membro da Missão diplomática, Repartição consular ou Missão junto a uma
Organização Internacional, até o momento de partida
do último ou até o fim de um período posterior razoável.
5. A autorização em apreço poderá ser negada
nos casos em que:
a) o empregador for o Estado acreditado, inclusive por meio de suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista;
b) a atividade afete a segurança nacional.

O Governo da República Federativa do Brasil

e
O Governo da República do Panamá
(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 fortalecimento das suas relações diplomáticas,
Acordam, com base no princípio da reciprocidade, o
seguinte:

ARTIGO 2
Procedimentos
1. O exercício da atividade remunerada por dependente no Estado acreditado está condicionado à
prévia autorização de trabalho do Governo local, por
intermédio de pedido formulado pela Embaixada do
Estado acreditante ao Ministério 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
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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 pra exercer atividade remunerada, sujeita à legislação aplicável no Estado acreditado.
2. Os procedimentos a serem seguidos serão
aplicados de modo a habilitar o dependente a exercer
atividade remunerada tão logo seja possível, e quaisquer requerimentos relativos à permissão para trabaIhar e formalidades similares serão aplicados favoravelmente.
3. A autorização para que o dependente exerça
atividade remunerada não implicará isenção de quaisquer requerimentos que possam ser ordinariamente
aplicados a qualquer emprego ou outras atividades remuneradas, sejam relacionados a características pessoais, profissionais, qualificações comerciais ou outras.
4. Se um dependente pretender mudar de atividade remunerada após ter recebido a autorização
para trabalhar, deverá apresentar novo pedido de autorização.
ARTIGO 3
Imunidade Civil, Administrativa e Penal
Para os dependentes que exerçam atividade remunerada nos termos deste Acordo, fica suspensa,
em caráter irrevogável, a imunidade de jurisdição civil
e administrativa relativa a todas as questões decorrentes da referida atividade. Se um dependente, nos
termos do presente Acordo, que gozar de imunidade
de jurisdição penal de acordo com a Convenção de
Viena sobre Relações Diplomáticas, for acusado de
um delito cometido relacionado a tal atividade, o Estado acreditante considerará seriamente qualquer solicitação escrita de renúncia àquela imunidade.
ARTIGO 4
Regimes de Taxação e Seguridade Social
Os dependentes que exerçam atividade remunerada nos termos deste Acordo deverão cumprir as obrigações tributárias e previdenciárias decorrentes da referida 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 outra do cumprimento dos respectivos requisitos legais
internos necessários à entrada em vigor deste Acor-
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do, a qual se dará 30 (trinta) dias após a data do recebimento da segunda notificação. Este Acordo permanecerá em vigor por um período indeterminado.
2. Emendas a este Acordo deverão ser encaminhadas pelos canais diplomáticos. Tais emendas entrarão em vigor cumpridos os procedimentos previstos no parágrafo 1 deste Artigo.
3. Ambas as Partes Contratantes podem denunciar este Acordo a qualquer momento por meio de notificação escrita com a antecedência de 6 (seis) meses.
Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados por seus Governos, assinaram este
Acordo.
Feito em Brasília, em 10 de abril de 2000, em
dois exemplares originais, nos idiomas português e espanhol, todos os textos sendo igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil
- Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores. Pelo Governo da República do Panamá - Jose Miguel Aleman, Ministro de Relaciones
Exteriores
Aviso nº 1.160 - C. Civil
Em 13 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 relativa ao texto do Acordo celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República do Panamá sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico.
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 República submete à consideração do Congresso Nacional, por meio da Mensagem nº956, de 2000, acompanhada 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 Panamá sobre o Exercício
de Atividades Remuneradas por Parte dos Depen-
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dentes do Pessoal Diplomático, Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em 10 de abril de 2000.
acordo sob exame é semelhante aos demais
atos do gênero recentemente firmados pelo Brasil
com uma série de países, e tem por objetivo tornar
possível o exercício de atividades remuneradas por
parte dos familiares, dependentes de agentes diplomáticos, consulares e administrativos que se encontrarem em missão oficial no Panamá ou no Brasil, respectivamente.

a

11 - Voto do Relator
Nos anos noventa cresceu no serviço diplomático brasileiro o anseio de que fosse facultado aos familiares dos agentes diplomáticos, dos agentes consulares e dos funcionários administrativos o direito ao
exercício de atividade remunerada quando esses funcionários públicos se encontrassem em missão oficial
no exterior. A conclusão de acordos entre os países
visando permitir que os dependentes dos funcionários diplomáticos e consulares em missão oficial exerçam atividade remunerada é uma moderna tendência
verificada mundialmente nas relações internacionais.
Trata-se de uma justa demanda, a qual nos parece ser plenamente atendida pelo acordo sob exame, cujo objetivo não é outro senão o de tornar possível que os familiares, especialmente o cônjuge, dos
diplomatas e agentes administrativos, designados a
exercer funções no exterior possam trabalhar e até,
eventualmente, praticar suas profissões, se tal não
conflitar com as leis e regulamentos locais.
A procedência da demanda decorre do fato de
que os familiares desses funcionários públicos, ao
acompanharem o funcionário designado a exercer
cargo no exterior, deparam-se com o impedimento do
exercício de suas profissões ou mesmo de trabalhar,
simplesmente, no país de destino, o que, via de regra,
produz conseqüências negativas para essas famílias
sob o prisma psicológico e social, além do aspecto
econômico. Por isso, o acordo visa a solucionar esses
problemas, viabilizando a prática de atividade remunerada por essas pessoas restabelece o equilíbrio e
permite que essas famílias e seus membros possam
assim realizar-se e concretizar as normais vivências
que lhe são inerentes.
Cabe destacar ainda, primeiro, que o acordo
não contempla apenas o pessoal diplomático, mas
também o pessoal administrativo e técnico, o qual pelas mesmas razões, merece beneficiar-se de igual
concessão, segundo, que as Partes Contratantes
convencionam, nos termos do artigo 3º do acordo, a
suspensão, em caráter irrevogável, para os depen-
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dentes que exerçam atividade remunerada, da imunidade de jurisdição civil e administrativa relativa a todas as questões decorrentes da referida atividade,
cabendo ainda, ao Estado acreditante, o dever de
considerar seriamente qualquer solicitação de renúncia à imunidade penal, caso essas pessoas venham a
ser acusadas de delito relacionada a essa atividade.
Sob outro prisma, queremos assinalar que o
presente acordo integra uma estratégia de aproximação entre o Brasil e o Panamá - refletida também,
pela conclusão de um acordo sobre a isenção de obtenção de vistos em passaportes comuns para viagens de turismo, o qual tenho a honra igualmente de
relatar, nessa Comissão - e, além disso, constitui-se
em mais uma iniciativa tomada no âmbito da política
de integração latino-americana que vem sendo implementada e muitas vezes liderada pelo Brasil, a qual
concedemos nosso completo apoio.
Ante o exposto, votamos pela aprovação do texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Panamá sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte
dos Dependentes do Pessoal Diplomático, Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em 10 de
abril de 2000, nos termos do projeto de decreto legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, 10 de outubro de 2000. - Deputado Pedro Valadares, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2000
(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Panamá
sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte dos Dependentes do
Pessoal Diplomático, Administrativo e
Técnico, celebrado em Brasília, em 10 de
abril de 2000.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da Federativa do Brasil e o Governo da República do Panamá sobre o Exercício de Atividades
Remuneradas por Parte dos Dependentes do Pessoal Diplomático, Administrativo e Técnico celebrado
em Brasília, em 10 de abril de 2000.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido acordo, bem como
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quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 10 de outubro de 2000. - Deputado Pedro Valadares, 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 nº
956/2000, do Poder Executivo, nos termos do Projeto
de Decreto Legislativo que apresenta, acatando o parecer do relator, Deputado Pedro Valadares.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Luiz
Carlos Hauly - Presidente, Paulo Delgado - Vice-Presidente, Antonio Carlos Pannunzio, Amon Bezerra, Coronel
Garcia, Paulo Mourão, Celso Giglio, José Carlos Elias, Ricardo Rique, Vicente Caropreso, Alberto Fraga, De Velasco, Paulo Kobayashi, Synval Guazzelli, Fernando Gabeira,
Aroldo Cedraz, Leur Lomanto, Werner Wanderer, Abelardo Lupion, Jorge Khoury, Mário Assad Júnior, Virgnio Guimarães, José Thomaz Nonô, Airton Dipp, Fernando Zuppo, Aldo Rebelo, Pedro Valadares, Roberto Argenta.
Sala da Comissão, 1º de novembro de 2000.Deputado Luiz Carlos Hauly, Presidente.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Ne 106, DE 2000
(Do Sr. Zezé Perrella)
Cria a Frente Parlamentar do Esporte.
(Devolva-se a proposição, nos termos
do art. 137, § 1º, inciso 11, Alínea c do RICO.
Oficie-se e, após, publique-se).
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º É criada, como organismo de cooperação
parlamentar, a Frente Parlamentar do Esporte.
Art. 2º A Frente Parlamentar do Esporte reger-se-á por estatuto próprio, a ser aprovado na primeira Assembléia Geral Ordinária, cujas disposições
observarão as normas legais e regimentais vigentes.
Art. 3º A Frente Parlamentar do Esporte funcionará sem ônus para a Câmara dos Deputados.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Justificação
O presente projeto de resolução visa a criar,
como organismo de cooperação parlamentar, a Frente Parlamentar do Esporte.
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Entre outros objetivos, a Frente Parlamentar do
Esporte atuará com vistas à formulação e execução
de uma efetiva política para o esporte brasileiro, à organização do desporto profissional, à proteção e o
apoio às diversas modalidades esportivas e ao tratamento diferenciado para o desporto profissional e o
não-profissional como princípio a ser observado pelo
Estado, no fomento das práticas esportivas.
Ante tais argumentos, esperamos contar com o
apoio de nossos ilustres Pares para a aprovação deste projeto de resolução.
Sala das Sessões, 22 de agosto de 2000. - Deputado Zezé Perrella.
INDICAÇÃO Ne 1.134, DE 2000
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Fazenda, que o
pagamento unificado dos impostos e das
contribuições devidos pelas pessoas jurídicas inscritas no Simples seja feito on
line pela internet.
(Publique-se. Encaminhe-se)
Excelentíssimo Senhor Ministro,
Considerando que existiam, segundo a Receita
Federal, em maio de 1999, mais de 2,5 milhões de
empresas optantes do Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES), criado pela Lei nº 9.317/96;
Considerando que, hoje, já é possível à microempresa (ME) e à empresa de pequeno porte (EPP) a entrega, anual, em disquete, da declaração simplificada
transmitida pela Internet pelo programa Receitanet;
Considerando que as empresas optantes do Simples, dada a sua reduzida capacidade econômica, têm
dificuldades em contratar escritórios especializados em
contabilidade para efetuarem o lançamento do crédito
tributário e a respectiva confecção do documento de recolhimento dos impostos e contribuições apurados;
Considerando que as ME e as EPP são dispensadas de escrituração comercial desde que mantenham, em boa ordem e a guarda, enquanto não decorridos os prazos decadencial e prescricional para o
ajuizamento de eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os Livros Caixa, de Registro de Inventário e
os demais documentos e papéis que servirem de
base para a escrituração desses livros, salvo as obrigações acessórias previstas nas legislações previdenciária e trabalhista;
Sugerimos que o Documento de Arrecadação
do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
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Contribuições das Microempresas e das Empresas
de Pequeno Porte (DARF-SIMPLES) seja preenchido
e recolhido on line pela Internet por meio do programa Receitanet.
Sala das Sessões, 3 de outubro de 2000. _ Deputado Ronaldo Vasconcellos.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)
Requer o envio de Indicação ao Poder
Executivo, relativa ao pagamento unificado
dos impostos e contribuições devidos pelas
pessoas jurídicas inscritas no Simples.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1Q, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V.
EXª. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação
em anexo, sugerindo que o pagamento unificado dos
impostos e contribuições devidos pelas pessoas jurídicas inscritas no Simples seja feito on line pela Internet.
Sala das Sessões, 3 de outubro de 2000. - Deputado Ronaldo Vasconcellos.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOSCeDI

LEI NQ 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe Sobre o Regime Tributário
Das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte, Institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - Simples e
dá Outras Providências.
CAPíTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Esta Lei regula, em conformidade com o
disposto no art. 179 da Constituição, o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte, relativo aos impostos e às contribuições que menciona.
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I - microempresa, a pessoa jurídica que tenha
au!erido, no ano-calendário, receita bruta igualou infenor a R$120.000,00 (cento e vinte mil reais);
" - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, receita bru!a superi?r a ~$120.000,00 (cento e vinte mil reais) e
Igualou Infenor a R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
• Inciso /I com redação dada pela Lei n!! 9.732, de
11-12-1998.

§ 19 No caso de início de atividade no próprio
ano-calendário, os limites de que tratam os incisos I e
" serão proporcionais ao número de meses em que a
pessoa jurídica houver exercido atividade, desconsideradas as frações de meses.
§ 29 Para os fins do disposto neste artigo, considera-se receita bruta o produto da venda de bens e
serv!ços nas operações de conta própria, o preço dos
servIços prestados e o resultado nas operações em
conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e
os descontos incondicionais concedidos.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO NQ 17, DE 1989
Aprova o Regimento Interno da Câmara Dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações
Art. 113. Indicacão é a proposição através da
qual o Deputado:
*Artigo alterado pela Resolução n!! 10, de 1991.

Seção Única
Da Definição

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realizacão de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva:
11 - sugere, a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.
§ 1Q Na hipótese do inciso I, a indicação será objeto de requerimento despachado pelo Presidente e
publicado no Diário da Câmara dos Deputados

Art. 2º Para os fins do disposto nesta lei considera-se:

• Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por
Ato dos PresieeFJtes-das Mesas-das duas CasasJ1o....Gangresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

CAPíTULO 11
Da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte
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§ Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:
1- as indicações recebidas pela Mesa serão Iidas em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comissões competentes: .

• Alterado para Diário da CAmara dos Deputados, por
Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

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

ERRATA

(Às Comissões de Viação e Transportes; de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24,11)
ERRATA
(Republica-se em virtude de novo
.

despacho do Sr. Presidente)
Onde se Lê:
PROJETO DE LEI NQ 2.856, DE 2000
(Do Sr. Robério Araújo)
Proíbe a cobrança de taxas, pelas
empresas privadas, para fins de preenchimento de vagas em seu quadro de
pessoal.
(Às Comissões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54) Art 24,11)
Leia-se:
PROJETO DE LEI Nl!2.856, DE 2000
(Do Sr. Robério Araújo)
Proíbe a cobrança de taxas, pelas empresas privadas, para fins de preenchimento de vagas em seu quadro de pessoal.
(Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24,11)
ERRATA
(Republica-se em virtude de novo
despacho do Sr. Presidente)

(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr. Presidente)
Onde se Lê:
PROJETO DE LEI NQ 2.498, DE 2000
(Do Sr. Eunício Oliveira)
Altera a Lei n2 7.418, de 16 de dezembro de 1985, que "institui o Vale-Transporte, e dá outras providências", para instituir
alternativamente o Auxílio-Transporte.
(Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24,11)
Leia-se:
PROJETO DE LEI NQ 2.498, DE 2000
(Do Sr. Eunício Oliveira)
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 Auxílio-Transporte.
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Onde se Lê:
PROJETO DE LEI N2 3.107, DE 2000
(Da Sra. Jandira Feghali)
Dispõe sobre a obrigatoriedade da
cirurgia plástica reparadora da mama por
planos e seguros privados de assistência
à saúde nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer.
(Apense-se ao Projeto de Lei nº 2.740,
de 2000)
Leia-se:
PROJETO DE LEI Nºa.107, DE 2000
(Da Sra. Jandira Feghali)
Dispõe sobre a obrigatoriedade da
cirurgia plástica reparadora da mama por
planos e seguros privados de assistência
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à saúde nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer.
(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24,11)
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Finda a leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Dr. Rosinha.
O SR. DR. ROSINHA (Bloco/PT - PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no início do mês de outubro, na penitenciária
central do Estado do Paraná houve rebelião por parte
de alguns presos. Ali se encontram cerca de 1.500 internos.
Recentemente, nós, da Comissão de Direitos
Humanos, em segunda caravana, visitamos o local.
No local ocorrera outra rebelião este ano, com destruição de parte do prédio por incêndio. Era grande o
descontentamento dos reclusos: muitos não têm colchão para dormir sofrem maus-tratos. Os agent~s
penitenciários se queixavam das condições inadequadas de trabalho, bem como do baixo salário e do
número insuficiente de funcionários.

é

Pois bem, Sr. Presidente. Na oportunidade, a
Comissão de Direitos Humanos notou certa efervescência, o que acabou ocasionando rebelião no começo de outubro.
Após negociar com os rebelados, de eles serem
transferidos para outros Estados, a administração e
os agentes penitenciários foram afastados e a Polícia
Militar assumiu o Presídio Central de Piraquara. Do
dia 11 de outubro até a presente data a PM se encontra no presídio.
Esta semana reunimo-nos com familiares dos
presos, advogados e pessoas da Pastoral Carcerária
para discutir a situação. Tomamos a decisão de solicitar junto ao Ministério Público do Paraná, o mais rápido possível, a indicação de um promotor ou mais, em
caráter especial, para apurar os atos da Polícia Militar
no presídio.
Informam os familiares dos detentos que os policiais entraram no recinto atirando com balas de borracha. Conseqüentemente, feriram muitas pessoas,
tendo inclusive um preso perdido a visão de um dos
olhos. A partir daí, relatam que todo dia sofrem espancamento; que a alimentação é insuficiente e precária;
que muitos têm de trabalhar nus sob as vistas da Polícia Militar e, caso ousem levantar a cabeça, são agredidos.
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Essa situação não pode permanecer. A função
da PM é policiar as ruas. O presídio tem de ser administrado por funcionários civis e os agentes penitenciários precisam receber salários dignos, ter condições adequadas de trabalho e ter seu quadro aumentado para atender ~ d~manda.
No entanto, nao e o que quer o Governo do Paraná. O Governador Jaime Lerner tenta transferir a
responsabilidade dos presídios, ora da Secretaria de
Estado da Justiça, para a Secretaria de Segurança
Pública. Não compete à Secretaria de Segurança PÚblica cuidar de penitenciárias, uma vez que nem tem
experiência. Somos totalmente contra. À Secretaria
de Segurança Pública compete garantir a segurança
do cidadão na rua e investigar aqueles que cometem
crimes.
Queremos chamar a atenção para o fato de que
o cidadão ou cidadã que é preso por ter cometido um
crime, perde o direito à liberdade, mas não os demais
direitos. É o que ocorre, porém, no Governo de Jaime
Lerner e dos Secretários responsáveis.
Cobramos desta tribuna firmeza do Governador
no sentido de retirar a Polícia Militar do presídio, devolver a administração à Secretaria de Justiça, melhorar as condições de trabalho dos agentes penitenciários, bem como providenciar a indicação, pelo Ministério Público, de um promotor.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o recente transcurso do Dia
do Servidor Público fez com que viessem a debate,
por meio de Notas e Declarações das entidades representativas da prestigiosa categoria, as suas reivindicações mais prementes, particularmente as relacionadas com aumento salarial, ensejando o extravasamento de incontrolável insatisfação, em todos os níveis da Administração, diante do congelamento a que
foram submetidos os índices de remuneração, em
nome de um sempre alegado ajustamento rigoroso
dos respectivos orçamentos anuais.
Os órgãos de classe, por seus dirigentes mais
atuantes, veicularam matérias respeitosas, mas incisivas, concluindo por encarecer o empenho do Presidente da República para que seja proporcionada uma
majoração razoável, capaz de minorar as imensas dificuldades com que se defronta o fU,ncionalismo federal, a braços com carências evidentes, que necessitam ser atenuadas, sem maiores delongas.
Registre-se que, no âmbito dos Tribunais Superiores, foi encontrada uma modalidade, com amparo
jurídico, de elevar em 11,98% a retribuição devida aos
seus serventuários, com base em planos que trouxe-
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ram defasagem incontestável, o que deu lugar a que o
pessoal do Executivo e Legislativo também se mobilizasse para postular idêntica providência, com vigência ainda no corrente ano.
Convém ressaltar que o Congresso, no momento, aprecia a Proposta Orçamentária para 2001 , quando poderia ser inserida dotação suficiente para a cobertura do novo encargo, em meio a alternativas que
técnicos e Parlamentares certamente encontrariam
para embasar o pleito, viabilizando-o, de maneira correta, como acontecia tradicionalmente, em outras
oportunidades assemelhadas.
Não houve, porém, nenhum aceno animador
para milhares de futuros beneficiários - todos sequiosos pelo deferimento de uma aspiração inquestionavelmente justa, protelada sempre em nome do rigor
com que o Brasil se obriga a cumprir os compromissos com o Fundo Monetário Internacional.
No meu Estado, de onde acabo de regressar,
após haver participado, aliás, do segundo turno, tenho recebido constantes solicitações com tal objetivo,
o que me compele a vir a esta tribuna para retransmiti-Ias ao Chefe da Nação, a fim de que encontre fórmula capaz de concretizar o aumento do funcionalismo da União, por imperativo de justiça.
Anima-me a certeza de que o Primeiro-Mandatário o País terminará por mostrar-se sensível ao anseio de quantos emprestam a s~a colabo~ação devota~a aos quadros,g,overn~mentals, garantido-lhes padroes remu~eratonos mais humanos, na presente e
adversa conjuntura.
Trata-se, pois, de um desejo alimentado indiscriminadamente, por todos os funcionários federais, no
acolhimento dos quais se aguarda a aquiescência
dos com~onente:.s da área econômic~, a~é agora ind~ferentes a questao de tamanha relevancla e oportunldade..,
, ,
Permito-me, por ISSO, secundar, neste Plenarlo,
idêntica manifestação de outros. emine~tes ~~Iegas,
empenhad~s, como ~u, num deslinde satlsfatono p~ra
problema tao angustl~~te, que passou a ser de,batldo
em todas as assemblelas da numerosa categona.
O aumento não pode mais ser procrastinado,
mesmo que se aleguem razões pretensamente impeditivas de sua imediata concretização.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JÚLIO DELGADO (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, uso da palavra neste Pequeno Expediente para fazer uma breve reflexão sobre o processo
eleitoral.
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Inicialmente, quero parabenizar o Partido dos
Trabalhadores pelo resultado obtido nas eleições.
Passados o primeiro e o segundo turno, o PFL já fez a
análise do fracasso -obtido, assim como o -PSDB, do
Sr. Fernando Henrique Cardoso. Portanto, temos de
fazer outra análise com referência ao PMDB.
Diferentemente do que disse o nosso Presidente, o PMDB viu diminuído o número de Prefeituras
que detinha em todo o País. Tivemos reduzido em
quase duzentos o número de Prefeitos que tínhamos.
Nas cidades com mais de 200 mil eleitores, o resultado não foi muito positivo. Das sessenta e duas cidades com mais de duzentos mil eleitores, o PMDB detinha treze e ganhou em dez. A capital de maior projeção é Fortaleza, onde foi eleito o Prefeito Juraci. Ganhamos também em Municípios do interior.
Sr. Presidente, desejo nesta tarde parabenizar
alguns integrantes do nosso partido pela linha ideológica que vem por eles sendo conduzida. Por exemplo,
em Uberlândia, o meu companheiro, Deputado Zaire
Rezende, elegeu-se com votação expressiva, e no
meu Município de Juiz de Fora foi reeleito o Prefeito
Tarcísio Delgado, meu pai. Saúdo esses dois nomes.
Esses dois exemplos são suficientes para que o
PMDB reflita sobre o resultado das urnas e a necessidade de definir uma linha ideológica.
Os outros partidos estão considerando a necessidade de voltarem-se para o social. Alguns membros
do PMDB, signatários do PMDB, já vinham dizendo o
que foi confirmado pelas urnas. Quem já vinha desenvolvendo um trabalho voltado para o social - o que
nos tranqüiliza e nos dá muita sobriedade a respeito
do que estamos fazendo -, obteve resultado nessas
eleições.
O nosso partido tem de ser rediscutido e redefinido. Em Minas Gerais, Estado em que o PMDB se
contrapõe à política neoliberal e tem linha de ação definida pelos signatários do movimento democrático de
base, elegemos oito Prefeitos. Reconhecemos, nessa
costura política, que Minas tem postura muito clara
com relação ao Governo Federal e continua apoiando
o Governador Itamar Franco. Isso foi fundamental
para o resultado das eleições e demonstrou que o trabalho social tem mais atenção da sociedade. O Governador Itamar Franco declarou o seu apoio ao candidato do PMDB em Uberlândia, e ganhou Zaire Rezende. O mesmo aconteceu em Juiz de Fora. O Governàdor esteve do nosso lado, o que foi fundamental
para que !arcísio Delgado continua~~e na !refeitura
daquela Cidade, exercendo sua admlnJstraçao voltada
para o social.
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Por isso, o PMDB fez em Minas Gerais número
maior de Prefeitos, diferentemente de outros Estado.
Isso demonstra que, no nosso Estado, o posicionamento político ideológico fala muito alto, e queremos
discutir o tema nesta Casa, na reforma política e partidária, principalmente para que membros de todos os
partidos reflitam a respeito. Digo isso muito claramente, porque a maior parte da oposição que enfrentamos foi justamente dos partidos que aqui dão sustentação ao Governo Fernando Henrique Cardoso.
O candidato que enfrentamos, do PFL, teve
apoio ostensivo do PSDB. O nosso colega, Deputado
Custódio Mattos, do PSDB, inclusive declarou - por
meio de uma fala do candidato a Prefeito derrotado,
do PFL - que votaria nele. De um lado, constatamos
que em Juiz de Fora as forças progressistas, que têm
visão social muito definida, venceram as eleições. De
outro, que a sociedade está dizendo ao PMDB que o
partido t?~ .de ser rediscutido. Foi o que vi~~s nos
dez ~umClplos e:n qu~ ganhamos, ~ntr~ capitais e os
que tem populaçao aCima de 200 mIl eleitores. Os eleitores d!s~eram claramente qu,~ o P!V1 DB.tem de adotar posIcionamento, em B~aslha, Sintonizado com a
vontade das bases do partIdo.
Era o nosso esclarecimento.
Finalizando, mais uma vez, parabenizo a população de Juiz de Fora, que soube reconhecer o trabalho que estamos fazendo. Parabenizo uma vez mais o
nosso companheiro Zaire Rezende, que obteve uma
brilhante vitória, com muita luta, porque está também
compromissado com os mesmos princípios. Foi com
grande satisfação que recebemos o resultado eleitoral nos Municípios em que houve segundo turno no
Estado de Minas Gerais.
O SR. MAX ROSENMANN (BLOCO/PSDB PR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Paraná perdeu ontem uma
de suas maiores reservas morais e culturais.
O povo de nosso Estado está de luto, em virtude
do falecimento do ex-Reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC - PR, Prof. Euro Brandão, de quem tive a felicidade de partilhar a amizade
e o companheirismo.
A dor pelo seu falecimento só é amenizada pela
certeza de que a trajetória de vida desse homem deixou um exemplo de comportamento ético que será
seguido e lembrado por todas as gerações futuras de
paranaenses. Educador, intelectual, engenheiro, filósofo, escritor e artista - a obra deixada por Euro Brandão foi completa, abarcando as principais áreas de interesse da inteligência humana moderna.
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Euro Brandão iniciou sua atuação como educador - atividade a que dedicou praticamente toda a sua
vida - em 1950, na Universidade Federal do Paraná,
como coordenador do curso de Engenharia Civil e
Chefe do Departamento de Construção Civil da UFPR.
Ele fundou o Centro de Computação Eletrônica
e criou o curso de Engenharia da UFPR.
Em 1958, integrou o grupo de professores que
criou a Faculdade Católica de Filosofia e Letras - que
mais tarde se tornaria a Pontifícia Universidade CatóIica do Paraná.
,
Durante onze anos foi Reito~ da PUC - PR, no
período entre 1986 e 1997, e atualmente exercia a
função de assessor especial da Reitoria.
Além de trabalhar pelo desenvolvimento da educação e da cultura no Paraná, Euro Brandão prestou
inestimáveis serviços a todo o País, ocupando postos
de destaque no Serviço Público Federal.
Foi Ministro da Educação e Cultura entre 1978 e
1979, e também secretário do mesmo órgão entre
1974 e 1978. Criou a Secretaria de Cultura e o Centro
de Informática do Ministério da Educação e Cultura.
Foi responsável também pelo projeto de Habitações Básicas _ modalidade de educação profissionalizante no ensino médio.
No Paraná, a capacidade intelectual e cultural
de Euro Brandão sempre foi reconhecida e celebrada.
Esse reconhecimento levou-o a ocupar a décima sétima cadeira da Academia Paranaense de Letras,
como uma das principais figuras intelectuais de nosso
Estado.
Como engenheiro, entre outras obras, foi responsável pelo projeto do Hospital Cajuru, um dos maiores de Curitiba; do viaduto do Capanema e do Museu dos Expedicionários.
Era especialista em pontes e grandes estruturas
e desenvolveu um extenso estudo sobre transportes
de massa.
Foi Diretor-Superintendente da Estrada de Ferro "Rede de Viação Paraná-Santa Catarina", em
1967.
Também foi Secretário de Estado para Negócios
de Transportes entre 1973 e 1974.
E presidiu o Bancà de Desenvolvimento Econômico do Paraná - BADEp, trabalhando pelo fomento
empresarial e estímulo à geração de empregos e renda em nosso Estado.
Euro Brandão será para sempre lembrado como
um humanista de grande visão social, um administrador de altíssima qualidade, mas principalmente como
homem que acreditou que ampliar o acesso à educa-
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ção e melhorar a qualidade do ensino é a forma mais
viável de promover a justiça social e a dignidade da
pessoa humana.
Por tudo isso, nós, brasileiros, em geral, e paranaenses, em particular, nunca esqueceremos do seu
exemplo.
Deixo aqui registrada, em nome de todos os paranaenses, minha homenagem a Euro Brandão, que
sem dúvida foi uma das mais importantes figuras humanas e intelectuais de nosso Estado deste século.
Sua trajetória balizará e norteará o comportamento
das futuras gerações e continuará vivendo no coração de todos os que o conheceram e partilharam de
sua amizade.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria
ainda de registrar meus votos de congratulações a um
grande colega que, depois de quatro mandatos na
Câmara dos Deputados, está deixando o Parlamento
para cumprir uma importante missão em seu Estado
de origem. Refiro-me ao ilustre Deputado Manoel
Castro, com quem travamos uma forte amizade e que
está assumindo vaga de Conselheiro do Tribunal de
Contas da Bahia.
Neste momento, não poderia deixar de registrar
minha alegria por ter convivido com esta liderança
que dignifica a atividade parlamentar e política de
nosso País, reforçando nossa crença na capacidade
do homem público brasileiro em promover a democracia com justiça social.
Nossa relação com o Deputado Manoel Castro
estreitou-se ainda mais nas últimas legislaturas, em
que fomos colegas na Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. Com sua notável capacidade de
aglutinação, o Deputado presidiu a Comissão, colocando-a entre as mais ativas e destacadas do nosso
Parlamento. Como bem destacou o Deputado em pronunciamento de despedida do cargo, a Comissão de
Finanças, durante o ano de 2000, apesar das eleições municipais, não diminuiu seu intenso ritmo de
trabalho, realizando 26 reuniões ordinárias, não raro
mais de uma por semana, além de promover sete audiências públicas.
Nesse período, entre os assuntos discutidos e
votados estiveram importantes projetos, como o que
regulamenta o imposto chamado de Simples, aplicado às microempresas; a Lei das Sociedades Anônimas; a Lei de Responsabilidade Fiscal, discutida em
Comissão Especial com a participação de membros
da Comissão de Finanças.
Também tivemos a satisfação de discutir medidas importantes para a área social. Abrimos o debate
nacional sobre o problema do saldo devedor da casa
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própria para quem contraiu financiamentos sem a cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais, tema que tive a honra de relatar dentro da Comissão. Promovemos uma série de audiências públicas e encontros com segmentos do Poder Executivo
e da sociedade civil para encontrar saídas para o problema, que ameaçava provocar um colapso no Sistema Financeiro da Habitação. Como bem afirmou o
Deputado Manoel de Castro, ''foi graças à iniciativa da
Comissão de Finanças e Tributação, ouvindo mutuários, mantendo entendimentos com setores oficiais, inclusive o Ministro Pedro Parente e a direção da Caixa
Econômica Federal, que o Presidente da República
decidiu solucionar uma razoável parcela desse problema, com a recente edição de medida provisória
destinada a facilitar a quitação dos débitos, mediante
descontos de até 100% nos saldos devedores dos financiamentos".
Enfim, a liderança e a capacidade de trabalho do
Deputado Manoel de Castro estão mais do que comprovadas, e todos nós, seus colegas de atividade parlamentar, certamente sentiremos falta de seu companheirismo, inteligência e sensibilidade. Mas temos convicção de que ele continuará contribuindo na nova função
que assumirá, para que o Brasil mantenha-se no rumo
do desenvolvimento e da solidariedade.
Quero deixar registrado meus votos de congratulações a esse cidadão brasileiro que honra este
Parlamento, e que continuará sendo um exemplo de
homem público, cumprindo sua responsabilidade
para com a população de nosso País. Onde ele estiver, estaremos solidários e torcendo por seu sucesso
nos novos desafios.
Sr. Presidente, peço a V. Exª que autorize a divulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. ARMANDO ABíLlO (Bloco/PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Parlamentares, ouvi com atenção o Deputado Júlio
Delgado, de Juiz de Fora, quando comentava a respeito da situação do PMDB. S. Exª esqueceu-se de dizer
que o PMDB também foi vitorioso em João Pessoa,
com a reeleição do Prefeito Cícero de Lucena Filho,
que conseguiu obter algo em torno de 74% dos votos
válidos. Isso representa, sem sombra de dúvida, a
maior votação proporcional do País. Também em
Campina Grande, tida como a maior cidade do interior
do Nordeste, o PMDB foi vitorioso, com a reeleição do
Prefeito Cássio Rodrigues Cunha Lima. S. Exª é filho
do Senador Ronaldo Cunha Lima e ex-Parlamentar.
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Como todos sabem, o PMDB tem dois grupos
na Paraíba: um comandado pelo Senador Ronaldo
Cunha Lima e outro, pelo Sr. Governador do Estado.
Mas quem saiu vitorioso foi o grupo comandado pelo
Senador Ronaldo Cunha Lima, devido à vitória de
Cássio Cunha Lima, que enfrentou dois opositores, e
apesar de o Governador, que é do PMDB, em Campina Grande ter estado no palanque do PPB.
Mas, apesar de tudo isso, de toda essa estrutura, o Prefeito Cássio Cunha Lima conseguiu ser reeleito, inclusive com votação em torno de 72%. Campina
Grande, a população e João Pessoa julgaram exatamente as duas administrações. A administração de
Cícero é tida e havida como uma das maiores da história política e administrativa daquela Capital. E também - não poderia ser diferente - a população de
Campina Grande julgou a administração do Prefeito
Cássio Cunha Lima, que tem como companheira de
chapa a Vereadora Cosete,:dos quadros do PT.
Depois de terminado todo o processo de eleição, gostaria de deixar registradas essas duas grandes vitórias de Campina Grande e João Pessoa. Nós,
que fazemos parte do grupo comandado pelo Senador Ronaldo Cunha Lima, estamos certos e conscientes de que o próximo Governador será o Prefeito de
Campina Grande, não só levando em conta sua votação, mas também o que representa Campina Grande
no contexto político do Estado da Paraíba.
Feito esse registro, todos nós que fazemos parte daquele grupo estamos realmente vivendo mo-.
mentos de alegria e de euforia, em decorrência dos
resultados eleitorais, pois hoje temos candidato para
vencer qualquer um da Paraíba.

É um candidato que, sem sombra de dúvida,
mudará os costumes políticos daquele estado, como
também direcionará sua administração para o social.
O objetivo é diminuir as desigualdades intermunicipais, porque hoje vivemos situação constrangedora: todos os dados divulgados por órgãos, inclusive internacionais, demonstram que a Paraíba é o Estado
mais pobre da Federação. Mas temos uma saída para
essa situação, que passa exatamente pela vitória de
Cícero de Lucena e pela futura vitória do Prefeito
Cássio Cunha Lima.
Era o que tinha a dizer.
. O SR. MARÇALFILHO (Bloco/PMDB - MS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI'""
e Srs. Deputados, enquanto a criminalidade e a violência batem recordes, apavorando a sociedade,
cada vez mais indefesa, lamentavelmente, em nosso
Estado, Mato Grosso do Sul, o Governo não vem efe-
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tuando os investimentos mínimos necessários para
coibi-Ias.
No maior e mais triste exemplo, Sr. Presidente, a
Polícia Civil de Mato Grosso do Sul está enfrentando
sérias dificuldades para trabalhar em Campo Grande
e em outras cidades do interior, com as viaturas não
apresentando as mínimas condições de uso e segurança - conforme consta de documento da própria
Metropol-, com os chamados por telefone não sendo
atendidos e, em alguns dias, com os presos ficando
sem o jantar.
Esse documento da Metropol relaciona, dentre
os defeitos das viaturas, os exemplos das de nºs 441
e 438: não podem ter suas portas fechadas, faltam
limpadores de pára-brisa, a direção é dura, pneus estão carecas, e bancos, soltos.
A população, ansiosa e frágil, pede socorro, temerosa de que a violência estoure e Mato Grosso do
Sul se torne campeão de assassinatos, furtos, roubos
e outras delinqüências, principalmente pelo fato de fazermos fronteira seca com países tradicionalmente
exportadores de problemas para o Brasil.
A imprensa bombardeia os sul-mato-grossenses 24 horas por dia com noticiários recheados de violência, assaltos, seqüestros, estupros, latrocínios,
agressões a idosos, mulheres, crianças e até mesmo
a autoridades constituídas.
Somente na manhã de hoje, quarta-feira, estão
na imprensa algumas das notícias que aqui vou citar:
a poucas horas, a DENAR - Delegacia Especializada
de Narcóticos de Campo Grande cercou uma casa
suspeita de ser ponto de distribuição de drogas e ali
apreendeu maconha, além de prender dois homens.
Mais cedo um pouco, ainda pela madrugada, a
Polícia Federal apreendeu mais de dez toneladas de
maconha numa operação desenvolvida na rodovia
Guaira-Porã, completando 85 toneladas de drogas
apreendidas em Mato Grosso do Sul de janeiro até
hoje.
Outra manchete traz a notícia de que os
sem-terra fazem novo saque. Pela segunda vez nesta
semana saqueiam cargas de caminhões, em um intervalo de pouco mais de 24 horas.
Tiros são disparados ,dentro das próprias escolas, como ocorreu na última segunda-feira, no ConjUl1t.o earati, em Campo Grande.
No último dia dez, uma viatura da Polícia Militar
foi obrigada a "passear" várias horas com um preso,
por causa da superlotação nas delegacias. Mesma
superlotação que já provocou princípios de rebelião e
está favorecendo o clima de tensão entre os presos
em vários distritos policiais.
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E mais estarrecedor ainda é a revelação do próprio Governador, na manhã de hoje, em entrevista à
Rádio FM Capital, de que colocou "arapongas" da PoIícia Militar nas ruas para investigar boatos que o envolvem em compra de fazendas e mansões e em dependência de bebida alcoólica.
O Governador precisa voltar sua atenção e maiores investimentos para a segurança pública em Mato
Grosso do Sul, pois o sucateamento das Polícias coloca o cidadão comum à mercê dos bandidos, sendo
destituídos do direito à liberdade, do ir e vir, da propriedade e da privacidade domiciliar.
Necessário se faz que o Governo do Estado
envide todos os esforços necessários para mudar
as atuais condições de trabalho dos policiais; do
contrário, graves conseqüências poderão vir a se
abater sobre toda a nossa sociedade, a exemplo do
que ocorreu recentemente nas ruas do Recife e há
três anos atrás em Minas Gerais e no Ceará, com
policiais desafiando e desmoralizando a autoridade
do Governo e zombando da segurança da população - esta, sim, ansiosa por segurança, paz, tranqüilidade e harmonia.
Como cidadãos, como pais de família e, acima
de tudo, como legítimos representantes do povo brasileiro, não nos podemos omitir, nem nos manter surdos e cegos a essa situação vivida em nosso Estado.
Por último, Sr. Presidente, solicito a V. Exª que
este pronunciamento seja divulgado nos órgãos de
comunicação da Casa.
Muito obrigado.
O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, neste instante o Brasil discute o aumento
do salário mínimo. Todos reconhecem - há unanimidade dos Parlamentares e do próprio Executivo - que
o salário ora proposto não está de acordo com a realidade brasileira, tampouco com os recursos públicos
de que este País dispõe, tendo em vista o montante
que arrecada em tributos. Sem dúvida alguma, é preciso haver aumento real do salário mínimo.
O grande compromisso do atual Governo é conceder ao trabalhador um salário mínimo equivalente a
100 dólares. Hoje estamos cada vez mais distantes
desses famosos 100 dólares.
A pergunta que se lança é de onde sairão os recursos para se pagar o salário mínimo, já que o nosso
Presidente da República diz que dinheiro não nasce
da grama. Todos sabemos que dinheiro não nasce da
grama, mas o País tem recursos, sim. Atualmente o
Orçamento da União se aproxima, retirados os recursos da seguridade social, de 300 bilhões. Somados
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os recursos da seguridade, este valor atinge cerca de
450 bilhões de reais.
Entretanto, a política econômica do Governo,
sem dúvida alguma o grande flagelo do País, faz com
que muitos desses recursos sejam desviados para o
sistema financeiro. E os mesmos recursos que o trabalhador produz para a Nação, graças ao seu esforço
e ao que os empresários do País fazem, são também
desviados para o sistema financeiro - mais de 100 biIhões de reais ao ano.
Temos o famoso acordo de superávit com o FMI,
que estava programado para cerca de 30 bilhões, valor esse que agora em setembro foi ultrapassado em
9 bilhões. Então, existem recursos, sim, para o aumento do salário mínimo.
Não podemos neste instante querer criar um
novo tributo, aumentar a alíquota já existente ou fazer
o que se diz a respeito do Imposto de Renda, que é
criar uma parcela única, que chegaria a uma alíquota
de 10%, o que mais uma vez tributaria os mais pobres. O Imposto de Renda - é aí que eu quero deter-me nessa análise -, pela Constituição brasileira,
tem de ser progressivo.
Em todos os países do mundo - os mais liberais,
na Meca do capitalismo, que são os Estados Unidos e
na Europa como um todo - o imposto progressivo
atinge fundamentalmente os mais ricos. No Brasil só
existem duas alíquotas: uma de 15% e outra de
27,5%. Portanto, não é progressivo.
E agora vem o Sr. Everardo Maciel dizer que devemos ter uma alíquota única. Ora, este Governo precisa ter sensibilidade social, precisa ouvir a população, precisa ouvir o recado das urnas, porque um
povo não é construído pelos números, nem pelos factóides do Governo, nem dentro de um gabinete. Como
ousa o Sr. Secretário da Receita Federal propor a
idéia de alíquota única no País, porque vai arrecadar
mais? Estão de olho apenas na arrecadação.
Não se pensa sobre o que se está tributando,
não se pensa no destino que devem ter esses recursos. Portanto, nesse instante em que discutimos o
Orçamento, devemos aumentar o valor do salário mínimo. Vemos disposição por parte do Relator; precisamos, como diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, criar
alternativas permanentes, porque não se pode apenas pensar em anulação de um item qualquer do
Orçamento, mas verificar de onde vamos retirar esses
recursos.
A idéia de tributar os fundos de pensão, segundo meu entendimento, é um ideal importante e temos
de acelerar esse processo na Justiça, porque há a
venda da imagem de que isso irá gerar recursos, me-
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lhorar a economia, como é o caso agora da isenção
da CPMF para investimento nas bolsas de valores.
O País está cansado dessa balela, é preciso
que os ricos paguem os tributos, a fim de diminuir a
desigualdade social, porque essa é a finalidade dos
tributos desde o começo da história.
Por isso, neste instante em que discutimos o salário mínimo, em nome do POT defendemos intransigentemente a idéia de que é preciso aumentar o valor
desse salário. Não podemos tributar mais uma vez os
mais pobres, mas aumentar o tributo dos mais ricos.
O Imposto sobre Grandes Fortunas, que está dormindo em berço esplêndido na Comissão de Constituição
e Justiça, onde tive oportunidade de desentocar e
apresentar o relatório, precisa ser votado.
É preciso esta Casa votar favoravelmente à tributação dos fundos de pensão, mas, se queremos fazer a paridade com os países desenvolvidos, temos
de fazer como eles: ou avançar no imposto sobre as
grandes fortunas ou tributar a herança, pois nesses
países a tributação sobre herança chega a 50% ou a
60%, diferentemente daqui, onde atinge míseros 6%.
É dos mais ricos que temos de retirar o dinheiro
para dar aos mais pobres, pelo aumento do salário
mínimo.
Muito obrigado.
O SR. ARLINDO CHINAGLIA (Bloco/PT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"" e Srs.
Parlamentares, o Governo Estadual paulista, após o
fechamento das urnas no primeiro turno, anunciou a
venda da Cesp Paraná, terceira maior geradora de
energia elétrica do País. Isso ocorreu num momento
em que até o Governo Federal tem refletido sobre alguns casos, não privatizando aquelas empresas sob
sua responsabilidade.
Agora, além de esperar passar o segundo turno
das eleições e de estar forçando mais que o Governo
Federal, há questões ainda mais graves, começando
~elo ~ue t?da a população brasileira já s~~e: as pr~v~tlzaço.es flz~ram ~al para o s~tor energetlco braslle~ro. Vejamos. ~ tar~fa d~ energia aumentou, ~ a ~uahd~de do S~rvIÇO plo_rou, aumen~ou a dependen?,a nacronal da Importaçao de ene!gla d~ ?utros parses,. o
que faz com que ocorra evasao de dIVIsas; tudo aqUIlo
que se anunciava fazer com o dinheiro das privatizações não se concretizou; saúde, educação e segurança pública não melhoraram. ,
Apresento alguns dados, para que a Nação brasileira, particularmente o povo paulista, tenha idéia do
tamanho da dilapidação do patrimônio público. A
Cesp Paraná, no último semestre, obteve receita operacional líquida de 594,8 milhões de reais, contra uma
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despesa operacional de 167,4 milhões de reais, Ievando a Ill'l1a diferença de mais de 400 milhões a favor
da reCeilEt operacional líquida.
Como se isso não bastasse, estudo realizado
pelo Prof. lido Sauer, de acordo com o caixa e as apliçações da Cesp, a venda de ações e a receita a receber da Secretaria da Fazenda, demonstra que a empresa possui um total de ativos realizáveis de 2 biIhões e 800 milhões. Levando-se em conta as dívidas
da empresa, calculou-se que o valor médio das ações
está infinitamente abaixo do valor médio praticado nacionalmente.
Para que se tenha uma idéia, a média de valor
atual considerado pela Aneel é de 1.400 dólares por
quilowatt de potência; o valor que o Governo do Estado de São Paulo está cobrando nessa venda é de 564
dólares - praticamente um terço da média considerada pela Aneel. Portanto, não é venda, é doação.
Ainda falta considerar que, com a venda das hidrelétricas paulistas principalmente para grupos econômicos norte-americanos, o Governo Estadual está
abdicando do controle de águas, do seu uso múltiplo,
delegando essa função a empresas privadas que vão
operar na lógica dos seus lucros e não da sociedade.
Sendo a Cesp a geradora, caso seja privatizada, seus futuros donos vão praticar o preço de tarifas
que quiserem, podendo inicialmente até fazer dum~
pingo Levarão outras empresas estatais a não ter capacidade para suportar esse tipo de concorrência
desleal, colocando em risco todas as outras empresas ainda sob controle estatal.
Apelamos a todos os deputados paulistas e ao
Governador Covas para que revejam o que poderíamos, de maneira generosa, chamar de blecaute mental, se não fosse para um grande negócio em atendimento a grupos privados. Temos que resistir e impedir
a dilapidação do patrimônio público.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Arlindo Chinaglia, o Sr. Enio Bacci, § 2E do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Marçal
Filho § 2E do artigo 18 do Re imento Intero '
g

n.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Deputado Enio Bacci.
O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S""" e Srs.
Deputados, volto a tribuna para me associar à luta
dos servidores públicos, vítimas do congelamento salaríal e da truculência do Poder ~xecutivo. A data de
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28 de outubro, Dia do Funcionário Público, infelizmente passou quase despercebido pelo Parlamento brasi/eiro. Mesmo maltratado, ultrajado e desrespeitado
pela política neoliberal do Presidente da República,
os servidores da União continuam com a mesma determinação e disposição de luta e de consciência do
seu dever burocrático e social, inclusive não nos deixando faltar nada em termos de apoio às nossas atividades públicas e legislativas.
Nunca antes na história das políticas públicas
houve Governo tão cruel com os seus funcionários.
Nem o regime militar, cruel com a sociedade e os movimentos sociais, foi capaz de usar essa categoria
como bode expiatório de suas políticas governamentais e ideológicas. Ao que estamos assistindo é um
Presidente que, na sua incapacidade de compreender a importância dessa categoria no processo de
modernização do Estado, prefere desqualificá-Ia com
adjetivações depreciativas perante a sociedade e a
imprensa brasileira.
O funcionário público vem sofrendo perante a
opinião pública, desde a era FHC, um processo de escárnio. Este Governo, que insiste em desrespeitar a
trajetória do funcionalismo público, esquece que sua
história foi construída pela competência, dedicação e
consciência do seu dever funcional e democrático.
O Governo tenta confundir a opinião pública associando a idéia de que o servidor público é o grande
vilão das mazelas administrativas. Entretanto, esquece de dizer que boa parte da corrupção administrativa
advém, historicamente, de funcionários nomeados
nos altos escalões. Com raríssimas exceções, o servidor público de carreira cada vez mais toma consciência da importância de sua atuação pública, como
agente público e instrumento de consolidação da democracia e do exercício da cidadania.
Neste contexto de perversão governamental,
ainda assim os funcionários não se renderam. Funcionários do Legislativo e do Judiciário foram à luta pelos direitos e impetraram na Justiça uma ação contra
o confisco do seu salário, na ocasião do processo de
conversão da URV, em março de 1994.
Fiquei perplexo em saber que o Governo Federal, na época da invenção do Real, simplesmente
subtraiu, ou melhor, "meteu a mão" em um dinheiro
que não lhe pertencia. Foi lá na conta bancária e retirou do funcionalismo público do Judiciário e do Legislativo a importância que corresponde hoje a 11 ,98%.
Tanto é verdade que o Supremo Tribunal Federal já o
reconheceu e exige que o Palácio do Planalto devolva
o que fora subtraído indevidamente. Portanto, não é
aumento ou reajuste, como uma parcela da imprensa
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e dos Ministérios tentam incutir na mente da população. É apenas uma devolução!
Novamente chamou-me a atenção o grau e a
capacidade intervencionista e autoritária deste Governo, que, sem qualquer pudor constitucional e ético,
adotou comportamento semelhante ao fiasco da
equipe econômica do ex-Presidente Collor.
Estou convencido de que este Governo nasceu
sob o manto do autoritarismo e de que sua vocação
tende a quebrar os princípios harmônicos que norteiam o Estado Moderno e a Constituição Federal. Basta
observar os constantes ataques governamentais contra o Legislativo e o Executivo, tentando desmoralizá-Ios, com intuito de agradar apenas os interesses
internacionais do FMI e do BID e de confundir a opinião pública, no sentido de que os demais Poderes
não são necessários no processo de democratização
e modernização do País.
Por isso, Sr. Presidente, SI""" e Srs. Deputados,
estamos nesta tribuna, com muita satisfação, para
nos associar à luta dos funcionários públicos do legislativo e do Judiciário. E nos solidarizamos principaimente com os servidores do Executivo, que, nesses seis anos, vêm sofrendo abusos, violência psicológica, verdadeiro massacre por parte das equipes
ministeriais do Governo do Presidente Fernando
Henrique, como meios de intimidação à resistência
da categoria.
Como Presidente da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio e Parlamentar representante do
Estado do Rio Grande do Sul, manifesto total apoio
aos funcionários públicos, consciente de que, sem a
presença deles na máquina estatal e administrativa,
certamente teríamos enormes dificuldades em conduzir os nossos mandatos e as políticas pública:3.
Por fim, Sr. Presidente, solicito a V. Exª seja este
pronunciamento divulgado no programa A Voz do
Brasil.
Era o que tinha a dizer.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, mais
uma vez se retoma o debate sobre o salário mínimo.
E, uma vez mais, a argumentação vagueia entre o
onírico e o demagógico, sem que o trabalhador, beneficiário último desse demorado debate, acabe por
receber qualquer melhoria. Ao contrário, seu salário,
mínimo ou não, continua miserável.
Nós, do Partido Popular Socialista, o PPS, falamos a cavaleiro. De fato, quando no início dos trabalhos legislativos deste ano levantaram-se as primeiras vozes em defesa de um salário mínimo condigno,
entendemos que o debate, na forma como estava
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sendo conduzido, não levaria a nada. E não levou. Por
isso, mais nos preocupamos em apresentar fórmula
que, no médio prazo, pudesse elevar o mínimo ao índice calculado pelo Dieese e que representa seu valor
real, como o quer o texto constitucional. Nos dias de
hoje, esse valor já estaria beirando os mil reais.
"Um despropósito", gritaria algum liberal apressado e, mais que apressado, temeroso de que o assalariado viesse a ser efetivamente pago pelo que realmente produz, uma correlação entre capital e trabalho absolutamente impensável para os senhores do
capital.
Aliás, nem foi nossa idéia elevar o mínimo, de
pronto, a esse nível, embora - nunca é demais repetir
- o valor indicado pelo Dieese nada mais seja senão
aquele que a nossa Carta Magna exige. A proposta
do PPS se desenrolaria num prazo de dez anos, permitindo, por isso mesmo, que as adaptações fossem
feitas, notadamente no campo da Previdência Social.
De mais a mais, a intenção não foi e não é ainda
a de apresentar fórmula matemática - socialmente
justa - perfeita e acabada, mas, sim, colocar em debate que se fazia desgastante e desgastado a possibilidade de se encontrar um processo que definisse o
cálculo e que se fosse aprimorando com o tempo,
aprimoramento que se faz necessário uma vez que
são sempre extremamente voláteis as relações capital-trabalho. Por isso seguimos buscando seu aperfeiçoamento, seguimos buscando formas compatíveis
com nossa realidade socioeconômica de financiamento de um mínimo mais significativo.
Parece que assim não entendem alguns de nossos ilustres pares nesta Casa. Retoma-se - é o que
estamos vendo - o valor de 180 reais, que correspondia a 100 dólares em março deste ano. Ora, esses
100 dólares já expressam hoje em praticamente 200
reais. Por que, então, essa redução de valor do mínimo, justamente por aqueles que defendem sua elevação a todo custo?
Aí está a essência da questão. O valor do mínimo não é calculado segundo as normas constitucionais, segundo sua viabilização no curto ou no médio
prazo; apenas se inventa - essa é a palavra exata, Sr.
Presidente - um valor, transformando-o em bandeira
de luta e defendendo-o nos meios de comunicação
como a última tábua de salvação. Para o assalariado
que recebe 151 reais e que, pelos cálculos orçamentários, estaria ameaçado de ter um aumento de apenas 6 reais, esses 1ao seriam, digamos assim, uma
maravilha. Mas, a rigor, não passam de mais um en..9.QPo.
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Essencialmente por isso, não podemos concordar com o debate apresentado nesse nível, um nível
de verdades ilusórias que, como toda ilusão, hão de
se acabar esvanecendo no ar, deixando o trabalhador
ainda mais desesperado, ainda mais revoltado. Um
pouco de seriedade e, sobretudo, um pouco mais de
sensibilidade social não fariam falta a um debate que
se demonstra acalorado, cada um brandindo sua bano
deira e um valor, valor e bandeira, aliás, inteiramente
aleatórios.
Trata-se de um debate, Sr. Presidente, que se
deve realizar com os pés no chão e não em cima de
palanques eleitoreiros.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JORGE ALBERTO (Bloco/PMDB - SE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, o assunto que desejo abordar na tarde de
hoje diz respeito à reunião realizada ontem pela Comissão Mista de Orçamento, quando votamos o parecer do Relator, Senador Amir Lando, que me trouxe
preocupação relativa à saúde.
Quando aprovamos a emenda constitucional
que vincula recursos para a saúde, deixamos claro
que as transferências para a área da saúde deveriam
ocorrer da seguinte forma: em 2000, o montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde em
1999, acrescido de no mínimo 5%; de 2001 a 2004, o
valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação
nominal do Produto Interno Bruto, ou seja, inflação
mais variação real do PIB.
O que foi aprovado ontem na Comissão Mista de
Orçamento leva em consideração o PIB nominal do
ano 2001. Significa que só teremos conhecimento
desse PIB nominal entre abril e maio de 2002, o que
prejudica o orçamento para 2001. A referência deveria ser o PIS nominal de 2000, porque iríamos conhecer esse PIB em abril ou maio de 2001. Lamentavelmente, foi aprovado da forma proposta pelo Relator.
Deixa-nos preocupado o fato de que poderemos ter,
em 2001, nenhuma majoração, diante do orçamento
previsto para a saúde nesse ano.
Por outro lado, quero lembrar aos Srs. Prefeitos
e Governadores que, a partir de 2001, os estados e
municípios terão de investir, no mínimo, 7% da receita
líquida na área de saúde, numa escala progressiva
até 2004, quando os municípios deverão investir 15%
e os estados, 12%.
Aproveito o momento para alertar os prefeitos,
que irão apresentar seus orçamentos às Câmaras
Municipais, e os governadores, que os apresentarão
M Assembléias Legislativas, no sentido de que ga-
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rantam 7%, no mínimo, de investimento para a área
de saúde em 2001.
Deixo minha insatisfação ao que foi aprovado
ontem na Comissão Mista de Orçamento, no parecer
prévio do Relator para a área da saúde.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr"s e Srs,
Deputados.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PFL - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"""
e Srs. Deputados, pode parecer incoerente, mas o órgão federal que fiscaliza as ações do homem sobre o
meio ambiente, o IBAMA -Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente, e dos Recu~so~ Nat~rais Renov~veis, tom~
u~a medida ?e aparencla cuno~a:. e',dermmar 15 11
bufalos q~e ,vlVl;m na Reserva .Blolo~lca do Guapore,
em Rondon~a. E o Cl,u~ os amblent~hstas c~amam de
abate com fms ecologlcos, e devera durar cinco anos,
nos termos do acordo a ser celebrado com o Governo
Estadua.I
, ~
Longe das palxoe~ q~e t~mas dessa n~tur~za
costuma,:", _provocar, o orgao flnal~ente raclon~hz~
uma declsao que se tornou necessidade urgentlsslH'
,
t I d t •.
ma, uma vez que f uglu ao con ro e os ecmcos. a
cerca de três décadas, algumas manadas escaparam
de uma fazenda experimental da região; reproduziram-se e se tornaram selvagens, passando a destruir
o hábitat de dezenas de espécies nativas e devorando muitas delas, a exemplo da onça-pintada e do cervo-do-pantanal.
O Ibama põe-se diante de uma tarefa complexa,
Em primeiro lugar, porque os animais estão dispersos
em um espaço de 600 mil hectares, com paisagens
extremamente diversificadas, além de áreas inundáveis típicas da floresta amazônica, do Pantanal e do
cerrado, em região próxima à fronteira com a Bolívia,
cujo acesso é quase,semp,re muito difícil. Em se~un~o,lugar, porque sera precIso conte~ os aventu~elros,
aVldos por se lançarem no que hao de considerar
'd d
rt'
d f t
uma nova mo daII a e espo Iva mas que e a o
,
.'
'A""
,
eXige tecmca e expenencla. Em terceiro, porque,
mesmo inexistindo condições de logística, a carne
desses animais precisa ser aproveitada, ou estaremos assistindo a uma colossal matança, como jamais
se viu no local sem qualquer benefício imediato para
seus habitant~s.
Assim, vejamos. O tamanho e a dispersão dessa população de búfalos exigirá uma execução fiel do
plano, bem como a sua perfeita fiscalização. De acordo com o Ibama, os caçadores deverão ser recrutados em clubes de tiro e caça, entre especialistas no
abate de animais de grande porte. Isso, por si, deve
abrandar a agonia do sacrifício de cada indivíduo da

n:
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espécie. Além do mais, os procedimentos obedecerão a uma sistemática, em que de início matam-se as
fêmeas, depois, os machos, por último, os filhotes. No
que diz respeito ao aproveitamento da carne, não poderia ser outra a decisão.
Eis que, neste ponto, desejo manifestar-me com
mais veemência. Existe, Sr. Presidente, muita fome
no Norte, e ninguém aqui pretende advogar medidas
paliativas, que desservem ao propósito de combater o
mal na essência. Mas ninguém quer o desperdício,
quando se dispõe de algumas maneiras de usar alimentos em favor dos carentes.
O plano do Ibama vem ao encontro dessa premissa inescusável. A carne dos milhares de reses deverá ser salgada e transformada em charque, para
consumo dos necessitados. Porém Sr. Presidente a
I ~,
'd'
't.'
essa 50 uçao sugiro que se acresça um ISpOSI IVO
' Ies: encamln
' har part
slmp
e 'a meren da esco Iar, at'e
f
d
'b'
- paracomo orma e COI Ir uma eventuaI dest'Inaçao
leia para fins comerciais. Com tal objetivo, tenho procur~do manter contatos com o Ibama recebendo de
t d
I'
t
Ih'd
'
o os a I uma gra a aco I a.
,
,
_
De toda maneira, a hberaçao da chamada caça
ao búfalo, nos moldes propostos, conta com o meu
apoio. Está de parabéns a equipe que a concebeu. De
parabéns, igualmente, encontra-se a ilustre Presidente do Ibama, Drª Marília Cerqueira, que, nesta e em
outras questões, tem conduzido o órgão com transparência e competência.
O assunto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados,
que ora ocupa espaço na mídia nacional - leia-se a
Veja do último dia 25 -, acaba por chamar a atenção
para outra peculiaridade do meu Estado, Remeto-me,
se me permitem os nobres Colegas, a outro tema.
Falo do enorme potencial turístico, ainda por ser
descoberto e explorado pelos brasileiros, de Rondô. E t d
t 't"
- f It
bit
ma. m o o o seu em ono nao a am e ezas na u"
,.
rals - paisagens luxunantes, nos, matas que encerb' d'
'd d f
'd' I '
d' .
ram uma la I~ersl a e orml ~ve - a espera e ~I~Itantes. Cumpr~ndo uma vocaçao natural, Rondoma
tem no e~otunsmo uma das grandes, alavanc~s do
desenvolvimento, que no entanto precisa ser aClonada. Iniciativas, aportes financeiros, hotéi~, projetos
que m,elhorem a inf~a~estrutura 10,cal s~rao sempre
bem-vIndos e, sem d~.vlda, proporclonarao a seu tempo um retorno apreclavel.
Acompanhando de perto tudo que seja de interesse dos rondonienses, coloco-me na posição dos
que têm esperança de ver um dia desses realizado o
sonho de integração e prosperidade da terra.
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Sr. Presidente, solicito a V. Ex€! autorize a divulpagar esse preço pela inconseqüência dos parlamentares brasileiros.
gação deste pronunciamento no programa A Voz do
Temos a convicção cívica de que poderemos,
Brasil.
Era o que tinha a dizer.
sim, realizar esse aumento. Já mostramos que, se taMuito obrigado.
xarmos os fundos de pensão, teremos 2 bilhões de
O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL.
reais e que podemos tirar duas emendas - deixo claro
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI"'" e Srs.
que tínhamos dez emendas cheias, com mais cinco
Deputados, o Brasil vive, no momento, a grande disde apoiamento, e as integrais agora passaram para
cussão sobre o salário mínimo. Todos os anos, quancinco. É hora, portanto, de darmos nossa contribuido o Congresso Nacional recebe o Orçamento para
ção, são mais 500 milhões.
ser votado, começa-se a discutir o salário mínimo
E temos outra fonte, Sr. Presidente: a reserva de
para o povo brasileiro.
contingência. O Legislativo e o Executivo conhecem
Em 1999, na discussão do Orçamento para o
esse item da peça orçamentária. Há 6 bilhões de reais
ano 2000, o salário mínimo recebeu um aumento de
no Orçamento nacional para reserva de contingência.
11 % e passou a ser de 151 reais. Enquanto a inflação
O Governo Federal, em sua peça orçamentária,
tem 6 bilhões como reserva de contingência para desanual girou em torno de 6%, o Governo Federal discute
agora com o Congresso Nacional reajuste de 5,5%, ou
tinar a quem interessar possa durante o ano. Não custa tirar 1 bilhão dessa reserva para colocar à disposiseja, índice inferior à metade do reajuste concedido no
ano passado e abaixo da inflação real do período.
ção da Previdência. E, com isso, daríamos ao povo
Mesmo assim, começam a admitir - Congresso
brasileiro um salário de 180 reais.
Nacional e Executivo - o valor de 100 dólares ou 180
Concretamente Sr. Presidente são três as sureais para o salário mín,im.? A grande ,d~scussão é s~gestões que fazemos' no momento: e:n primeiro lugar,
ber,o.n?e busca~ C:S 3,bllhoes necessanos. para cobnr
taxar os fundos de pensão; segundo, tirar recursos da
o deflCI! da Pr~vld:ncla. O Congresso, ~aclonal comereserva de contingência -1 bilhão de reais, ou menos
ça, entao, a dIscutir a peça orçamentana. Sendo esse
de 20% dos 6 bilhões constantes dessa reserva - e
aumento uma decisão política, que representa o senterceiro se for o caso corte nas emendas coletivas d~
timento do Parlamento brasileiro - e somos represenbancad~.
'
"
tantes da sociedade, cabeças pensantes -, não t e n h o ,
dúvidas de que encontraremos as fontes orçamentáEssa e nossa proposta concret~ ~ara ,g~rantlre
valor
mos, no Orçamento deste ano, o sa/ano mlnlmo de
ri'as pa ra cob"r
n sse
180 reaiS,
"t-ao son hado e tao
- d'ISCU t"d
P I
t
P.
"d t
h
P I _
I o no ar amen o,
Concr~ t~men t e, S r. resl e.? e, c amo o ar a
para o povo brasileiro.
mento braSileiro para uma reflexao. As empresas de
"'
.
telecomunicações brasileiras foram privatizadas. E
MUito obngado, Sr. Presidente.
qualquer discussão de privatização no Brasil chega
O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PFL - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidenaos fundos de pensão, os grandes acionistas e comte, S...• e Srs. Deputados, assessoria, mídia que cobre
pradores de tudo de bom que se vende neste País.
Pergunto, Sr. Presidente: por que não taxar os
esta Casa, Srs. telespectadores da TV Câmara, oufundos de pensão? Segundo o Sr. Everardo Maciel,
vintes da Rádio Câmara e leitores do Jornal da Câque apresentou números claros, o Brasil deixa de remara, hoje esta Casa viveu um momento de muita
alegria, de muita determinação. Diria, também, que
ceber 2 bilhões de reais, porque os fundos de pensão
não pagam um centavo de taxação. E, hoje, quem tem
mostrou sua vontade de levar à frente a denominada
dinheiro para investir em qualquer segmento são os
CPI da CBF/Nike.
fundos de pensão.
Sr. Presidente, em nossa quarta reunião já deliAlém disso, existem as emendas de bancada.
beramos pelas convocações de diversas pessoas
que lidam com a questão do futebol e, principalmente,
Até o ano passado, cada estado compunha dez
emendas de bancada e cinco emendas de apoiamendeterminamos, em uma votação importante, a quebra
to. Posso dizer que cada estado recebeu em torno de
do sigilo bancário e do sigilo fiscal do Presidente da
CBF, Dr. Ricardo Teixeira, e do Presidente da empre100 milhões de reais, quantia que deverá passar para
sa Traffie, Sr. José Ávila. conhecido como J. Ávila, se130 ou 140 milhões com as quinze emendas completas. Há de se discutir uma forma de se tirar uma ou
gundo nos informaram. A CPI convocou autoridades
como o Dr. João Havelange, por quem tenho um granduas emendas, para ficarmos com treze. O povo brasileiro, o pobre, que ganha salário mínimo, não deve
de respeito e uma granâeadmtração;- o-nosso atleta
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d? século, Pelé; jogadores conhecidos, como Ronaldlnho, Edmundo e Roberto Carlos, possivelmente envolvidos na questão da interferência da Nike no jogo
final da Copa do Mundo na França, em 1998; cronistas que vêm denunciando há algum tempo - diria há
muitos meses ou há alguns anos - esse contrato assinado entre a CBF e a Nike, que, na verdade, é assinado pela CBF, pela Nike e pela Traffic, sendo, portanto,
um contrato tripartite, e não apenas de duas partes,
como se pode entender num primeiro momento.
Foram convocados também os jornalistas Flávio
Prado; o Tostão, do nosso Estado de Minas Gerais
(vejo alguns deputados de Minas Gerais aqui), excepcional jogador de futebol e bom cronista esportivo,
que pode prestar bons esclarecimentos para todos
nós; o jornalista Juca Kfouri, que conhece bem essa
questão; e o jornalista José Trajano, de São Paulo.
Hoje foi um divisor de águas no comportamento
desta CPI. Agora ficou claro para a sociedade brasileira que essa CPI pode ter a participação de dirigentes
de clubes esportivos, talvez em número de três ou
quatro, em uma composição de 25 parlamentares. Os
outros 21 não são dirigentes esportivos, embora possam ser ligados a algum clube ou mesmo torcer por
ele. Aliás, torço para o Clube Atlético Mineiro, o Galo
das Minas Gerais, que hoje está passando por um
momento ruim, mas nem por isso vou mudar o meu
posicionamento.
Aproveito, Sr. Presidente, para fazer justiça ao
Parlamentar Eurico Miranda. Muitas pessoas comentam que S. Exª. não vai deixar a CPI andar. Digo alto e
bom som que tive oportunidade de presidir a Comissão Mista (composta por sete Senadores e sete Deputados Federais) que discutiu e votou mudanças na
Lei Pelé - mudanças essas que passaram pela aprovação no Ple.nário e depois tiveram a sanção do Presidente, com pouquíssimos vetos - e que o Deputado
Eurico Miranda se fez presente em todas as reuniões,
levando suas idéias.
Votei contra S. Exª algumas vezes, encaminhei
outras vezes contra. Mas digo que S. Exª já prestou um
grande serviço àquela Comissão Mista e vai prestar,
como já está prestando, um grande serviço à nossa
CPI. Justiça ao Parlamentar, ao dirigente Eurico Miranda. S. Exª é do Rio, e eu, de Minas. S. Exª é do Vasco, e
eu, do Atlético. S. Exª é do PPB, e eu, do PFL. Nada temos em comum, apenas há respeito por um parlamentar que teve 110 mil votos e vai nos ajudar.
Solicito a esta Casa o apoio administrativo do
nosso setor de comunicação social, da Internet.
Ontem, pedi a um assessor para acessar a Internet
em busca da CPI da Nike. O acesso foi muito difícil.
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Quero que essa CPI seja transparente. Peço a V. Exª,
Sr. Presidente, que faça esta Casa agilizar a possibilidade de a sociedade brasileira conhecer a tramitação
da CPI através desse moderno meio de comunicação
que é a Internet.
Muito obrigado Sr. Presidente.
'
O S~' PRESI~ENTE (Marçal.F!lho ~ - Nobre ~eputado, nos encaminharemos a solfcltaçao de V. ExO SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Deputado ~rancistônio Pinto.
O SR. FRANCISTONIO PINTO (Bloco/PMDB BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SI"'" e Srs. Deputados, a agricultura nacional enfrenta
uma nova praga. Trata-se, desta feita, da elevação
dos preços dos insumos, o que pode comprometer o
desempenho da safra do período de 1999/2000, uma
vez,q~e a produtivida~e das lavouras, como se sabe,
est~.dlretamente relaCionada ao volume de adubos e
fertllfzantes empregado.
De um e do outro produto o agricultor está comprando menos. Dados da Associação Nacional para
Difusão de Adubos indicam que até julho do ano passado as vendas recuaram 21 ,3%. Já o Sindicato nacional da Indústria de Defensivos Agrícolas aponta um
decesso de 26%, até maio de 1999, com relação ao
ano anterior. E, como se compra menos, produz-se
em quantidades menores também.
Há, de fato, retração que não se deve a más técnicas de plantio, tampouco a adversidades do clima
ou coisa que o valha. Não se trata de chuvas em excesso ou da falta delas. O problema está vinculado a
fatores econômicos, não deixando de ser, em grande
parte, de ,o,:dem política, pois o campo encontra-se
abandonado à própria sorte. Se já lhe faltavam recursos antes, imaginem agora que enfrenta elevações
tanto no mercado externo quanto no interno.
Mais uma vez o agricultor brasileiro é vítima da
especulação sem limites. O mercado mundial registra
declínio dos preços em dólar das matérias-primas,
assim como dos fertilizantes. No Brasil, porém, não se
está levando em conta a proporcionalidade da matária-prima importada no preço do produto nacional,
nem a participação desse produto no volume total da
oferta interna, de cerca de 51 %, vale lembrar. Mesmo
assim, os preços sobem a patamares superiores à
desvalorização do câmbio.
Se me permitem os nobres colegas, tomo para
demonstração o exemplo da uréia. O preço do produto, no Brasil, equivale a duas vezes e meia o preço no
mercado externo. Apesar da queda de 25% no preço
internacional do produto (de US$85,50 a tonelada
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para US$64,OO), o produtor nacional paga, aqui, a
"bagatela" de US$159,10. No caso do sulfato de amônia, enquanto o preço no Brasil alcança a exorbitância
de US$141,41 a tonelada, fora do País as cifras osciIam entre US$29,50 e US$52,50. Com isso o agricultor brasileiro se vê forçado a pagar até quase cinco
vezes o valor do produto.
Resulta daí que, no acumulado de janeiro a julho de 1999, as importações quantitativas de fertilizantes caíram 19%, com relação ao mesmo período
de 1998. O produtor passou a comprar menos e com
isto re?uzirá a produção.
E um quadro desalentador. Como, Sr. Presidente, imaginar, ainda assim, ganhos de produtividade?
Como evocar a necessidade de ser competitivo? Ao
contrário: a produtividade vem sofrendo quedas sucessivas, e ~ co~petitividade está ma~s abalada, que
nunca. Tudo ISSO e sumamente lamentavel. DepoIs de
alguns resultados magníficos, a exemplo dos obtidos
no período compreendido entre 1997 e 1998, quando
o setor alcançou a marca de 82 milhões de grãos e fibras, a agricultura está embicada para o fundo.
Sim, nobres colegas, o produtor rural não pode
arcar com o aumento dos preços dos insumos necessários ao plantio, para vender depois a produção a
preços balizados pela concorrência mundial. Não falta muito para os efeitos serem visíveis no bolso assim
como na mesa do consumidor: naquele, a carestia;
nesta, a escassez.
Estima-se que o Valor Bruto da Produção, o
VBP, para o conjunto dos vinte principais produtos
agrícolas tenha caído, de janeiro a julho de 1999, quase 6%, o que em numerário significa queda de R$2,5
bilhões no faturamento bruto. A cana-de-açúcar, a batata, a soja, o tomate, produtos que demandam grande utilização de insumos, serão os mais atingidos em
termos de quantidade de oferta e, por conseqüência,
em preços. Com relação à soja, especialmente, o Srasil é o país que mais usa fertilizantes para sua produção. São 69 quilos por hectare, enquanto os Estados
Unidos empregam 41 quilos e a Argentina apenas
três quilos, em igual área.
O Governo foi alertado em tempo hábil. A Confederação Nacional da Indústria - CNA chegou a apresentar uma proposta de redução do imposto de importação de fertilizantes e matérias-primas, inclusive
defensivos, e também solicitou a autorização para importação direta pelos produtores de agroquímicos.
Nada obteve.
Perdeu-se, desse modo, nobres Colegas, grande oportunidade de forçar a acomodação dos preços
à realidade internacional. E esse movimento teria sido
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tanto mais rápido quanto mais eficaz fosse a ação do
Conselho de Administração de Defesa Econômica,
na punição daqueles que se valem de práticas abusivas de preços.
É urgentíssimo que haja inserção verdadeiramente competitiva do Brasil na conjuntura globalizada, com preços tanto quanto possível homogeneizados. De imediato, a legislação do Mercosul precisa
ser implantada, de forma a permitir a livre comercial ização de agroquímicos, além da redução do imposto
de importação dos insumos.
E que não se pare aí, Sr. Presidente, porque há
muito a ser feito em prol do setor para resgatá-lo do
abandono, das dificuldades e da inércia do passado.
São erros ainda passíveis de correção.
Era o que tinha a dizer.
O SR. LINCOLN PORTELA (BI
IPSL - MG
, _
, oco
.
Sem revlsao ~o orador.) - Sr. ~resldente, Sr"" e Srs.
r:>eputados, nao apenas ? Pres~dente Fern~ndo ~ennque C~rdoso P?de se~tlr ou dlzer,que es!a sentl~do
um che,lro, tambem eu Sinto um.chelro no,dIa de hOJe.,
Disse EXª ~ue os seus aliados ?recl~am ter chelro de povo. E preciso entender o que e cheiro de povo.
No Brasil, o povo me cheira a trabalho, a suor, a
lágrimas. O sal das lágrimas tem cheiro. Nosso povo
também cheira a hospitais sujos. Quando entramos
nos hospitais públicos, na maioria das vezes, sentimos aquele cheiro de hospital sujo. Cheiro de povo
s~~ia isso? Seria o cheiro dos?hosp.itais suj~s, dos ~eI~no,s com flores murchando, Sena o chelr? da VI~lencla que mata ~ ~osso povo nas ru;s? Ser!a o ch~lro do suor, d~s !agnmas, do tra?a,lho. E~se e o chelr~
do povo braSileiro. O povo braSileiro ~helra a dor. ~ so
quem sente a dor na pele sente tambem o seu cheiro.
Alguém pode dizer que estou usando muitas vezes a palavra "cheiro" na tarde de hoje, mas quero
ainda mais.
A afirmação do Presidente de que seus aliados
precisam ter cheiro de povo está me cheirando a demagogia, a mais uma artimanha. No meu entendimento, o Presidente está dizendo à sua base doutrinária que venha a se fazer como o povo. Isso me lembra os políticos gregos que rasgavam suas vestes
para dizer que eram pobres e assim se misturarem ai
povo, A palavra hipocrisia vem do termo grego pocritus, que significa colocar máscaras.
Portanto, para mim, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso disse aos seus aliados que colocassem a máscara da demagogia, a máscara da hipocrisía, porque precisam ter o cheiro do povo. Na realidade, essa demagogia, essa hipocrisia a mim chei-

!?
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ra a medo, medo da fragorosa derrota que o Governo
sofreu nessas últimas eleições. Aliás, até podemos
fazer uma previsão do que virá em 2002. Cheiro de
derrota, de medo, é isso o que o Governo Federal
está sentindo agora, quando diz que sua equipe precisa ter cheiro de povo.
Eu, que nunca vi algo feder tanto em minha vida,
sinto agora o cheiro da mudança o cheiro de novos
ares, de esperança para o nosso Brasil. Sinto um aroma de paz, de vida plena, da tranqüilidade que, por
certo, virá junto com o novo Governo que se estabelecerá neste País com uma nova filosofia de vida e nova
forma de gov~rnar cor:n .0, povo. Viveremos, então,
sem esse cheiro de mlsena, que somente entre os
an?s de 1998 e 1999: a~mentou e~ 1,~%. Ou se~a,
hOJe, pelo menos 3 mll~o~s e 100 mil cnan~as estao
completamente desassistidas por este BraSIl.
Por tudo isso, Sr. Presidente, depois de tantos
cheiros, sinto o aroma da vitória. Sinto também ainda
o cheiro deste Governo: o cheiro da podridão e do extermínio.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Com a
palavra o Deputado Waldir Pires, permutando o tempo com o Deputado Nilson Mourão. O Deputado Waldir Pires, cumpridor do tempo, com certeza utilizará
apenas alguns minutos.
. _
O SR. WALDIR. PIRES (PT -,B~. Sem ~evlsao
do orador.) - ~r. PreSidente, ~enho a. tnbuna slmplesmente para dl~er que o BraSil anu,ncla u~a .n?va e~apa, um novo cIcio. Somos um pais ?e hlstona m.U1to
demarcada ao longo do tempo. E, a ngor, desde ha alguns decênios, não havia no horizonte sinal algum de
que seria possível retomar aquilo que durante tantos
anos constituiu a esperança do povo, o ideário difundido na consciência política da Nação: a construção
de um país próspero, e, mais que isso, de uma sociedade decente, justa, humana, preocupada com a vida
nos trópicos do planeta. Sr. Presidente, vejo pela primeira vez esse sinal, no recado das urnas.

Derrotamos a ditadura militar, mas não construímos uma sociedade democrática. Agora vêm os sinais de um novo tempo, com a grande vitória das forças
de oposição, com o Partido dos Trabalhadores e os
partidos irmãos trabalhando para encerrarmos uma
etapa que já cansou o Brasil de tanta incompetência,
de descompromisso com o ser humano. Cansou, Sr.
Presidente. E agora se abrem os horizontes para que
organizemos uma sociedade em que o centro das
preocupações e dos objetivos políticos sejam as pessoas, os seres humanos e a vida.
É o que tenho a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no Grande Expediente da próxima sexta-feira, pretendo usar a tribuna
para analisar o resultado das eleições municipais. Ouero, porém, nestes três minutos, antecipar um pouco
do falarei na sexta-feira com mais profundidade.
O resultado das eleições não poderia ser diferente, Sr. Presidente. O povo deu o seu recado nas urnas. No País que tem a taxa de juros mais alta do
mundo, em cujas Capitais há nível de desemprego de
mais de 20% e e~ que ~~~entemente o.~overno aprovou reforma .prevldenclana que r;duzlra o valor das
ap~senta~onas ~a. mulher em 30 ~o e d? ~omem em
20 Va, por Interm~dlo do fator prevlde~clano, co~o o
povo ma votar diferente? Como votana nos partidos
que, por sua vez, aqui estavam lhe reduzindo a possibilidade de aposentadoria digna? No País em que a
maioria da base governista no Congresso derrubou a
proposta dos míseros 177 ou 180 reais - porque havia duas - e aprovou um salário mínimo de 151 reais,
não poderia ser diferente.
E o me~mo.Gover~o concedeu. ~o a~~sentado
metade do mlseravel reajuste do salano mmlmo.
A população brasileira, que teve aumentado o
seu nível de consciência, mostrou que está mais politizada e que acompanha o dia-a-dia do Congresso
Nacional, os atos do Executivo e do Legislativo. E a
resposta não poderia ser diferente nas urnas.

Somos um país sem tradição de partidos políticos organizados meticulosamente. Não temos partidos políticos de massa. Não compartilhamos a experiência da América Latina, de países como Argentina,
Uruguai, Peru e Venezuela. Nos últimos instantes da
vida nacional, no final do século, assistimos à derrubada da ditadura militar, conquista não de um partido,
mas de um grande movimento, uma enorme frente
que se organizou no Brasil para interromper a brutalidade, a violência e a corrupção e anunciar um período de construção da sociedade.

Sr. Presidente, isso é um alerta para 2002. Se o
Governo brasileiro não investir no social, não se preocupar em diminuir a taxa de juros, combater o desemprego, concordar que se instale a CPI da Corrupção,
com certeza, terá uma resposta. Esses serão componentes que darão a vitória ao povo como resposta ao
que aqui não acontece no campo social.
Sr. Presidente, é fundamental que, neste momento, o Congresso esqueça o campo da Oposição
ou da Situação e aprove o salário mínimo de 100 dólares, hoje 192 reais, estendendo o mesmo percentu-
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ai de reajuste para os 18 milhões de aposentados e
pensionistas.
E devemos nos lembrar também do servidor público, cuja previsão de reajuste é zero,
Era o que tinha a dizer Sr Presidente
, .
.
O SR. ALEX CANZIANI (Bloco/PSDB - PRo
Pronuncia o seguint: d!s,curso.) - Sr. Pres,idente, S~
e Srs. De~~tados, nao e a toa que se con~l?era como
um dos dJrlge,ntes d~ esc~l, dentre. os dl~lgen!e~ de
nos~os Super~o~es Tnbu~als de.Justiça, o Ilu,stnsslmo
magls!rado, Ministro Almir PaZzlanotto, Presidente do
Supenor Tnbunal do Trabalho - TST.
Realmente, não é sem motivo que assim o seja.
p.'"eclaro Juiz Almir, ,é sabido~ ~~ito conh~ce so~re
Justiça do trabalho. Ate porque iniCIOU sua vIda proflssional, como sempre têm dito aqueles ligados aos Iitígios da vida do Direito: ?omo se deve nes~a profissão
começar: advogado militante. Passou, entao, a Secretá~i~ de Relações Sindicais ~o Estado de São P~~lo e
MInistro ~o Tr~balho da Unlao, antes de ser ~Inlstro
do Supenor Tnbunal do Trabalho, que ora preside,
Foi nessa qualidade que tomou duas medidas Iigadas a trabalho que aqui realçamos - em especial, a
segunda. A primeira foi a criação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, com a finalidade precípua
de coibirfraudes como a ocorrida com a obra superfaturada do Tribunal Regional do Trabalho do Estado de
São Paulo.
A outra - e aí está a razão maior de ser de nossa
alocução -foi a convocação pelo Juiz Almir, de maneira prática e objetiva, dos juízes substitutos dos Tribunais Regionais do Trabalho de todas as unidades da
Feder~ção, com a finalidade de desafog~r o Tribunal
~upenor do T~abalho dos cerca de 140 mil proc~ssos
a espera de Julgamento naquela Corte Supenor de
Justiça.
3
E S.Ex o fez com característica de executivo,
com metas mensuráveis não apenas em termos de
quantidade, como ainda de tempo. Os processos deverão estar zerados quando muito até o ano de 2002.
Porquanto, ilustres pares, o Magistrado Almir
está a merecer encômio. Afinal, embora se saiba que
morosidade não é o mesmo que ineficiência, nem celeridade o mesmo que eficiência, e embora poucos
saibam que 50% das reclamações trabalhistas são
solucionadas imediatamente, em conciliação, e apenas entre 4% a 5% chegam ao TST - fatos irretorquíveis a deporem, já não é de hoje, a favor dessa justiça
especializada -, não é menos verdade que o TST
está assustadoramente assoberbado de serviço, o
que o leva à relativa lentidão deliberativa.

?
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Como sempre acontece em Pindorama, teorizadores querem resolver o mal pela raiz. Ou seja, nunca
resolyê-Io, porque isso significa adiar a solução sine
die. E o nosso eterno "não-adiantismo", disfarce para
a pura e simples inércia. "Não adianta fazer isso, porque primeiro tem de se fazer aquilo:' E esqueça-se o
assunto!
A combater o envelhecimento da legislação rejuvenescendo-a e a adequando ao mundo conte~porâneo; a contestar a rigidez legislativa, flexibilizando-a; a eliminar a fluidez de conceitos legais, delimitando-os; a mudar a estrutura sindical, transformando-a de promotora a conciliadora de conflitos, o Juiz
Almir preferiu, de imediato, com essa mesma 8 legislação, com essa mesma rigidez, com essa mesma fluidez e com essa mesmíssima estrutura, solucionar de
vez o problema por meio de verdadeiro mutirão - palavra que é escorreito brasileirismo a encerrar sua
proposta, que se espera eficaz: solução brasileira
para um problema do Brasil. E estamos conversados.
Por isso, desta tribuna, vimos elogiar o Ministro
Almir Pazzianotto por essa atitude tecnicamente correta e há muito reclamada, São de ações como essa
que precisa o Judiciário nacional. Pensando bem, se
há mutirões para construção de casas populares, por
que não os haveria para a construção de uma Justiça
mais célere, portanto mais justa?
E é por aí que, ao congratularmos o ilustre juiz
por seu gesto, esperamos que outras áreas da nossa
Justiça disso carentes adotem soluções assemelhadas para o problema, que já se pode considerar quase crônico na Justiça brasileira.
Muito obrigado.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PSOB _
ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srs e sr. Deputados, o Banestes - banco do capixaba, banco este, como bem lhe diz o nome, além de
cem por cento espírito-santense, único que se encontra em cem por cento dos Municípios do Espírito Santo. Ademais, o Banestes, ao completar, em 15 de outubro do corrente, 63 anos, ostenta galhardamente
179 pontos de atendimento, a par de mais de 6 mil clientes. Um espanto!
Mais do que um espanto, um verdadeiro prodígio, de que todos nós, daquela unidade da Federação, com sobejas razões nos orgulhamos. Orgulhamo-nos e dele nos aproveitamos, em face da plêiade
de serviços e produtos que nosso banco não se cansa de lançar, sempre oferecendo o que há de melhor
a seus clientes. Veja-se o elenco dos mais conhecidos: Banesfácil Home Banking, pontos de auto-atendimerlto 24 horas, Banestik, Credcompras, Banes-
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cap, Rede Verde-Amarela, Redeshop, Cheque Eletrônico, e por aí vai, entre tantos outros.
Eminentes Parlamentares, tudo isso não é o
bastante para dizer da importância desse banco para
o Estado e para o Brasil. Porque o banco de todo capixaba é sobremodo um incentivador do desenvolvimento da região que tanto honra, por meio de financiamentos tanto para pequenas quanto para médias
empresas como para grandes conglomerados empresariais. E, para isso, não tem medido esforços em prol
de seu projeto de modernização, no sentido do pleno
redimensionamento de sua rede de atendimento.
Esse projeto, ao encontrar cabal sucesso, o levou a crescimento compatível com o desenvolvimento do Estado. Em resumo, o Banco cresceu .com o
Estado, e o Estado, com o Banco; e, do crescimento
de ambos, lucrou a população.
,
A rigor, o Banestes nem mesmo ~m banco é. E
muito mais do que um grande banco. E, de fato e de
direito, um sistema de finanças a medrar nossa socioeconomia, em todos os quadrantes. Pois nossa casa
bancária tem a ambos - os subsistemas econômico e
social de desenvolução.
Ou não são: a DTVM - Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários, ao intermediar transações com
ativos financeiros, em bolsas de valores; o Defin, ao Iidar com aplicações pré e pós-fixadas, letras hipotecárias, FIFs, fundos de ações e títulos públicos; o Decan, ao propiciar export notes, cartas de crédito, financiamento e refinanciamento de importações; e o
Deope, ao proporcionar custeio e investimento agropecuários e industriais, e imobiliários, um completo
subsistema de alavancagem da economia da região?
Ou não são: o Banescaixa, que oferece assistência médico-hospitalar a seus beneficiários, associados e dependentes; o Banestik, que oferta tíquetes-refeição bem como de alimentação; e o Banestes
Clube, sociedade sem fins lucrativos, que administra
apólices de seguros, um integral subsistema de abrigo social?
Ilustres pares, ante tudo isso, conclui-se que o
Banestes, além de não ser só um banco, senão todo
um sistema de serviços à população, também não é
só isso, pois é isso e muito mais: é um símbolo que se
confunde com a própria história do Espírito Santo. Um
emblema a singrar as almas de nossos coestaduanos!
Portanto, desta tribuna, com verdadeiro orgulho
de capixabas, parabenizamos o estabelecimento
bancário pela passagem dessa efeméride. Felicitamos sua clientela, por tê-lo como administrador de
seus bens, e desejamos que continue para todo o
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sempre, lado a lado com nossa gente, ombro com
ombro de nosso empresariado, paladino estrênuo de
melhores tempos para nossos filhos.
Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (Bloco/PFLRR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comunico a V.Ex· nossa viagem hoje ao Vaticano, onde participaremos do Jubileu dos Parlamentares e dos Governantes de todo o mundo, nos próximos dias 4 e 5
de novembro. Portanto, estaremos representando o
País e esta Casa em evento de relevante importância.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB _
GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SI""' e Sr". Deputados, a minha cidade de Goiânia,
onde nasci, crescendo e vivendo no populoso bairro
de Campinas, que foi o núcleo inicial de sua vertiginosa expansão, completou 67 anos de fundação no dia
24 de outubro do corrente, tendo sido a data comemorada com muito júbilo pelos seus laboriosos habitantes. Ela é hoje, na feliz expressão do historiador
Oscar Sabino Júnior, autor de um livro sobre o surgimenta da Capital de Goiás, "uma afirmação da vitalidade da gente goiana, que passou a cumprir sua função civilizadora que lhe foi destinada a desempenhar
no Brasil, concorrendo para a integração de nosso
Centro-Oeste no processo de desenvolvimento homogêneo do País."
De Goiânia, falando sobre a sua importância
histórica, disse Mário Augusto Teixeira de Freitas, à
época em que dirigiu o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tratar-se "a um só tempo testemunho
e símbolo da política de integração do Brasil para benefício nosso, da América e do mundo:' Conforme sua
opinião, a nova Capital de Goiás é um testemunho
também de nosso ânimo realizador, de nossa coragem de avançar e de nossa tenacidade na luta que
nos tornam dignos da missão que nos está confiada.
Certamente, é uma lição de patriotismo que o povo
goiano ofereceu aos brasileiros de todos os rincões
nacionais, lição de altruísmo e desprendimento, tendo em vista apenas as causas inconfundíveis da coletividade.
O fundador, Pedro Ludovico Teixeira, recebeu
os mais efusivos e entusiásticos aplausos, pelo seu
feito histórico, de todos os compatrícios, e um deles, o
Marechal Cândido Rondon, salientou que, em vez do
sítio imaginado por Couto de Magalhães para sede da
nova Capital de Goiás, escolheu o centro econômico
do grande Estado Central, as maravilhas de Campinas do planalto goiano e ali lançou a pedra fundamental de sua construção. Mais tarde, essa bela demonstração de fé no futuro Brasil ensejou a transferência
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do Distrito Federal, sob o comando do Presidente
Juscelino Kubitschek para Brasília. Vale recordar que,
em 7 de agosto de 1940, pronunciando um discurso
no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, o Presidente
Getúlio Vargas, que visitava a cidade, falou sobre os
chapadões infindáveis do centro geográfico do País
profetizando que neles "estarão amanhã os grandes
celeiros do País e sua onda civilizadora deverá descer para as planícies do Oeste e do Nordeste."
Celebrando os 67 anos da cidade de Goiânia,
hoje uma metrópole com cerca de 1 milhão e 200 mil
habitantes, o povo do meu Estado natal é grato ao seu
fundador Pedro Ludovico, brasileiro de muita coragem cívica, de muita fibra patriótica e de irrepreensível conduta no exercício da vida pública. Ele tornou
realidade a idéia lançada pelo segundo Presidente da
Província de Goiás, Marechal de Campo Miguel Uno
de Morais (1827-1831), alguns anos depois abordada
por Couto Magalhães e alvo do interesse também de
Rodolfo Gustavo da Paixão, primeiro Governador que
teve o Estado (24 de fevereiro de 1890 a 20 de janeiro
de 1891).
Registro nos Anais da Câmara Federal a passagem dessa data, que me enche de orgulho, pois vejo
a minha cidade natal cada vez mais se expandindo e
cada vez mais valorizada pelo laborioso esforço de
sua população em fazê-Ia uma permanente oficina de
trabalho por um Brasil independente e soberano na
economia e na política.
Outro assunto, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás está comemorando 32 anos de profícua atividade no cenário
cultural do meu Estado. Atualmente presidida pela jurista e Profª. Ana Braga, figura de expressão na comunidade de Goiânia, a instituição congrega em seus
quadros um grupo de mulheres da melhor categoria
no mundo das letras e das artes, autoras de livros recomendados nos vestibulares das Universidades Federal e Católica, inclusive de obras já traduzidas em
diversos idiomas estrangeiros.
Fundada pelas escritoras Rosarita Fleury e
Nelly Alves de Almeida, ambas falecidas, tem ela realizado uma série de eventos culturais que contam
com a participação de renomados homens de letras
do País. Recentemente, por via de eleição, acolheu as
escritoras Nancy Ribeiro de Araújo e Denise Lopes
Rodrigues, que ocuparão cadeiras patrocinadas por
vultos da intelectualidade feminina de Goiás.
A atual Presidente, Ana Braga, foi há pouco
agraciada com a Medalha Joaquim Norberto, da
União Brasileira de Escritores, que lhe reconheceu o
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mérito de estar sempre na luta em favor da expansão
cultural feminina. Essa distinção teve o objetivo também de homenageá-Ia por motivo da recente publicação do seu último livro, intitulado "Retalhos de Minhas
Lembranças na Expansão da Cultural no Estado do
Tocantins".
A escritora Nelly Alves de Almeida, por exemplo,
notabilizou-se também por ter sido uma gramaticóloga de reconhecido valor, elogiada por professores do
quilate de Clóvis Monteiro, José Oiticica, Said Ali e
Antenor Nascentes, que dedicaram extensas referências aos seus estudos lingüísticos. De outro lado, destacou-se como crítica literária, pois publicou trabalhos
de vulto examinando a obra de Guimarães Rosa, Mário Palmério e Bernardo Élis, regionalistas aplaudidos
e admirados no País.
Ao fazer o registro de mais um aniversário da
Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás e de
suas três décadas de existência a serviço da cultura
artística e literária do meu Estado natal, cumpro o dever de cidadania e o faço na certeza de que presto
uma justa homenagem às mulheres intelectuais goianas. Que a Câmara Federal abrigue nos seus Anais
esta minha fala, que é também um tributo de respeito
e de admiração pelo trabalho que têm realizado ao
longo dos anos.
Ainda outro assunto, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, srªs e Sr". Deputados, o Museu
Antropólogo da Universidade Federal de Goiás está
completando 30 anos de existência e faz, na região da
Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa, em uma área de
1.784 quilômetros quadrados, pesquisas que têm despertado a atenção da comunidade científica. A Profª.
Dilamar Cândida Martins, comemorando o evento,
está expondo os conhecimentos adquiridos no Projeto
de Salvamento Arqueológico das Usinas Hidrelétricas
de Serra da Mesa e de Cana Brava. Recentemente, ela
antecipou as descobertas arqueológicas de Cana Brava, ainda em andamento, mas que podem causar novas reflexões sobre a arqueologia brasileira e o processo de ocupação da América do Sul.
Devo salientar que o anúncio dessas descobertas chegou ao público por intermédio da jornalista UIian Braudes, em matéria divulgada pelo jornal Diário
da Manhã, que se edita na Capital do meu Estado.
Parte do material resgatado_na Serra da Mesa no salvamento arqueológico é realizado na área em que vai
ser executado um projeto que pode modificar o ambiente e afetar os respectivos sítios. Essas ações de
empreendimento podem destruir e inundar as estruturas pré-históricas situadas na superfície do solo, por
causa disso exigindo-se, de imediato, o resgate do
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patrimônio cultural identificado. Outra parte do materiai resgatado em Serra da Mesa e aspectos da pesquisa estão expostos no Museu Antropológico desde a
abertura das comemorações dos 40 anos da Universidade Federal de Goiás. No entanto, as descobertas
só receberão ampla divulgação a partir de março de
2001, quando termina a validade do contrato entre a
UFG e a Companhia Energética Meridional.
Estudos preliminares foram realizados no momento do planejamento da obra da Usina Hidrelétrica
·
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resgate arqueologlco nos SltlOS registrados e uma eXIgência da legislação ambiental e atende prescrições
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i"
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Ja que e"
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da Constltulçao
preservar e conhecer o patrimônio cultural antes que
se perca para sempre. Na região hoje inundada pela
Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa, em área de
1.782 uilômetros uadrados correspondente a
q
.q,
1.083 pontos percorndos e prospectados, foram loca•
,"
1_
hzados 93 Sltl~S e 50 ~e~as Isola~~s, me~mo com ~
g~mas p~rtes lnaCeSSlvelS na reglao do RIO Tocantlnzlnho. Ali, foram ~escobertos .assentamentos humanos dO,A.P. (me~lda que conSidera o a~o de 1950) e
de penodos mais recentes. Foram registrados também, na margem do Rio das Almas, s~tios líticos da
era da pedra lascada, paredes com pinturas rupestres e areas de sepultamento em um solo de 7.500
anos (A.P.).
A jornalista Lilian Braudes reproduz declarações da Profª. Dilamar Cândida Martins afirmando
que as condições ambientais da região de Serra da
Mesa possibilitaram a satisfação das necessidades
básicas das sociedades anteriores à nossa. O local
de maior ocupação ficava à margem dos Rios Tocantinzinho, Bagagem, Boa Nova e das Almas, na região
norte de Goiás. Trata-se, sem dúvida, de uma pesquisa de extrema importância para a arqueologia regional e nacional, que certamente contribui para o estudo do processo de ocupação da América do Sul. Convém frisar que o projeto de Cana Brava foi iniciado em
1999 e vai até 2001. As atividades do campo serão
encerradas no próximo mês e os estudos laboratoriais prosseguem até março quando, a partir daí, a Universidade Federal de Goiás dará continuidade aos
trabalhos acadêmicos objetivando a geração de novos conhecimentos, elaborando monografias de
pós-graduação, vídeos e CD-ROM, pois todo o acervo está sob a salvaguarda da instituição.
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Faço esta comunicação, Sr. Presidente, na certeza de que efetivamente o assunto é de extrema relevância para a comunidade acadêmica do Brasil, sobretudo tendo em vista que a Profª. Dilamar Cândido
Martins assume que a pesquisa de Cana Brava tem
propiciado um refinamento teórico e metodológico iniciado em Serra da Mesa, aumentando a qualidade da
pesquisa de salvamento realizada em Goiás e difundida par~ a comunidade de arq~e.ólog?s brasileiros e
estrangeiros. O Mus~u Arqueol?glco dlvulg.a ~ acerv?
decorrente da pesqUIsa por meio de exposlçoes sedl.
adas
em
GOfanra,
no propno .
museu
em escolas
pu. .
. e.
.
bhcas e particulares estaduaiS e munrclpals, sobretudo naqueles Municípios afetados pela obra, como Minaçu, Uruaçu, Niquelândia, Cavalcante e Colinas do
Sul todos situados na região nordeste de Goiás
' E
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.
ra o que In a a Izer.
O ~R. GEOYAN ~REITAS (Bloco/P~DB - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr..P~esldent~, .S~s
e Srs. Deputa?os, o resultado das.efelçoes munr~lpals
d~ste ano deiXOU claram~nte regl.strado o ?nselo ~aclonal por mudanças efetivas na vida do Pais. A socled d
t' .. d d
. , t I'
t
f
a e es a eXlgln o, e maneira cns a Ina, rans ormações profundas no comportamento dos agentes públicos. Há um verdadeiro clamor pela prática efetiva
da ética nas ações políticas, sepultando de vez todo o
ato ilícito e fazendo prevalecer os princípios maiores
da honestidade e da retidão.
Sr. Presidente, está na hora de o Congresso Nacional interpretar com acuidade o recado que vem
das urnas, tomando iniciativas imediatas no sentido
de promover a imprescindível reforma política que coloque um basta nas inúmeras brechas existentes na
atual legislação, que só têm favorecido a sanha dos
oportunistas e dos aproveitadores.
O País não aceita mais conviver com o fisiologismo e com a prática espúria daqueles que usam a
política apenas para satisfazer seus interesses pessoais. O que se viu neste pleito foi, mais uma vez, a
farra de inúmeras microlegendas, que se lançaram na
aventura eleitoral apenas para servir como suporte
dos poderosos e dos gananciosos.
Algumas dessas legendas estabelecem o autêntico mercado do valetudo. Negociam o espaço na
TV a que têm direito em troca de gordas cifras. Prestam-se ao papel de batepau para encobrir a tática dos
covardes que diretamente não ousam criticar. E indiretamente comprometem a credibilidade de todos os
segmentos partidários, que acabam afetados por
esse modo inaceitável de tratar a coisa pública.
É preciso que a reforma política venha já e que
seja a marca histórica da consolidação da verdadeira
A
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democracia. Isso implica criar mecanismos que, de
fato, restaurem os partidos, que devem ser fortes e
. "
'd I"
, d
só!'do
I
s, com pn~clplo~ I eo ogl?OS arraiga oS,e que
se apresentem a Naçao a partir da supremacia dos
programas, das propostas e das idéias.
11
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_
emas ~om? o Im, ~ re:lelçao, o ~I~ das collgaçoes proporcionais, a unlflcaçao das elelçoes de Vereador à Presidência da República as umas eletrônicas
vieram também com esse objetivo de facilitar com a
modernidade ao eleitor na hora de votar. Advertimos
também, que se faz necessária uma rígida disciplin~
aos institutos de pesquisa, que, a qualquer preço, colocam a opinião pública não apenas informada da real situação em que se encontra a disputa, mas também se
utilizam da pesquisa para tentar manipular, mudar, influenciar o eleitor na hora do voto. Infelizmente foi o que
vimos em Goiânia e em Jataí no nosso Estado de Goiás. Tais mudanças tornam-s~ inadiáveis para a solidificação das nossas instituições democráticas.
O SR. EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT _
RO. Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, os policiais rodoviários federais estão pleiteando às autoridades federais aquilo que
lhes cabe por direito. Entretanto, este Governo especializou-se em dar calote em toda a classe trabalhadora brasileira.
No Estado de Rondônia, a Polícia Rodoviária
Federal cumpre seu papel de forma elogiável. Aliás,
os usuários da rodovia federal BR-364 não têm queixa da atuação da Polícia Rodoviária, a qual, além de
cumprir seu papel com muita competência, tem procurado orientar todos os motoristas que utilizam
aquela estrada. Trata-se de uma polícia que se utiliza
muito mais da orientação do que da repreensão.
Depois que a Polícia Rodoviária Federal foi estruturada no Estado de Rondônia, tivemos uma diminuição relevante dos acidentes automobilísticos que
ali ocorriam, da mesma forma como o número de assaltos e roubos que aconteciam nas estradas diminuiu sensivelmente.
Imagino que o Governo Federal não fique satisfeito quando uma instituição da importância da Polícia
Rodoviária Federal cumpre da melhor maneira possível seu papel, pois, ao invés de dar a essa categoria o
que lhe é de direito como incentivo pelos bons serviços prestados à população do Estado de Rondônia,
FHC, com sua equipe econômica, procura achatar
cada vez mais seus salários.
Por essa razão, venho a esta tribuna no dia de
hoje manifestar minha solidariedade a todos os policiais rodoviários brasileiros com relação às suas reivindicações, que são muito justas.
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Era o que tinha a dizer.
O SR PRESIDENTE (M
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d
.
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once o
a palavra ao nobre Deputado Enio Bacci, para uma
Comunicação de Liderança pelo PDT.
'
.
O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente
Sr"'" e SI'" O
t d I
t
I
t
G
F '
. , ep~ aos" am,en ave ,men e~ o overno ederal continua Insenslvel, ~s manlfe~taçoes populares.
,
Desde 1995, o horano de verao vem sendo questiOnado por divers~s Ii~era~ças partid,árias. Deputados
de todas ~s agremlaç?~s te~ percebido, na ,s~a base,
Cl..ue a socl~ade braSileira nao aprova c: horano d~ vera~. Pesquisas ~ostram a desaprov~~a.o de m~l~ de
80 ~ da pop~laçao. Segund~ dados ~flclals, o horano de
verao propicia uma econo~~a d: 0,8 Yo, quando se sabe
que os aparelhos de medlçao tem margem de erro entre 1% e 3%. P~~~nto, 0,8% é um núme,rc:insignificante
dentro da POSsibilidade do erro de medlçao.
,
Por outro lado, ~ ar~umen~o ~a diminuição do
piCO de consumo tambem e questlona~eJ. Segu~do report,a~em da ~olh~ de ~. Paul~, ~ uSina de Ita~u, no
h?~ano d~ verao, nao eXiste. A unlca mudança e o horano de piCO, que passa das 18h e 19h para 19h e 20h.
A Gazeta Mercantil também mostra numa matéria que o problema do horário de verão é definir o
horário de ponta. No Rio de Janeiro, em diversas
oport~ni,dade~~ o horário ~e m~ior consu~o de energla eletnca !Ol as ~3h, meia-nOite, em funçao do sistema de refngeraçao, ~parelhos de ar-condicionado,
por causa do calor mUito grande.
Por outro lado, há de se avaliar o perfil de consumo. Hoje esse horário de verão teria uma suposta
economia apenas para a iluminação, não atingindo
outro tipo de consumo. E a iluminação representa
apenas 20% do consumo de energia elétrica no País.
O ser humano, Sr. Presidente, deve seguir um
relógio biológico. Qualquer alteração no horário de
sono resulta em prejuízo para as pessoas. Para uma
minoria privilegiada talvez não. Mas traz prejuízo para
as crianças que estudam e precisam sair mais cedo
de casa, para o trabalhador que precisa pegar dois ou
três ônibus para ir ao trabalho.
Na verdade, como disse um químico aposentado que fez um estudo sobre o horário de verão, o que
se está fazendo é aumentar a duração da claridade
da tarde à custa do aumento do tempo de escuridão
pela manhã. A economia que se diz fazer no final da
tarde não compensa as luzes que são ligadas pela
madrugada, ao amanhecer.
Por isso, Sr. Presidente, a Comissão de Economia aprovou, à unanimidade, requerimento para a re-
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alização de audiência pública, com data definida para
o dia 13 de dezembro, contando com a presença de
diversas autoridades, inclusive do Ministro de Minas e
Energia, também convidado para participar desse
grande debate.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Deputado João Caldas, para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parlamentar
PUPSL, pelo tempo de três minutos.
O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, utilizamos este espaço para manifestar nossa preocupação com o petróleo, que produz
reflexos nos índices inflacionários e traz enormes dificuldades ao Governo no ajuste de nossas contas.
Na condição de Presidente da Subcomissão de
Combustíveis Renováveis, solicitei à Comissão de
Indústria e Comércio que sugira ao Presidente da República a criação da Agência Nacional de Combustíveis ~en~vá~ei~. S~bemos que ~ matriz en~r~ética
do Pais nao e discutida com a seriedade e prioridade
necessárias.
O País dispõe, nas universidades, de pesquisadores capazes de buscar soluções alternativas. Temos o álcool combustível extraído da cana-de-açúcar,
que é renováve.l, que quase n?o. polui, que é de ~iomassa e genumamente brasileiro, uma alternativa
para o Brasil e o mundo.
Há que se considerar, na condução deste grave
problema, o efeito estufa, com o conseqüente aquecimento do planeta.
O Brasil possui várias matrizes energéticas,
como é o caso do babaçu, e podemos tirar álcool de
outras plantas: milho, beterraba etc. São muitas as
fontes energéticas. É preciso que o Presidente da República, o Ministro da Fazenda, o Ministro de Minas e
Energias, o Presidente da ANP, juntamente com o Ministro da Agricultura e com o Ministro do Desenvolvimento, busquem uma saída para a matriz energética
do Brasil. O Proálcool foi concebido para a produção
do álcool combustível, um produto genuinamente brasileiro, e emprega milhares e milhares de trabalhadores. Trata-se de fonte de energia estratégica, precisamos ter uma matriz energética definida.
Não podemos ficar à mercê da oscilação alta do
preço do barril do petróleo, da conta petróleo e da
guerra no Oriente Médio. Temos solos férteis, extensão territorial, consumidor e mercado. O que falta: boa
vontade, prioridade, enxergar, ver? O Governo precisa fazer uma reflexão, as autoridades monetárias precisam encarar os combustíveis renováveis como uma
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matriz energética capaz de conferir autonomia ao
País e exportando o excedente para o resto do mundo, gerando divisas, desenvolvimento econômico,
emprego e renda para o Brasil.
Apelo ao Presidente da República para que remeta a esta Casa mensagem propondo a criação da
Agência Nacional de Combustíveis Renováveis, uma
solução independente e inteligente para fazer face
aos desafios energéticos do século XXI.
Esta é uma preocupação nossa, do setor produtivo, dos cientistas e daqueles que desejam que o
Brasil dê um passo à frente adotando matrizes energéticas renováveis.
Mais do que nunca, para evitar essa oscilação e
prejuízo aos cidadãos da alta do petróleo e seus derivados, é preciso o Brasil se conscientizar do papel da
energia no mundo. Cada dia mais me convenço de
que, no futuro próximo, serão a água e fontes energéticas as moedas de troca no mundo.
Por todos esses argumentos aduzidos, espero
contribuir e alertar nossas autoridades que detêm o
poder de decisão a considerar o conflito que ocorre
no Oriente Médio, a fim de dar um novo sentido à pesquisa e definição de rumos para alcançarmos matrizes energéticas diferenciais, capazes de nos tornarem modelo para os países de todo o mundo.
Sr. Presidente, solicito a transcrição deste meu
singelo discurso no Jornal da Câmara e em A Voz do
Brasil.

o Sr. Marçal Filho, § 2 9 do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Severino
Cavalcanti, 2 9 Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Com a palavra o Sr. Deputado Coriolano Sales.
O SR. CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs. e Srs. Deputados, estava em plena campanha
eleitoral, disputando as eleições para Prefeito de meu
Município, Vitória da Conquista, na Bahia, quando o
Banco Central do Brasil editou a Resolução nº 2.771,
de 30 de agosto de 2000, mudando a disciplina sobre
a constituição e o funcionamento de cooperativas de
crédito no Brasil.
Anteriormente, o Banco Central, pela Resolução nQ 2.608, de 27 de maio de 1999, tinha imposto
prazo para funcionamento das cooperativas do tipo
Luzzatti e imposto capital mínimo para a constituição,
de cooperativas de crédito no Brasil, no valor mínimo
de R$ 50 mil.
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Em face das reações ocorridas, sobretudo no
seio do cooperativismo de crédito mútuo, sob comando da CONFEBRÁS - Confederação Brasileira de
Cooperativas de Economia e de Crédito Mútuo e nesta Casa, com a manifestação de vários Parlamentares, inclusive deste orador, o Banco Central revogou a
Resolução nº 2.608, editando a nova Resolução, a de
nº 2.771, pela qual foram adotadas algumas medidas
básicas:
a) revogação de prazo para funcionamento das cooperativas de crédito do tipo
Luzzatti hoje existentes no Brasil, e
b) revogação do capital mínimo de R$
50 mil para constituição e funcionamento de
cooperativa de crédito singular.
Essas decisões básicas, por si só, revelaram
inteira sensibilidade do Governo, por intermédio do
Banco Central, para acolher, embora parcialmente,
algumas reivindicações do sistema de crédito cooperativo.
Por isso, nesta oportunidade, quero fazer este
registro de aplausos ao Banco Central do Brasil, na
pessoa de seu Presidente, Or. Arminio Fraga, pela revogação da Resolução nº 2.608, pela edição da Resolução nº 2.771, e sobretudo pela revogação do prazo de dois anos para funcionamento das cooperativas
de crédito do tipo Luzzatti e revogação do capital mínimo de R$ 50 mil para constituição e funcionamento
das cooperativas de crédito singulares.
Embora o Bacen ainda tenha imposto um capital
mínimo de R$ 3 mil reais para criação e funcionamento de cooperativas de crédito singular - matéria regulamentada no art. 5º da nova Resolução, de nº 2.771,
e estabelecido um regime de capitalização mínima de
R$ 60 mil no prazo de 5 anos, de PLA (Patrimônio líquido Ajustado), acredito que houve um grande avanço para o cooperativismo de crédito no Brasil, que, ~m
verdade, ainda não conta com a completa e total simpatia do Governo brasileiro, particularmente do Banco Central e do Sr. Ministro da Fazenda.
Os defensores do cooperativismo de crédito no
Brasil querem que suas instituições sejam abertas, no
regime de filiação, e que sejam entidades financeiras
especiais que possam cumprir o importante papel de
agentes de mudança e de transformação da vida econômica do povo brasileiro. Nesse sentido, os cooperativistas reivindicam do Governo as seguintes modificações:

a) a criação e o funcionamento de cooperativas de crédito singulares abertas, obrigatoriamente filiadas a uma central de crédi-
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to, com direito a praticar intervenção, auditoria e fiscalização, como mecanismos indispensáveis à proteção da poupança popular;
b) a criação e o funcionamento de
bancos cooperativos abertos, podendo filiar
cooperativas de qualquer natureza, inclusive
pessoas físicas e jurídicas, pela forma de
subscrição de ações;
c) a criação e o funcionamento de cooperativas de crédito regionais, capazes de
mobilizar mais recursos e atuar de forma livre no mercado de crédito financeiro, e
d) liberdade para praticar operações
ativas e passivas de regime bancário, sob
supervisão do regulador e fiscalizador do
sistema financeiro.
O mundo construiu essas bases de funcionamento do cooperativismo de crédito. Somente o Governo brasileiro insiste em mantê-lo manietado, sob
camisa-de-força, fechado, atrasado, pequeno, canhestro, funcionando como se fosse uma concessão
dos banqueiros ou das autoridades governamentais
que representam esses interesses financeiros.
Nossa luta pela abertura do regime de filiação
ao sistema cooperativista de crédito - cooperativas
singulares de crédito e bancos cooperativos - vai continuar, porque o Brasil, com mais de 60 milhões de
pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, não
pode dar-se ao luxo de permanecer sem um dos instrumentos mais amplos e mais importantes no combate à pobreza e à miséria.
Vamos em frente. A vitória final não vai demorar
muito.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcante) Concedo a palavra ao Deputado Inaldo Leitão, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB. S.Exa
disporá de dez minutos.
O SR. INALDO LEITÃO (Bloco/PSDB - PB.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
um tema que tem preocupado a mim e, acredito, a todos os partidos políticos e integrantes desta Casa é a
reforma eleitoral e partidária, qu~ precisamos agilizar.
É preciso, ainda este ano, pelo menos dar início aos
debates, para que possamos discutir o tema internamente em cada bancada. O PSDB vai iniciar a discussão interna para estabelecer um consenso possível
em torno de temas como fidelidade partidária, financiamento público de campanha, coligações partidárias,
enfim, uma reforma política que trate pontualmente
das questões, mas, sobretudo, que veja de forma ampla o que precisamos fazer para termos uma legislação eleitoral e partidária de caráter permanente para
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evitar que a cada eleição tenhamos de recorrer a mudanças no curso do processo eleitoral, muitas vezes
casuísticas, que só comprometem a consolidação da
democracia no Brasil.
O problema é muito sério e deve ser discutido
com coragem, para que seja solucionado de uma vez.
Precisamos de uma reforma que torne mais adequado à realidade o quadro partidário do nosso País. Temas tantos partidos hoje, que é até difícil conhecê-los
a todos, não sabemos sequer quantos são. A cada
eleição surgem muitas novas siglas, que acabam se
transformando em verdadeiras legendas de aluguel.
É necessário criar mecanismos que permitam o enxugan:ento do quadro part~dário b:asilei.ro, para conso~idaçao dos nossos partidos. Nao eXiste democracia
forte e consistente sem partidos também fortes, e,
para ter presença efetiva, a legenda precisa ter representatividade popular ou em outras palavras votos.
Sr. Presidente, ~ue;o também informar Casa
que, depois de ter participado da Assembléia da
ONU, estou trabalhando na formatação de uma indicação ao Governo do Brasil para que seja adotada
uma lei uniforme em matéria penal, tal qual foi feito
em Genebra, tempos passados, em relação à lei sobre cheques, títulos cambiais, notas promissórias e
letras de câmbio. Essa lei uniforme em matéria penal
deverá contemplar infrações penais que tenham repercussão no plano internacional, para que não fiquem impunes, por exemplo, autores de crimes de
colarinho-branco, como é o caso do Juiz Nicolau dos
Santos Neto, o "Juiz Lalau", que até hoje, embora foragido, tem disponíveis seus bens no Brasil e no exterior. A lei abrangeria também o tráfico de entorpecentes e outros crimes de repercussão internacional.
Essa medida é importante para evitar que os países tenham de celebrar vários tratados ou convenções
internacionais uns com os outros, como o que estamos
acertando hoje com os Estados Unidos, também em
matéria penal. Essa seria uma lei multinacional, ou
transnacional, e poderia ter aplicação imediata. Posteriormente, o Congresso Nacional brasileiro decidiria pela
aprovação ou rejeição da matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr.
Severino Cavalcanti, 2º
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SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Afonso,
O SR. MARCOS AFONSO (Bloco/PT - AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
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Sr". Deputados, venho a esta tribuna trazer meu protesto à Rede Globo de Televisão, que veiculou no seriado Malhação comentários errôneos e negativos em
relação à cultura e ao desenvolvimento do meu Estado. Como eu, Sr. Presidente, todos os alunos do curso
de Ciências Sociais da Universidade Federal do Acre
estão indignados.
Gostaria que fosse divulgada nos meios de comunicação, como também nos Anais desta Casa, a
nota enviada à Rede Globo pelos futuros sociólogos,
antropólogos e cientistas políticos do meu Estado,
que passo a ler:
À Rede Globo de Televisão
Prezada emissora
'
.,
,
, N~ postura,~e futuros s~clolo.gos, antropologos
e clentlst~s pO/ltlCOS da Untv~r~ld~de, Fe~eral do
Acre, manifestamos nosso repudio a Dlreçao desta
Emiss?~a e a~s r~sponsáveis pelo seriado Malhação.
, ._E Jnad~lsslve! q~e a ~e?e Glo~~, form~d?ra de
OplnlaO, na dlmensao Ideologlca, pohtlc~ e socI~-cultura,l em grande e~c~la, nas esferas nacional ~ l.nt~rnaclon.al, tenha eXI?ldo durante, algun~ dos eplsodlO~
do senado M.?lh~çao comentános erron~os e neg~tlvos em relaçao a cultura e ~o desen~olvlmento social
do Acre, na sua programaçao do mes de setembro.
O Acre é um Estado em desenvolvimento, dentro da Região Norte, mas acima de tudo no Brasil, assim como várias localidades deste imenso país.
No entanto, temos o orgulho de ter como diferencial das grandes metrópoles e dos Estados desenvolvidos desta nação, como São Paulo e Rio de Janeiro, o fato de fazermos geograficamente parte da região amazônica e de sua floresta, o que exige de nós,
população e governantes, uma proposição de desenvolvimento que vise à sustentabilidade da biodiversidade dos povos que vivem do extrativismo - principalmente mulheres e homens indígenas da população
urbana e dos investidores urbanos. É pela floresta
que lutamos com muito esforço para preservar algo
que os grandes centros tidos como industrialmente
desenvolvidos não pouparam esforços para destruir.
A maioria dos acreanos, assim como a população amazôni~a, tem lutado para que o ,no~so projeto
de desenvolvimento descarte os altos Indlces de poI ,- d
d
'd d
' fi
.
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Infelizmente, constatamos o quanto é predominante, ainda, o desconhecimento histórico e geográfico do Brasil para muitos brasileiros, e, ao contrário do
que foi exposto pelo seriado Malhação, afirmamos
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que temos escolas e universidades com capacidacle
os do Brasil. Além disso, em menos de 24 horas, 90%
suficiente para formar profissionais qualificados.
dos votos já estavam devidamente contabilizados no
A democracia nos permite a liberdade de exTSE. Some-se a esses dados o fato de que a apurapressão até o momento em que a mesma não seja utição ocorreu com total transparência, tendo o TSE viabilizado o acompanhamento da contabilidade parcial
Iizada para ridicularizar e deturpar uma realidade, um
grupo de pessoas, uma raça, uma categoria, uma culdos votos pelo cidadão comum por meio da sua página de Internet.
tura. À mídia caberia, dentro de um país democrático,
relatar a realidade tal qual ela é, conscientizar a popuO mais importante é que, com a comprovada vilação da riqueza, das diferenças existentes no país,
abilidade do sistema de urnas informatizadas, o Brasil
passará a gastar muito menos com infra-estrutura a
seja qual for a potencialidade e a fraqueza de uma recada eleição. A reutilização dessa infra-estrutura gagião. A difusão de uma imagem deturpada, tendenciasa, a desqualificação de uma população, que visa à
rantirá economias futuras incalculáveis. O aprimorahomogeneidade de valores, costumes e crescimento,
menta contínuo dos programas, por sua vez, garantirá
só pode ser entendida como alienadora, perversa e
a rapidez e a integridade do voto no Brasil por muitas
nociva à nação.
gerações.
Neste sentido, exigimos, como cidadãos acreaPor tudo isso, gostaria de parabenizar o Tribunal
nos, filhos deste Brasil, que a Rede Globo desfaça a
Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais pelo sucesso do empreendimento. Com esse sucesso, a deimagem desrespeitosa e irônica que construiu no seriado Malhação. Exigimos respeito enquanto brasileimocracia, em geral, e a organização política no País,
ros e damos um basta à discriminação.
em particular, contabilizam um grande avanço. E isso,
Era isso, Sr. Presidente.
tenho certeza, vamos novamente testemunhar por
Muito obrigado.
ocasião do segundo turno das eleições.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. ProEra o que tinha a dizer.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sra'. e
O SR. ANTÔNIO JORGE (BLOCO/PTB - TO.
Srs. Deputados, as eleições municipais deste ano foPronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs.
ram, sem dúvida, as mais dispendiosas já realizados
e Srs. Deputados, como é óbvio, a morte é o fim natuno País. O TSE gastou nada menos que 200 milhões
ral de todos os seres vivos. No entanto, quando ela
de reais para organizá-Ias e executá-Ias. Mas, na miacontece com um ente querido ou com alguém que
militou na vida pública, o choque que esse evento nos
nha opinião, não se tratou de gasto e, sim, de investimenta. Foi um investimento na eficiência, rapidez e inprovoca é muito grande.
t~gridade de ~m e~ercíc~o vital para noss? democraÉ o caso do falecimbi 1(0, ocorrido no último dia
cla: o vot~. FOI um Investlmen~o que aprox~m.ou o pro30 de outubro, sábado, em Brasília, de uma figura mucesso el~ltoral ?~ nossa r~ahdade te?nolog~ca, co~ito querida e que militou na vida política tocantinense,
cando a Informatlc~ a serviço da Justiça Eleitoral nao
o ex-Deputado Estadual Manoel Lima.
apenas na apuraçao de votos, mas sobretudo na sua
. .
.
Esse brasileIro começo~ vIrtualmente do na~a,
captação, na cabine eleitoral, onde, de fato, o eleitor
exerce o seu direito de cidadão
e logrou alcançar, com o apoIo popular, uma cadeira
O custo da licitação foi de '186 milhões de reais.
na Assembléia. Legislativa do E~tad.o d~ Tocantins.
Esta verba pagou pelo fornecimento de 186 mil urnas,
Manoel Lima, natu~~1 de Dlanopohs, nasceu em
pelo serviço de suporte técnico, que contou com um
1955. Começou suas atlvld~des como gu~r~a de setotal de 9 mil pessoas, pelo desenvolvimento do softgurança de um banco. ~e.pols, por seus mentos e esware e pelo suprimento de material para as 350 mil
for~~s, tornou-se bancano do Banco do Estado de
GOlas.
urnas utilizadas no primeiro turno da eleição. Aproximadamente 14 milhões de reais adicionais foram utiliMais tarde, ingressou na vida empresarial e, por
zados pelo TSE para viabilizar tal infra-estrutUl:.a-,--_
s~u notável senso de responsabilidade social, especiPerguntar se o gasto valeu a pena ou se o dinheaimente com os menos afortunados, decidiU particiiro foi bem empregado é, na realidade, um conpar da vida pública, exercendo mandato de Deputado
Estadual, em 1997.
tra-senso. A resposta é óbvia. Ela está nas ruas, na
boca do eleitor, que só teve elogios para o trabalho da
Sua atuação como Parlamentar pautou-se pela
luta em prol da população mais carente, com pronunJustiça Eleitoral. A resposta está no balanço extremamente positivo das eleições. Afinai, esta foi a primeira
ciamentos e iniciativas destinadas a melhorar a qualieleição totalmente informatizada nos 5.559 Municípidade de vida dos tocantinenses mais pobres.
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Sua vida foi arrebatada por um câncer de fígado
agravado pela diabetes de que era portador, assim
como por uma cirrose hepática.
Neste momento de consternação e tristeza, solidarizamo-nos com sua família, na pessoa de sua esposa, Albina Ferreira Lima, e por suas três filhas, Keila, Carla e Cristina, às quais enviamos, desta tribuna,
nossos votos de pesar.
Desejamos também expressar nossa solidariedade à população de Dianópolis, onde Manoel Lima,
que tanto fez por essa cidade, era um personagem
amada e respeitada.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PAULO MOURÃO (BLOCO/PSDB - TO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Estado do Tocantins vem se
destacando dos demais, principalmente na Região
Norte, relativamente ao processo de tomada de decisões governamentais baseado em uma séria e consistente prática de planejamento participativo, na busca da realização do desenvolvimento de forma harmoniosa e equilibrada em todas as suas regiões e
Municípios.
Dentro de um conjunto de ações preparatórias
para o estágio atual, o Governo do Tocantins elaborou
seu Plano Estratégico em meados de 1993, no qual
foram identificadas as grandes potencialidades do
Estado e os grandes projetos de investimentos para
promoção do seu desenvolvimento.
O Plano Plurianual, elaborado em 1995, referente ao período 1996/99, teve como marco a definição de um modelo de desenvolvimento para o Tocantins baseado na construção da infra-estrutura de
transportes e energia para iniciar um processo de inserção do Estado na economia regional e nacional, e
também na manutenção das políticas sociais básicas
de educação, saúde e habitação.
Este Plano Plurianual, Sr. Presidente, passou a
ser um Plano de Governo e não apenas uma peça orçamentária para cumprimento de determinação constitucional, como ainda o é em alguns Estados brasileiros. O Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso também vem recuperando de forma exemplar a atividade de planejamento por meio do Brasil
em Ação e, mais recentemente, com o seu PPA, intitulado Avança Brasil.
Para racionalizar e otimizar a prática de um planejamento participativo, o Governo do Tocantins, por
meio da Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente
e da Secretaria da Produção, realizou em todo o Estado, no período de 14 de abril a 9 de junho de 2000, o "I
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Fórum de Planejamento Regional", com os seguintes
objetivos:
- divulgar as ações governamentais previstas
no Plano Plurianual - PPA para o período de
2000/2003;
- motivar e mobilizar as regiões para formação
de conselhos, fóruns, agências ou consórcios de desenvolvimento regional;
- divulgar as atividades do ZEE (Zoneamento
Ecológico-Econômico) e sua importância para o desenvolvimento sustentável;
- conscientizar os Municípios da importância de
fornecer e participar do levantamento de informações
socioe~onô~~cas;
__
.. - Ide~tl~car as demandas das ~egloes para subsldlar a revlsao do PPA e a elaboraçao do Orçamento
do Estado para 2001 .
O Fórum, teve como público alvo os seguintes
agentes/parceiros:
- prefeitos;
- vereadores;
-lideranças políticas e comunitárias;
- gerentes de órgãos federais e estaduais com
sede na região;
- representantes de associações e cooperativas;
- agricultores;
- gerentes de bancos comerciais e de fomento;
- Representantes da Federação da Agricultura
do Estado do Tocantins - FAET, Federação das
Indústrias do Estado do Tocantins - FIETO, Federação do Comércio do Estado do Tocantins FECOMÉRCIO, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas - SEBRAE e demais pessoas
e entidades interessadas no desenvolvimento da região.
Os Fóruns realizados no Tocantins, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, buscam a consolidação do planejamento por meio dos diversos agentes
governamentais e não governamentais interessados
no desenvolvimento do Estado e também da população dos Municípios, partindo-se do princípio de que
são as pessoas que conhecem de perto e melhor a
sua realidade e convivem no seu dia-a-dia com os
mais diversos problemas.
Para identificar as demandas da população foram realizadas Oficinas de Planejamento, divididas
em três grupos, com o seguintes temas: infra-estrutura (transportes, energia, armazenagem, habitação,
saneamento e meio ambiente); setor produtivo (agricultura, pecuária, mineração, indústria, comércio e tu-
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rismo, tecnologia e meio ambiente) e setor social
(educação, saúde, ação e promoção social, geração
de emprego e renda, justiça, segurança pública e
meio ambiente).
Essas oficinas foram realizadas com uma adaptação da metodologia alemã de planejamento, denominada Método Zopp (planejamento de projeto orientado por objetivos), onde, primeiramente, identificou-se os problemas e, após, uma priorização foi
dada pelos participantes das oficinas por meio de
uma votação dos problemas considerados prioritários. Daí foram indicadas as possíveis soluções para
esses problemas e as responsabilidades de quem deverá resolvê-los.
Os painéis dessas oficinas, depois de processados, são remetidos aos participantes da forma como
cada um foi construído na oficina. A idéia aqui é não
intervir no trabalho dos participantes.
Então, prepara-se um documento que contém
uma análise setorial das oficinas, sendo enviado para
cada órgão responsável, solicitando uma análise de
viabilização das demandas em questão e inclusão no
Orçamento de 2001, quando for o caso.
Paralelamente, Sr. Presidente, este documento
é entregue ao Governador do Estado para conhecimento e continuidade do processo, ou seja, viabilização das demandas solicitadas e demais providências
necessárias e pertinentes. Esse segundo momento
de viabilização das demandas, considera-se como
parte fundamental para que haja um contínuo processo de interação entre Governo e sociedade.
No atual cenário mundial, meus nobres pares,
onde a sociedade passou a ter consciência da sua importância no processo de desenvolvimento, como
co-responsável pelas políticas públicas, os governos
que não observarem o parâmetro de que é necessário trabalhar para a obtenção de resultados eficazes
na transformação e na melhoria da qualidade de vida
do cidadão serão impelidos à inevitabilidade da situação na qual a conquista do desenvolvimento irá se
tornar muito mais lenta e árdua para todos os segmentos sociais.
O Tocantins, Sr. Presidente, continuará, sem dúvida, nessa linha e irá consolidar essa forma avançada de governar, com o Governador Siqueira Campos
buscando o diálogo com a sociedade e dando irrestrito apoio à criação e instituição dos Conselhos de Desenvolvimento Regionais e das Associações de Municípios, para a implantação de uma cultura diferenciada e de uma ação política efetiva na consecução do
desenvolvimento integrado e auto-sustentável, com
justiça social, visando à utilização racional de todo o
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potencial do nosso grande Estado para a promoção
do bem-estar do povo tocantinense.
O SR. NILTON CAPIXABA (BLOCO/PTB - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, na semana passada, recebi
em meu gabinete, na Câmara dos Deputados, o Diretor-Geral da CEPLAC - Comissão Executiva do Plano
da Lavoura Cacaueira, Dr. Hilton Duarte, que estava
acompanhado do engenheiro agrônomo João Valério
da Silva Filho, Superintendente Regional da Amazônia Ocidental - SUPOC, da Ceplac, em Rondônia.
O objetivo primeiro da visita era o de obter meu
apoio junto aos Exmos. Srs. Ministros do Planejamento, Orçamento e Gestão - MOG e da Agricultura e do
Abastecimento - MAA, respectivamente, Drs. Martus
Tavares e Marcus Vinicius Pratini de Moraes, para reivindicar a concessão de 120 Funções Comissionadas
Técnicas (FCT) para a Ceplac, o que elevaria o total
dessas funções para 748, a fim de restabelecer a normalidade salarial interna naquela instituição.
O ora solicitado, Sr. Presidente, procura fazer o
saneamento parcial das graves divergências existentes entre a remuneração percebida pelos servidores
da Ceplac e a dos ocupantes de cargos com atribuições correlatas no serviço público federal. Alcançando a paridade objetivada, renovar-se-á o ânimo daqueles servidores e lhes dará nova motivação para
continuarem prestando seu apoio à cacauicultura nacional e, em particular, à cacauicultura de meu Estado, Rondônia.
É de suma importância transcrever a manifestação do Ministro Marcus Vinicius Pratini de Moraes, feita por ocasião da audiência pública realizada pela Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos
Deputados, no dia 10 de maio de 2000. A manifestação ganha relevância face à situação presente experimentada no Centro de Pesquisas do Cacau da Ceplac. A abordagem feita pelo Ministro da Agricultura
foi como se segue:
Com relação ao cacau, nós temos que
conversar um pouco mais.
A parte tecnológica está indo bem, o
trabalho da Ceplac está excelente. Eu só
estou preocupado com uma coisa. Eu preciso da ajuda do Congresso. Nós estamos pagando muito maios técnicos da Ceplac.
São poucos; nós precisamos pagar
bem aquela gente. Eles estão fazendo o seqüenciamento do genoma do cacau. Isto é
coisa de universidade americana do mais
alto nível, que está sendo feito lá em Ilhéus.
Estou apoiando essa gente.. Isso é funda-
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mental. Uma coisa que aprendi também é
que, em matéria de agricultura tropical, ou
nós fazemos ou ninguém vai fazer por nós.
Nós somos o maior País do mundo em
agricultura tropical, por isso é que nós apoiamos a Embrapa, a Ceplac e outros institutos que geram tecnologias. Mas isso nós vamos continuar conversando, pois acho que
o Brasil vai voltar a ser um grande produtor
de cacau. Mas a comercialização é fundamental.
Nós não podemos continuar com esse
mecanismo de ter dezenas de milhares de
produtores de cacau, e só quem compra
são aqueles três ou quatro empresas. É o
que está acontecendo lá na Bahia.
O certo porém, Sr. Presidente, é que pela falta
de rapidez na solução do problema, tão bem compreendido pelo Ministro da Agricultura e do Abastecimento, a CEPLAC - Comissão Executiva do Plano
da Lavoura Cacaueira, vinculada ao MAA, está atravessando período de manifestações, de conturbações da ordem e de intranqüilidade de seu corpo
funcional, particularmente de seus pesquisadores e
profissionais de nível universitário.
Em assembléias realizadas em Itabuna, Bahia,
nos dias 3 e 10 de outubro, a APEC - Associação dos
Pesquisadores do CEPEC - Centro de Pesquisas do
Cacau e a APRO-CEPLAC - Associação dos Profissionais da CEPLAC ouviram seus associados e fizeram
as seguintes propostas:
Da APEC:
'
- determinação de que nenhum servidor deve
assumir cargo, nem tão pouco direcionar nenhum documento;
- não-execução de nenhuma atividade sem saber qual o impacto perante a sociedade;
- programação de reunião com o Dr. Alberto
Portugal, Diretor-Presidente da Embrapa, visando à
transferência do Cepec para a Embrapa;
- participação na reunião dos produtores da Cooperativa COOGRAP e, posteriormente, na manifestação em Brasília.
O documento da APEC - Associação dos Pesquisadores do Centro de Pesquisas do Cacau foi feito
sob a forma de ata de reunião e sugere que se deverá
"preparar abaixo-assinados para a entrega em bloco
dos cargos e de não-ocupação de qualquer cargo de
chefia enquanto o Dr. Hilton Duarte permanecer como
Diretor da Ceplac".
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O Manifesto da APRO-CEPLAC - Associação
dos Profissionais da CEPLAC, produzido após a realização da assembléia-geral de 9 de outubro, tem propostas assemelhadas às da APEC.
São elas:
_ mudança da atual Direção da Ceplac;
_ exigência de que o novo dirigente
geral tenha inserção política, capacidade de
liderança, competência, seriedade e comprometimento com o desenvolvimento sustentável da agricultura regional;
- necessidade de que os dirigentes se
disponham a discutir um projeto Ceplac,
onde a pesquisa, extensão e educação
atendam de fato às demandas para o desenvolvimento agropecuário do sul do Estado;
- necessidade de que os dirigentes
busquem corrigir as atribuições da Ceplac
junto ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, definidas em lei, de forma a atender ao novo projeto institucional;
- urgência em que os dirigentes encaminhem a imediata recuperação salarial de
todo o quadro funcional;
- conscientização da importância da
Ceplac para o agroregional e da necessidade de se exigir, em nome de 3 milhões de
habitantes, o seu fortalecimento como órgão
catalisador do desenvolvimento da agropecuária regional.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, da rápida leitura que fiz, quer da ata da reunião da
APEC, quer do manifesto produzido pela APOC,
identifiquei o problema central: encaminhar a imediata recuperação salarial de todo o quadro funcional.
Na qualidade de Deputado Federal eleito por
Rondônia, não posso me furtar a tratar de contribui:
para a solução do problema salarial dos pesquisadores e demais profissionais da Ceplac. No entanto, gostaria de fazer alguns comentários sobre aquilo que
considero ser falta grave: a falta de compromisso com
o valor institucional da casa a que servem, a falta de
compromisso com a Ceplac e seus dirigentes maiores.
Não considero razoável a proposta da APEC de
entregar o Centro de Pesquisas do Cacau à Embrapa.
O Cepac é o mais importante departamento da Ceplac, o que tem o quadro mais treinado, mais capacitado, que fez anos e anos de cursos de especialização no exterior. São os pesquisadores com nível de
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doutoramento (PhD) e de mestrado (MSc) e são os
que percebem os melhores salários da instituição.
Neles, o País e a Ceplac investiram muitos recursos.
Nunca julgo sequer razoável o comentário que
ousou fazer a APOC - Associação dos Profissionais
da CEPLAC, por escrito, no Manifesto de 9 de outubro, ou seja, "que o novo dirigente geral tenha inserção política, capacidade de liderança, seriedade e
comprometimento com o desenvolvimento sustentável da agricultura regional". Isto é uma verdadeira
subversão uma desobediência ao Poder constituído.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a região
cacaueira da Bahia, depois de enfrentar séria crise
econômica que até hoje perdura, com os preços caindo do patamar dos 3.500 dólares/tonelada para 2.000
dólares, passando em seguida para abaixo da linha
dos 1.000 dólares/tonelada, vê esse preço cotado
nesta semana abaixo dos 700 dólares/tonelada.
Depois de assistir ao recorde de produção de
457 mil toneladas cair para 100 mil toneladas atuais, o
que transformou o Brasil de segundo exportador de
cacau em importador, para poder continuar com a sua
indústria chocolateira em atividade, a região empobreceu.
A cacauicultura baiana tinha uma base de produção assentada em 26 mil propriedades espalhadas
em mais de 70 Municípios do sul do Estado, onde vivia uma população de 2,5 milhões de habitantes, dos
quais de 150 a 200 mil são trabalhadores rurais empregados diretamente no cacau.
Todo o processo produtivo de cacau foi comprometido pelos crescentes custos dos insumos, pelas
altas taxas de juros, com correção plena da TR e da
TJLP. O endividamento da região, segundo estudo na
Ceplac de 1988, era da ordem dos 130 milhões de dólares. Qual será o nível atual das dívidas?
Hoje, com os avanços alcançados na pesquisa
e na experimentação, nas áreas de genética e fitopatologia, novos rumos para o cacau da Bahia estão
sendo criados. Em consórcio com a Secretaria Estadual de Agricultura, da Irrigação e Reforma Agrária,
da Embrapa, da EBDA, das cooperativas Coograp e
Credicoograp e de universidades, está sendo viabilizada uma biofábrica, uma unidade industrial destinada à produção em escala industrial de novos clones
de cacau, de novo material genético de alto valor
agronômico, tolerante à vassoura-de-bruxa e de alta
produtividade.
A capacidade de multiplicação de novos clones
não se faz apenas na biofábrica. Isso está sendo feito
também em fazendas particulares, como, por exempio na Rainha do Mar, localizada no Município de Ca-
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macan. Nos laboratórios do Centro de Pesquisa do
Cacau da Ceplac foi instalada uma fábrica piloto para
a produção de um biofungicida para o controle do fungo causador da vassoura-de-bruxa.
A biofábrica, as áreas de multiplicação c10nal
em fazendas de agricultores, a fábrica de biofungicida
e os experimentos básicos feitos pelos pesquisadores do Cepec dão o rumo, traçam os novos caminhos
para uma cacuicultura moderna, mais produtiva e
mais tolerante às enfermidades como a vassoura-de-bruxa.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apesar
de posições extremadas, radicais e intolerantes de algumas lideranças de pesquisadores e profissionais
da Ceplac, tenho de reconhecer que muitos pesquisadores são competentes, idealistas e responsáveis. É
unânime o reconhecimento, como o que foi feito publicamente pelo Ministro da Agricultura e do Abastecimento, de que os salários hoje pagos são uma vergonha, são um escárnio.
Por essas razões e pela absoluta necessidade
de vermos a instituição dirigida pelo Dr. Hilton Duarte
recuperada, vibrante e gerando os conhecimentos indispensáveis, estou dando todo o meu apoio a essas
ações, que não são somente minhas, mas de Senadores e Deputados de Rondônia - e, espero, logo
mais, serão também dos Parlamentares de todos os
Estados produtores de cacau, Bahia, Rondônia, Pará,
Espirito Santo, Mato Grosso e Amazonas.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (BLOCO/PTB
- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para
denunciar uma grande injustiça que vem ocorrendo
desde há muito tempo com uma categoria de profissianais de nível médio do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento.
Tenho manifestado por diversas oportunidades,
aqui mesmo desta tribuna, minhas preocupações
com as categorias funcionais de técnicos de nível médio, que são os Agentes de Atividades Agropecuária,
os Agentes de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal, os Técnicos em Agropecuária e os Técnicos de Laboratório, das carreiras típicas
do Estado, pois, com a mesma responsabilidade, atuam em conjunto com as categorias técnicas de nível
superior nas áreas de fiscalização de produtos de origem animal e vegetal.
É oportuno lembrar, Sr. Presidente, que a Medida Provisória nº 807, de 30 de dezembro de 1994, criou a Gratificação de Desempenho e Fiscalização,
contemplando as categorias funcionais dos Engenheiros Agrênomos, Zootecnistas, Químicos e Farma-
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cêuticos do Ministério da Agricultura. Em suas reedições, foi denominada Gratificação de Desempenho
de Atividades de Fiscalização - GDAF, sendo regulamentada pela Lei nº 9.641, de 25 de maio de 1998.
Outra medida provisória, a de nº 1.588-6, de 5
de março de 1998, criou algumas carreiras no serviço
público, entre elas a de Fiscal de Defesa Agropecuária, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e que foi regulamentada pela Lei nº 9.620,
de 2 de abril de 1998, contemplando somente o nível
superior.
Sr. Presidente e nobres colegas, os benefícios
concedidos pelas leis anteriormente citadas contempiaram apenas as categorias de nível superior, e por
uma questão de justiça e reconhecimento é que venho novamente a este Plenário para pleitear a inclusão das respectivas categorias de nível médio nas
carreiras típicas do Estado. Os cargos possuem atribuições bem definidas no exercício das atividades fiscalizadoras, desempenhadas com as mesmas responsabilidades, uma vez que, nas áreas de fiscalização, elas são correlatas com as dos técnicos de nível
superior.
Sr. Presidente, com a reedição da Medida Provisória nº 2.048-29, de 28 de setembro de 2000, em
que mais uma vez essa mencionada categoria não foi
contemplada, tomei a decisão de apresentar uma
emenda aditiva junto à Comissão Mista do Senado
Federal, visando reparar essa injustiça que vem seno
do praticada com os laboriosos técnicos de nível médio, que estão devidamente habilitados por suas legislações, com atribuições bem definidas, a saber:
atividade de inspeção, fiscalização e classificação de
produtos e subprodutos de origem animal, atividades
ligadas a análises da qualidade e controle dos produtos e subprodutos de origem animal e vegetal.
Na estrutura operacional do Ministério e das Delegacias Federais de Agricultura nos Estados, as atividades fiscalizadoras são de indiscutível importância
para o desenvolvimento socioeconômico do nosso
País, sendo indispensáveis e indelegáveis, tendo em
vista as exigências estabelecidas em tratados, convenções e acordos internacionais e o respectivo disciplinamento pela legislação federal, para que sejam integralmente cumpridas as normas vigentes.
Ao finalizar este meu pronunciamento, faço um
apelo aos Srs. Deputados para que juntos possamos
reparar essa injustiça e com isso valorizar e reconhecer o trabalho desses técnicos que têm contribuído e
muito para o desenvolvimento e fortalecimento da
economia nacional.
Muito obrigado.
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O SR. WALTER PINHEIRO (BLOCO PT - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, temos recebido diversas denúncias de ações da Anatel e da Polícia Federal na
repressão às rádios comunitárias. Na maioria das vezes são ações violentas, truculentas, com a Polícia
Federal, armada de fuzis e metralhadoras, invadindo
casas e salas, como se enfrentasse perigosos traficantes.
Tudo isso é um abuso. A verdade é que a
ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações e tampouco a Polícia Federal têm poder legal para fechar rádios comunitárias. Não podem lacrar as emissoras e nem apreender equipamentos. Isso porque o
Supremo Tribunal Federal concedeu liminar derrubando o inciso XV do art. 19 da Lei Geral de Telecomunicações (nº 9.572/97), que atribuía esses poderes à Anatel. A liminar foi concedida em 8 de outubro
de 1997, pelo Ministro do STF, Marco Aurélio, e como
não foi cassada, continua em vigor.
A decisão do STF foi conseqüência de uma
ADIN apresentada pelo PT, PDT, PSB, pedoB em
1997.
A Anatel diz que está agindo legalmente porque
se respalda no art. 19, inciso XV, da LGT, onde está
escrito que compete à Agência "realizar buscas e
apreensão de bens no âmbito de sua competência". O
artigo, no entanto, é inconstitucional. E por isso a decisão do STF.
O art. 5º, inciso L1V, da Constituição estabelece
que "ninguém será privado da liberdade ou de seus
bens sem o devido processo legal". É isso o que vale.
Mas não para a Anatel, que descumpre diariamente
uma decisão do Supremo.
Senhoras e senhores, ilegal é a Anatel, não as
rádios comunitárias.
Na verdade, se a Anatel ou a Polícia Federal
consideram que a rádio é ilegal, o que podem fazer é
apenas abrir um processo. Para prender equipamentos, lacrar as emissoras ou levar gente algemada, só
se apresentarem mandado judicial. Somente os juízes têm poder para determinar o lacre da emissora ou
a prisão de alguém. E aí espero que juízes de fibra e
coração, como é o caso do Dr. Paulo Fernando Silveira, Juiz Federal de Uberaba, Minas Gerais, façam justiça com o povo brasileiro e atuem pela liberdade das
rádios comunitárias.
Estamos alertando todos aqueles que estão
sendo agredidos pela Anatel e Polícia Federal que
anotem os nomes dos agentes e dos fiscais, que fotoem vídeo, se possígrafem, usem o gravador,
vel deixem o microfone aberto, ligado, transmitindo ao

-gravem
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vivo para toda a comunidade. Como a Anatel e a Polícia Federal sabem que estão agindo na ilegalidade,
vão qu~rer ocultar o ato. Por isso, vamos ~~cumentar.
Cad~ fls~al da Ana!el ou agente da. Po.II~la Federal
que.flzer :sso dever~ ~~r processado Ind~vldualmente
por I~vasao de domiCIlio, abuso de autorrdade, danos
moraiS, etc.
Estamos alertando a população para que instrua advogados a fim de agirem diante dessas agressões. As rádios devem convocar a população para se
postar diante da emissora no caso de tentativa de repressão. Não vamos deixar que as rádios sejam fechadas.
Os fiscais da Anatel e a Polícia Federal fazem
isso porque historicamente sempre estiveram contra
o"povo e ao lad~ do~ pO,d~rosos. Agem assim porque
s~o c~vardes - e mais faClI enfrentar gente honesta, o
clda~ao comu~, desarmad~, do que enfrentar os verdadelros bandidos deste Pais. Os grandes costumam
escapar pela porta da frente.
O que temos aqui é o Estado contra o povo. E
um ~stado incompet.ente. A P~líci.a Federal não ?onsegUiu pegar PC Farras, que so f~1 pr~so com a ajuda
~a. TV Globo. T:mos o caso do JUIZ r;Jlcolau, ~ue a PoIIcla Federal nao conse~ue ach~r: E gente nc~ e poderosa. E em gente assim a PoliCia Federal nao bota
a mão. Mas acha rádios comunitárias. Com a Anatel
ocorre algo semelhante: a Agência só é competente
quando é contra o povo. Ao tempo que não consegue
fiscalizar as empresas telefônicas e as grandes da comunicação no País, é extremamente eficiente quando
se trata de fechar uma rádio de 25 watts perdida no interior do Brasil
.
.
_ .
Pior t1udO ISSO, denunclam?s da aça~ Ilegaltda
Anat e no acramento e apreensao e eqUlpamen os.
Lacrar e apreender é a mesma coisa: é ilegal, é um
desrespeito ao Judiciário. Assim, queremos nos posicionar ao lado dos que atuam em rádios comunitárias
e solicitar que reajam à ação da Anatel e da Polícia.
Não fiquem calados. Denunciem. Lutem. Rádio comunitária é um direito nosso. O Governo não pode nos
impedir de falar.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sr· e
Sr. Deputados, o Presidente da República editou, em
dezembro do ano passado, a Medida Provisória nº
2.041 , que garantiu a todos os Policiais Federais a recepção da Gratificação por Operações Especiais GOE. Foi sem dúvida uma medida por demais acertada, já que o Decreto-Lei nº 1.714, de 197-ª-,-ªJ!:Je-ê
concedia esse direito. No entanto, esqueceu-se de
estendê-lo aos integrantes da Polícia Rodoviária Fe-
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deral, cuja percepção da GOE foi assegurada, em fevereiro de 1980, pelo Decreto-Lei nº 1.771.
Essas duas polícias receberam a GOE até novembro de 1989, quando a MP nº 106/89, convertida
na Lei nº 7.923/89, sustou esse pagamento. Ora, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com ajusta restauração do pagamento da GOE aos policiais federais,
nada mais apropriado que garantir a continuidade
desse direito aos policiais rodoviários federais, ainda
mais quando se sabe que o direito da categoria ao
crédito dessa gratificação foi reconhecido pelo TRF
da 5ª Região, cuja decisão ensejou o pagamento da
GOE de janeiro a maio de 1998; a partir daí os policiais rodoviários passaram a receber mensalmente contra-cheques sem fundos no valor da gratificação.
Em janeiro deste ano, a MP nº 2.009, atual
2.041 , garantiu a GOE aos integrantes da Polícia Federal. Desde então, um grupo formado por dirigentes
de dezoito sindicatos de policiais rodoviários vem peregrinando nos gabinetes e em audiências nos Ministérios na tentativa de ter reconhecido o direito de voltar a ;eceber essa justa gratificação. Verba para isso
há; o próprio Departamento de Polícia Rodoviária Federal já colocou à disposição do Tesouro mais de 90%
dos recursos relativos aos pagamentos da gratificação nos meses de novembro e dezembro deste ano.
. . .
., .
.
~as, enquanto os pOIl?lalS rodo~lano~ federaiS
~e.goc~a~, fomos surpre~ndldos pela I~clusa~ da PoIIcla CIVIl d~ DF na ~p. n-. 2~041, ~ partir de. 1- ~e setembro: ~pos essa Instltulçao realizar ~arah~açao de
suas atividades por uma hora. Em segUida fOi a vez da
inclusão da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do
DF na mesma medida provisória, a partir de 1º de outubro, depois de movimento paredista que durou uma
semana.
_
Todas essas corporaçoes receberam o que lhes
é devido por justiça, o que não se concebe é a exclusão da Polícia Rodoviária Federal, única na esfera federal a ficar de fora da recepção da gratificação que
lhe é também devida.
Mesmo assim, os policiais rodoviários federais
não pararam de trabalhar. Continuam sua faina na sinalização de rodovias e orientação de trânsito, socorro a vítimas de acidentes, apreensão de drogas, contrabandos e armas, autuando infratores. Desde sexta-feira, realizam em todo o País operações-padrão,
como forma de tentar sensibilizar o Governo no que
se refere tanto ao pagamento da Gratificação por
Operações Especiais como à necessidade de ampliação das vagas destinadas aos concursos previstos
para este e para o próximo ano.
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Os policiais rodoviários federais, que primam
pelo profissionalismo, desejam uma Polícia moderna,
permanentemente reciclada, administrada com transparência e aparelhada material e pessoalmente, de
modo a se constituir numa presença viva e atuante
em toda a extensão de nossa malha viária federal.
Quero fazer um apelo aos Srs. Líderes, sobretudo às Lideranças da base de sustentação do Governo, no sentido de que intercedam, no intuito de resolver, de uma vez por todas, a pendência da GOE para
os Policiais Rodoviários Federais, uma questão de
fato e de direito repleta de legitimidade e justiça.
Sr. Presidente, SI"'" e Sr". Deputados, como já se
tornou tradição neste período do ano, a campanha
salarial dos trabalhadores bancários vai às ruas das
principais cidades do País.
Seja nos bancos públicos, seja nos privados, a
situação dos bancários também é emblemática do
descaso e do desrespeito do Governo FHC e seus aliados preferenciais da elite do setor financeiro frente
às reivindicações dos trabalhadores.
Nos bancos privados, eles reivindicam a reabertura de negociações com a Fenaban em torno da pauta de reivindicações da categoria. A última negociação aconteceu no dia 14 de setembro, quando a entidade patronal reapresentou uma proposta já rejeitada
pelos bancários, numa nítida demonstração de desinteresse pelo diálogo e pela negociação. Segundo o
Sindicato dos Bancários de São Paulo, entre 1996 e
1999 as instituições financeiras reduziram pela metade os gatos com salários. O levantamento baseia-se
nos dados do Balanço Social, uma publicação da
própria Fenaban. Redução, aliás, é a palavra-chave
na contabilidade de crescimento do lucro dos banqueiros.
A título de ilustração, cabe mencionar o caso da
extinção de agências dos bancos privados nas pequenas e médias cidades do País. No Ceará, por
exemplo, somente onze dos 188 Municípios contam
hoje com serviços de bancos privados. Mas vamos à
realidade dos fatos dessa campanha.
A direção do Banco do Brasil propôs 1,7% de reajuste salarial; abono de R$2,5 mil (e não de R$2,1
mil, como foi publicado na edição nº 4.220 da FB); tíquete de R$9,00; auxílio-creche de R$1 00,00 - entre
outros itens. A íntegra da proposta e o processo de
negociação estão sendo analisados em detalhes nas
assembléias de funcionários do Banco do Brasil.
Como nas últimas campanhas salariais, o banco procurou golpear o funcionalismo, jogando segmentos de funcionários uns contra os outros quando
da consulta, que incluiu índices e abonos diferencia-
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dos como parâmetro. Agora o BB utiliza-se da Contec
e do TST para confundir os bancários nesta campanha salarial.
Os empregados da CEF aprovaram a decretação
de estado de greve, como forma de pressionar o banco
a apresentar proposta capaz de atender às necessidades do funcionalismo. Eles também protestam contra o
processo de desmonte iniciado pela gestão de Emílio
Carazzai, bem como contra a coação promovida pela
CEF para que os empregados aderissem ao PADV. O
banco ameaçou aplicar a norma RH 008, que trata de
demissões sem justa causa, caso as adesões não
atingissem a meta até a última sexta-feira.
O terrorismo foi denunciado pela Fenae, na semana passada, durante audiência no Ministério Público do Trabalho. Na ocasião, os representantes dos
empregados aproveitaram para denunciar o fato de o
banco ter omitido na cartilha do PADV o termo de transação extrajudicial, um documento através do qual o
empregado declararia estar recebendo o valor de indenização adicional e dando por quitado o extinto
contrato de trabalho.
Mas talvez a situação mais dramática seja a do
Banespa. A greve dos funcionários do banco, iniciada
ontem, já conta com a adesão de cerca de 90% dos
trabalhadores da Capital paulista, segundo o Sindicato dos Bancários de São Paulo. O movimento também
atinge agências do interior do Estado e postos de
atendimento em outros Estados brasileiros, como Rio
de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Santa
Catarina, Ceará, Paraná e Alagoas, dentre outros. Os
bancários reivindicam a renovação do acordo coletivo
dos funcionários e lutam contra a privatização do banco.
Sr. Presidente, Sr"" e Sr". Deputados, diante desse grave quadro, sugiro que esta Casa institua uma
Comissão Externa com o objetivo de acompanhar,
discutir e mediar a problemática em torno da campanha salarial dos bancários. Neste momento é importante, acima de tudo, a disposição para o diálogo e a
negociação. E ninguém mais credenciado do que nós,
Parlamentares, para materializar esse desafio.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Passa-se
ao

v- GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Euler Morais,
do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN, de Goiás.
O SR. EULER MORAIS (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"" e Sr".
Deputados, ocupo a tribuna esta tarde para enfocar
assunto de grande relevância não só para" t:stado
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de Goiás e o Centro-Oeste, mas para todo o País: a
construção da Ferrovia Norte-Sul.
Antes de abordar esse tema, entretanto, quero
fazer dois breves registros. O primeiro é sobre o resultado das eleições na Capital de Goiás, Goiânia. Cumprimentamos o colega Deputado Federal Pedro WiIson, do PT, que foi o candidato vitorioso.
Infelizmente, o PMDB não pôde concorrer no
segundo turno, mas, no dia seguinte ao primeiro turno
das eleições, reuniu seus Parlamentares e o diretório
e decidiu recomendar o nome do Deputado Pedro
Wilson, por entender que essa opção melhor correspondia às expectativas da população goianiense.
Esperamos que o Prefeito eleito Pedro Wilson esteja
devidamente preparado para resgatar todos os seus
compromissos. O PMDB estará cumprindo o papel
democrático de acompanhar, fiscalizar e requerer
que, de fato, a administração do PT esteja à altura do
que a cidade de Goiânia merece.
Registro também, Sr. Presidente, iniciativa do
meu colega Deputado Federal Luiz Bittencourt, que
impetrou ação popular no sentido de que seja rediscutido o horário de verão no Estado de Goiás. S.Ex·
está presente neste plenário e certamente terá oportunidade de abordar o assunto com mais detalhes.
Louvo a iniciativa dessa ação popular e também do
projeto de lei que, segundo consta, está sendo apresentado nesta Casa pelo Deputado, tal como está
sendo feito na Casa ao lado pelo Senador Maguito Vileia. Esse tema precisa ser mais discutido, tendo em
vista que a população do nosso Estado tem feito inúmeras reclamações quanto à conveniência, pertinência e economicidade do horário de verão.
Voltando ao assunto que me traz à tribuna, a
Ferrovia Norte-Sul, quero relembrar o andamento
dessa tão importante obra, parte integrante do Programa Brasil em Ação e objeto de luta do PMDB e de
todo o povo goiano.
Ano passado, por solicitação do atual Governo
do Estado de Goiás, nossa bancada nesta Casa teve a
oportunidade de discutir e aprovar emenda no valor de
20 milhões de reais para que se desse início à execução das obras da Ferrovia no trecho situado no Estado
de Goiás. Para nossa surpresa, somente depois de
aprovada a emenda, tivemos conhecimento mais detaIhado do traçado proposto para o nosso Estado, o qual
liga a cidade de Porangatu, divisa com Tocantins, a Senador Canedo, cidade vizinha a Goiânia.
A Valec, empresa encarregada da implementação da Ferrovia, realizou estudos em 1986, quando
foi definido o traçado da Ferrovia Norte-Sul. Para
nossa surpresa, em virtude de gestões do atual Go-
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vemo do Estado, em 24 de dezembro de 1999, o Govemo Federal, por intermédio do Presidente da República e do Ministro Eliseu Padilha, publicou no Diário
Oficial decreto que considerava, para fins de utilidade pública, a desapropriação das áreas por onde passaria a Ferrovia.
No dia 16 de maio deste ano, por insistência do
atual Governador, a Valec esteve em Goiânia e assinou o edital de licitação, que foi publicado no dia 19 de
junho deste ano. Contudo, a licitação ainda não foi
aberta, porque o Ministro Eliseu Padilha está tendo
precaução e cuidado em relação a este assunto, devido às implicações e problemas que o edital poderia
trazer, especialmente à cidade de Goiânia e à sua população, tendo em vista que o projeto da Valec e as
coordenadas que definem o traçado são de 1986.
Ora, Goiânia cresceu significativamente de 1986 para
cá. Mudouse o perfil socioeconômico e urbanístico da
nossa cidade.
Quando peguei as coordenadas do decreto com
o edital, no subtrecho que sai de Senador Canedo em
direção à cidade de Brazabrantes, cerca de trinta quilômetros, objeto dessa licitação, verifiquei que a Ferrovia Norte-Sul passaria dentro de Goiânia. A ferrovia
cortaria o anel viário que está sendo construído na cidade em sete pontos diferentes, cortaria a BR-153,
passaria dentro de vários condomínios residenciais já
aprovados dentro do processo de expansão urbana,
cortaria clubes, enfim, provocaria verdadeiro transtorno e conseqüências ambientais e econômicas extremamente adversas para nossa cidade.
Levantei essa questão, em função da responsabilidade que tenho como representante de Goiânia e
de Goiás, por entender que o traçado proposto já estava totalmente ultrapassado. E não poderíamos trazer prejuízo à nossa Capital. Entramos em contato
com o Presidente da Valec, Dr. Luiz Raimundo Azevedo, e com o próprio Ministro Eliseu Padilha e, contando com a boa vontade deles, verificamos a possibilidade de um traçado alternativo, no qual a ferrovia
passaria por Anápolis.
Essa posição, hoje, parece-me que já está assumida por parte da Valec e, creio, por parte do Ministério dos Transportes. Mas ainda não está devidamente
formalizada, institucionalizada.
Qual seria a implicação dessa questão? A implicação é que o Governador de Goiás, há duas semanas, esteve em Brasília com o Presidente Fernando
Henrique Cardoso e com o Ministro Eliseu Padilha,
exigindo que os 20 milhões de reais aprovados no
Orçamento Geral da União, por toda a nossa bancada, Parlamentares tanto do PMDB quanto dos parti-
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dos da Situação, fossem liberados para iniciar a execução dessa obra.
Em primeiro lugar, o traçado da ferrovia foi feito
de forma inconseqüente e imprevidente. IssoInfelizmente demonstra que o Governo Municipal de Goiânia nem mesmo teve o cuidado de atentar para o planejamento feito pelo Governo Federal dessa ferrovia,
que estava prevista desde 1986. Não deveria, portanto, aprovar a expansão urbana, com construção de
unidades residenciais no local em que estava planejado o traçado da ferrovia. O atual Governo do Estado
de Goiás tampouco deveria ter induzido o Governo
~ederal a public_ar decreto ?e desapr~priação para
fins de construçao da ferrovia se o ~roJeto: de 1986,
e~tava tot~lmente ultr~passado e nao havia r~novaçao de hcen?a am~lental, nem a aprovaçao ?O
ElA/RIMA havia ocorrido, por parte do Ibama, que e o
órgão responsável.
Lev~ntei essa questão e, no entant~, Sr. Presidente: fU.1 acusado por alg~.ns setores da Imprensa e
do propno Governo de GOlas, como se eu e a bancada do P~DB estivésse~os cria~d<: o~stáculos para a
construçao dessa ferrovia, que.e tao Importante p~ra
o nosso .Estado. QU~ro dest~ ~Ibuna, portanto, re~lstrar e deixar clara minha poslçao totalmente favoravel
à construção da Ferrovia Norte-Sul.
Os órgãos ambientais do Estado de Goiás não
tiveram o cuidado de alertar o Governo Federal para
que evitasse aquele traçado objeto de projeto de
1986. Acredito que a Valec, com bom senso e boa
vontade, já se predispõe a fazer com que a ferrovia
passe por Anápolis e de lá tome a direção do traçado
anterior, evitando, portanto, cruzar a cidade de Goiânia. Mas para que isso aconteça será necessária, primeiro, a licença ambiental, o ElA/RIMA, por parte do
Ibama, e conseqüentemente a alteração do próprio
decreto presidencial.
São medidas necessárias, imprescindíveis, e
possivelmente não poderemos ver os 20 milhões de
reais alocados no Orçamento Geral da União sendo
aplicados ainda este ano. Conseqüentemente, isso
inviabilizará que a nossa bancada coopere com outra
emenda para que a construção seja agilizada e, dessa forma, seja promovido o desenvolvimento econômico-social, através do transporte de grãos, de minérios e de tantas riquezas, o que mudará, sem dúvida
alguma, o perfil do Estado de Goiás e da própria Região Centro-Oeste.
Portanto, Sr. Presidente, quero demonstrar que
a bancada de Goiás, sobretudo a do PMDB, está empenhada firmemente na construção da ferrovia. Sabemos que o Ministro Eliseu Padilha tem toda a predis-
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posição para isso, mas, infelizmente, a ação intempestiva do Governo de Goiás de, como se a iniciativa
de conseguir os recursos e definir o traçado tivesse
sido sua, tratar com o Presidente Valec, levou-o à
contingência de eventualmente não conseguir os recursos necessários. Agora, não se pode é querer imputar a mim ou a qualquer outro companheiro da bancada de Goiás no Congresso Nacional a responsabilidade pela eventual não-execução ou por não se ter
iniciado este ano a execução da ferrovia no Estado.
Concedo a palavra ao meu amigo nobre Deputado Federal Luiz Bittencourt.
O Sr. Luiz Bittencourt - Deputado Euler Morais, tenho acompanhado atentamente a discussão sobre a implantação da Ferrovia Norte-Sul, principalmente do que concerne a seu início, do pólo de Senador Canedo até Anápolis. Meses atrás V.Ex3 levantou
um debate extremamente oportuno e~ nosso Estado
para rediscutir a implantação desse traçado. Em
1987, quando Presidente do Conselho de Engenharia
do Estado de Goiás, fizemos o primeiro debate sobre
essa implantação. Naquele momento, muitas das
pessoas que hoje defendem a ferrovia eram contra o
projeto desse importante corredor de transporte que
vai, sem sombra de dúvidas, modernizar e alavancar
a economia do Centro-Oeste brasileiro, e não apenas
do Estado de Goiás. Essa ferrovia vai incorporar miIhares de hectares de terra para a produção agrícola e
pecuária, produzindo alimentos, reduzindo preços do
transporte e, principalmente, colocando no porto de
Itaqui, no Maranhão, um produto acessível e compatível com o preço dos produtos americanos, russos e
chineses, com o objetivo de assegurar a modernização e a atualização do projeto inicial da Ferrovia Norte-Sul. Essa é uma discussão técnica, e não política,
e o Governo de Goiás tenta neste momento, através
de uma propaganda nazista, vender uma verdade
que não existe. O Governo não adequou o projeto à
realidade que vivemos no centro urbano de Goiânia e
de Senador Canedo, devido a uma rápida expansão
ocorrida nos últimos anos, em função da migração de
milhares de pessoas do interior do Estado para a periferia das grandes cidades, naturalmente conturbando
toda aquela região onde deveria passar a Ferrovia
Norte-Sul. Portanto, quero dizer a V.Ex3 que pode
contar com a bancada do PMDB e a nossa bancada.
E aqui não falo apenas de partido político, mas de todos aqueles que, ao longo desses últimos dez, doze
anos, têm lutado pela implantação dessa ferrovia. Quero voltar a frisar que muitos daqueles que estão hoje
nos jornais defendendo a implantação da Ferrovia
Norte-Sul dez, doze anos atrás estavam submissos

53814 Quinta-feira 2

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Novembro de 2000

ao lado do Governo Federal, ao lado daqueles que
não queriam implantar esse projeto, tão decisivo para
o desenvolvimento do Centro-Oeste brasileiro. Meus
parabéns, Deputado Euler Moraes, pelo pronunciamento que faz nesta tarde.
O SR. EULER MORAIS - Muito obrigado, Deputado Luiz Bittencourt. Seu aparte muito engrandece o enfoque que estamos dando a esse assunto.

O Sr. Wilson Santos - Deputado Euler Moraes,
quero parabenizá-lo pelo oportuno pronunciamento
e, mais uma vez, lamentar que esta questão tão séria
do transporte de cargas neste País não seja definida
de uma vez por todas, priorizando a questão hidroviária e ferroviária, coisa que não foi feita no passado, e
hoje fazemos o, mais ,caro tra~spor~e de cargas do
mundo. Num pais continental prrvlleglou-se no passado a construção de rodovias em detrimento de modeSr.: PresIdente, SI""" e Sr". Dep~tados, nossa prelos muito mais baratos mais eficientes e mais seguocupaçao em abordar esse tema e porque estamos
.
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ros,
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,
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rovia nunca mais andou um metro. Isso faz dezoito
.
Po~anto, fa90 um apelo.aos bons ofícios do M,imeses. Para nossa surpresa maior ainda, o projeto de
nJ~tro Ehseu Padl~ha, do Presld~nte da Valec, ?O proorçamento que o Executivo mandou a esta Casa não
pno I?ama, atraves da sua Presl~enta, e tambem das
contempla, em nenhum rubrica, nenhum centavo
para a continuidade de tão importante obra. Estareautondades do ~overno de GOiás para que ,:ossamos sentar e, rapIdamente, buscar uma equaçao. Se
mos nas devidas Comissões e Subcomissões desta
for n~ce~sário c?,!TI~çarmos ~ ferrovia de P~r~ngatu
Casa tentando garantir recursos para a continuidade
em,dlreçao a GOlanta, aproveitando os 20 mtlhoes de
das obras da Ferronorte, para que chegue, nos próxireais aprovados no Orçamento deste ano, que o façamos dezoito meses até o pólo de Rondonópolis, a
mos, a fi~" de que não h~ja pr~ju~zo.~o nosso ~~t~do
principal cidade do ~ul de Mato Grosso. É uma pena
e, consequentemente, nao se mVlablhze a posslblhdaque os técnicos que elaboram o Orçamento não tede de fazermos outra emenda para o ano de 2001.
nham uma visão honesta deste País e se esqueçam
Portanto, estamos trazendo esse esclarecimende uma obra de fundamental importância, como é a
to para demonstrar que queremos uma solução. E ela
Ferronorte, que vai baratear a produção no Estado de
depende dos órgãos institucionais envolvidos, os
Mato Grosso. Parabenizo a bancada do PMDB de Goquais, em nosso entender, estão deixando o tempo
iás, representada aqui por V.Exa, que sempre se empassar. Vemos o Governador vir a Brasflia e anunciar,
penhou, desde 1987, no Governo do PMDB, do Presiatravés da imprensa, que serão liberados os recurdente José Sarney, no sentido de que a Ferrovia Norsos, quando, técnica e institucionalmente, não há
te-Sul também cortasse o Estado de Goiás, trazendo
os devidos benefícios, como o barateamento da procomo fazê-lo, já que o Ibama ainda não deu a licença
ambiental, não deu a aprovação do ElA/RIMA, e, condução no seu Estado, tornando-o muito mais competiseqOentemente, a Valec não se posicionou formaltivo, a geração de renda e emprego, trazendo mais
mente quanto ao novo traçado. Se não me engano,
alegria e mais felicidade para essa importante Unidanem requerimento ela fez ao Ibama no sentido de alde da nossa Federação. Lamento, mais uma vez, que
terar o traçado e definir como será feito em relação ao
o Governador use de expedientes pequenos para tenedital anterior, que tinha um determinado traçado que
tar auferir lucros e dividendos eleitorais e políticos de
poderá ser agora alterado, passando por Anápolis. De
uma obra em que ele pouco teve participação. Lamodo, Sr. Presidente, que esse assunto é extremamento ainda que, no final do século, se utilize de insa
mente importante.
trumentos para ludibriar a opinião pública. V.Ex coloConcedo um aparte ao meu amigo Deputado
ca, dessa tribuna, os pingos nos is, deixando claro
Wilson Santos, de Mato Grosso, com certeza, um
para a sociedade goiana quem é o responsável por
Estado que receberá um impacto muito grande dessa
essa obra e os efeitos que poderá produzir em Goiás.
ferrovia.
O curioso é que essa ferrovia vai cortar o perímetro
o

o

'

"

o

"

,
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urbano da cidade de Goiânia. O Plano Diretor e a Lei
de Diretrizes Urbanísticas de Goiânia deveriam tratar
com muito carinho essa questão. Em Cuiabá, construiremos o terminal ferroviário na entrada da cidade,
no distrito industrial. Não permitiremos que a ferrovia
corte bairros, condomínios, escolas ou algo parecido.
Esse assunto é interessante e deveria ser discutido
por urbanistas, projetistas e planejadores de Goiás.
O SR. EULER MORAIS - Agradecemos ao Deputado Wilson Santos o aparte, que muito enriquece
o nosso pronunciamento.
Sr. Presidente, enfatizamos que vários editoriais
de órgãos da imprensa de nosso Estado têm afirmado que parte da cúpula do PMDB estaria tentando inviabilizar o início da construção da Ferrovia Norte-Sul, que o partido de Ulysses Guimarães não trai
apenas os mais altos interesses de Goiás, também
prejudica o Brasil e mancha a sua história ao sair dos
trilhos e retardar o início dessa construção. Isso não é
verdade.
A verdade é que o Governo do Estado de Goiás,
do PSDB, dito Governo planejado, está demonstrando que não tem assessoramento e equipe técnica
para evitar os equívocos que ocorreram inclusive no
próprio edital de licitação da construção da Ferrovia
Norte-Sul, o que já implica agora o risco de perdermos eme,nda d~ 20 milhões de reais e~~tamente pela
falta de srncronra entre Governos Munrc/pal, Estadual
e Federal.
Portanto, nosso registro é de que queremos a
ferrovia. Estamos prontos a discutir e cooperar,. mas
esperamos ~ue ~ Governador do Estado: seus I~terlocutores nao ~Istorçam o assunto e nao queiram
compro~eter a, Imagem do P~DB.
MUito obrigado, Sr. PreSidente.

ador de Zequinha, filho do nosso maior Líder na Câmara dos Deputados, José Dirceu, Presidente nacional do PT.
Sr. Presidente, refiro-me ao assassinato de Carlos Alberto de Barros, 36 anos, candidato a Vereador
(não eleito) pelo PPS em Cruzeiro do Oeste, considerado braço direito da campanha do nosso Prefeito
eleito, Paulo Tominaga. O fato ocorreu ontem, na garagem da Prefeitura Municipal. O assassino é Salvador Gimenez, responsável pelo viveiro do Município.
Carlos Alberto de Barros foi à garagem da Prefeitura,
acompanhado do Vice-Prefeito, Rubens Rodrigues
de Almeida, verificar se eram verdadeiras as denúncias de que as máquinas e os veículos da Prefeitura
vêm sendo danificados, depenados, roubados.
Ao ser informado da presença do candidato a Vereador e do Vice-Prefeito eleito, ambos do PPS, no 10cal, o assassino para lá se dirigiu e, sem dizer nada, atirou e matou nosso companheiro. Em seguida, fugiu e
até agora não foi localizado. Nenhuma medida foi tomada pela atual administração ou pela autoridade policial.
Outro fato que vem sendo caracterizado como
agressão ao futuro Governo Municipal é o incêndio na
casa do candidato a Vereador Vanderlei de Oliveira
Gabriel, do PPS, em que também nenhuma providência foi tomada.
O Prefeito eleito Paulo Tominaga disse que vem
recebendo ameaças de que não assumirá o cargo. No
comício da vitória teve de vestir colete a prova de bala
para comemorar.
Então, venho a esta Casa denunciar, em nome
da bancada do PPS, na qual temos a honra de ter
V.Ex8 , e pedir ao Secretário de Segurança Pública do
Estado a busca do assassino e paz naquele ambiente
de terror e violência implantado em Cruzeiro do Oeste.

Durante o discurso do Sr. Euler Morais,
assumem sucessivamente a Presidência os
Srs. Wilson Santos, Luiz Bittencourt e Clementino Coelho, § 2{J do artigo 18 do Regi-

O SR. PRESIDENTE (Clementino Coelho) - A
Mesa acolhe o pronunciamento de V.Ex8 e dará ampla
divulgação, para que as medidas pertinentes sejam
tomadas.
O SR. PRESIDENTE (Clementino Coelho) Concedo a palavra ao Deputado Luiz Bittencourt, que
disporá de 25 minutos par ao seu pronunciamento.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,s" e
Sr". Deputados, o assunto que me traz hoje a esta tribuna é a discussão de um tema pulsante e que tem levantado grandes questionamentos no meu Estado,
Goiás, e em outros Estados do País.
Nas últimas sete décadas, a partir de 1931, o
horário de verão foi aplicado 26 vezes no País e, sistematicamente, nos últimos quinze anos.

menta Interno.
O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Clementino Coelho) Tem V.Ex8 a palavra.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nome da bancada do PPS, venho trazer à Casa grave
denúncia de assassinato e do terror implantado no
Município de Cruzeiro do Oeste, no Paraná. Cumpre
também salientar a aliança entre o PPS e o PT naquela cidade, com a indicação para candidato a Vere-
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O Brasil é um país continental, todos sabemos
disso. Nossa latitude média, tomando por base a cidade de Brasília, está na ordem de 16 graus. Hoje,
apenas países situados no hemisfério norte, com latitudes acima de 36 graus, adotam o expediente do
horário de verão para controlar e economizar energia e estabelecer programas para controle do pico
de demanda.
Ocorre, Sr. Presidente, que estamos iniciando
debate novo a respeito do problema. Vários Estados
brasileiros entraram em demandas contra a União. No
Nordeste, sete Estados já conseguiram a suspensão
do horário de verão. No Norte, o horário foi suspenso
em Roraima. E existe hoje intenso debate no País 50bre a viabilidade ou não de se implantar a sistemática
de alteração de horário para economia de energia
elétrica, principal argumento do Governo, do Ministério de Minas e Energia e da Aneel para implantação
do horário de verão.
Em nosso Estado, com base no qual também
podemos avaliar a situação do Distrito Federal, dos
133 dias de horário de ve~ão, apenas em 39 existe ganho de luminosidade em função da distância do sol da
linha do Equador, da inclinação astronômica e das
condições geográficas. Quer dizer, é um sacrifício imposto à juventude, às crianças, aos trabalhadores,
enfim, às pessoas, que, silenciosas, deixam suas casas de madrugada para percorrer a distância até a escola ou o local de trabalho a troco de um processo de
economia pífio.
A economia com energia elétrica durante os 133
dias de horário de verão no Brasil é da ordem de
0,8%. A economia do pico de demanda atinge aproximadamente 5,97%, partindo do pressuposto de que
os instrumentos que avaliam a variação de demanda
não possuem desvio na sua leitura. Se considerarmos que qualquer aparelho de aferição possui margem de desvio de cerca de 3%, podemos dizer que
0,7% é o índice que não atinge e que está perdido na
avaliação do desvio de cálculo realizado para qualquer controle que pudesse existir.
Além do mais, quando se fala em economia .de
demanda, temos de analisar que, ao se adiantar o relágio uma hora, simplesmente estamos avançando o
período de consumo de pico do intervalo entre as 18h
e as 19h para o período compreendido entre 19h e
20h. Dessa forma, em cidades maiores, como é o
caso de São Paulo, as pessoas precisam acordar alnda no escuro e têm de acender a luz, ou seja, necessitam de iluminação artificial. Conseqüentemente, há
perda no processo de economia, gerando grande
confusão entre os argumentos apresentados pela
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Aneel e os resultados práticos objetivamente alcançados com esse processo.
Sr. Presidente, Sr"s e Sr". Deputados, é preciso
levar-se em consideração que o homem comum baliza seu dia-a-dia pelo comportamento astronômico.
Isto significa que, se amanhece mais cedo, ele levanta mais cedo; se anoitece mais cedo, ele vai dormir
mais cedo. Note-se que seu procedimento é natural e,
por ser natural, encontra analogia entre outros animais. Mas a vida moderna impôs ao homem comum regras pouco comuns que lhe obrigam a compatibilizar
seus costumes naturais e atávicos com modus vivendi importado, modus vivendi adquirido.
De repente, por desaviso, por incúria, este equilíbrio é rompido. Crianças são acordadas no meio da
noite para percorrerem os caminhos que as levam
para escolas sempre distantes, para escolas mal preparadas. Trabalhadores, que por imposição artificial
tiveram que dormir mais tarde, são impelidos a enfrentar a insegurança no meio da noite para chegar ao
emprego, via de regra, mal remunerado. Donas de
casa também vivem o desconforto de não saber a
quantas andam.
O relógio biológico, qual relógio de feira, passa a
adiantar ou atrasar, fazendo com que seu portador
enfrente as ânsias que causam todas as mudanças
bruscas e que trazem contrariedade. E tudo isto a troco de um mísero 1% de economia.
Mas isso tudo vai além. Participamos de uma
série de debates em universidades, sindicatos, entidades escolares, associações de servidores, associações de profissionais liberais. Discutimos com engenheiros, físicos, astrônomos, geógrafos, médicos,
profissionais de saúde e pudemos elencar cinco pontos importantes na implantação do horário de verão.
Primeiro, o argumento econômico, que já pudemos avaliar aqui. Não existe economia substancial,
portanto, não é justificável impor ao País enorme sacrifício durante tanto tempo para economia desprezível, de míseros 0,8%, talvez na ordem de 5% na demanda de pico, se é que isso realmente é economia.
O segundo aspecto que também deve ser analisado com relevância é a posição dos Estados brasileiros com relação à linha do Equador. O Brasil é o único País do mundo, próximo à linha do Equador, a adotar o horário de verão. Sobre as outras regiões mais
próximas do Equador, não fosse pelo acasalamento
de algumas espécies de animais, pela eflorescência
de algumas espécies vegetais, pela maior ou menor
precipitação pluviométrica, nada indicaria estar-se no
inverno ou no verão. O sol permanece, invariavelmente, sobre o Equador, dando aos dias e às noites a
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mesma duração, o mesmo horário de início de um e
Alterações bruscas e repentinas de horários pofim do outro.
dem acarretar, portanto, conseqüências graves no
Não obstante tal fato, o Sr. Presidente da Repúdia-a-dia da pessoa. Por isso temos dificuldade de
blica, nos últimos anos, tem sido instado a não soadaptação ao horário de verão, primeiro, em função
da sua sazonalidade, e, segundo, do seu pequeno pemente instituir o horário de verão, adiantando o relógio convencional em uma hora, mas também a imríodo. Então, ocorrem depressão, cefaléia, insônia,
plantá-lo em todos os quadrantes do território naciodor de cabeça, irritação, inquietude e uma série de
nal, com o objetivo declarado de economizar mísero
outras dificuldades que o ser humano encontra no
1% da energia consumida no País e de, segundo
seu processo de adaptação biológica.
seus defensores, atenuar a demanda nos horários de
Os dados estatísticos que temos hoje, levantapico. Dizem, anualmente, que, de outubro a fevereiro,
dos por sindicatos de trabalhadores da área e por dia energia economizada é suficiente para abastecer
versas entidades, mostram que há baixo rendimento
duas ou três semanas uma cidade do tamanho de
nas escolas. As crianças ficam com sonolência duGoiânia. Para os mesmos técnicos, a redução da derante as aulas, pois têm insônia durante a noite, o que
acaba criando conflito que influi diretamente no promanda, de cerca de 1.200 megawatts, representa a
capacidade instalada de duas unidades geradoras de
cesso de aprendizado. Além disso, há também levantamentos feitos por empresas a respeito do baixo renItaipu e que o grande benefício do horário de verão é
a eco~omi~ ?ecorrent~ da racion~lização no uso de
dimento dos trabalhadores durante a implantação do
energia eletnca, atraves da reduçao da demanda de
horário de verão, o que acarreta perda de produtividade, acidentes de trabalho e saldo negativo na linha de
eletricidade, o que leva a um menor carregamento
nas linhas de transmissão, nas subestações, no sisteprodução.
ma gerador
liemos de Ievar em con t a t am b'em as d'f'
Id
o e nas
t unidades geradoras, com melhoria
I ICU ade forneclmen o.
d
d
d
~
t
'
,
I
,
, "
es e a aptaçao que encon ramos, pnnclpa mente
, !'Jenhum ~utro paIs do nosso hemlsfeno ad.ota o
nas pessoas mais idosas. É um drama terrível, enorhoran? de, v~rao sob o argumento de ec~~omla de
me. São pessoas que já têm seus hábitos definidos,
energia el~tnc~ ou qual~~er outr~. Por que, Por~ue
mas são obrigadas a mudar seu comportamento rotineiro, o que provoca doenças, estresse, irritação e
temos lummosldade SUflcl~~te. Sao ~p~nas 39 dias,
em alguns E~tados da Reg/ao Sul, pnnc/paJment~ no
uma série de outras dificuldades. Tudo isso em função
Estado, ~o RIo G~ande do Sul',durante todo o penodo
deste horário que, por decreto, o Governo impõe goedo horano de verao, em que ha ganho de uma hora de
la abaixo ao povo brasileiro
luminosidade para ser convertida em economia de
, , ' , . ~
energia elétrica ou demanda de energia.
AssocIado a ISSO, ~emos tambem a avallaçao od~
'I
d
t'
ti" t
um profundo drama, onundo de outras mazelas VIVIO Brasl , por sua gran eza con Inen a ,Ja em
d
I
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SOCiaiS. Sabemos que os que usu ruem o horano de
~
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Norte, Lest e e Cent ro- Oeste nao sao equlva en es.
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verao, que aproveitam uma hora a maIs de sol em praa ar e, e m .
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.
Por exempIo, quan do em Brasl la sao
C' b' 11 h Sabe os que
las, bares e esqumas, sao os maIs abastados, a elite,
Manaus e" melo- d'la e, emUla
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I
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I
aque es que tem ISpOnl II ,a e e temp~ para azer
há grande diferença de fuso horário no próprio País, o
e en~ontram, ~~ tempo OCIO~O, oportunidade para
que é normal. O argumento de unificação do horário,
ampliar suas atividades que nao as do trabalho.
para se ter uma hora única em todo o País, não é argumento que justificaria impor tanto sacrifício à popuUns poucos, apenas uns poucos, vêm na adoção da medida oportunidades para faturar mais, selação.
Existe outro argumento: o fator biológico. Congundo eJ~~, p~o increm~nto do turismo, pe!o au~ensultamos diversos profissionais da área de saúde.
to da solIclt~ça?, de serviços de lazer. Sera que I~SO
Existe um neurormônio denominado melatonina
basta para Justificar todo o transtorno que traz a Improduzido pela hipófise,' ou glândula pituitária, qu~
plantação do horário de verão?
produz o hormônio que controla o sono-vigília do ser
A maior parte da população brasileira é penalíhumano. É assim que controlamos nosso relógio biozada. O cidadão que trabalha e o estudante - o jovem
e a criança que têm de sair de casa cedo para ir à eslógico. Esse hormônio, além de controlar o sono-vigília - o "dorme, acorda, dorme, acorda" - também concola - levantam quando ainda está escuro e têm de
trola a produção de outros, neurormônios importantes
enfrentar longas distâncias ainda na escuridão, na
para o ser humano.
penumbra. Em razão disso, as delegacias de polícia
A

A

,
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sistematicamente têm apresentado dados estatísticos assustadores.
Na Legislatura passada, o Deputado Elias Murad apresentou a esta Casa dados em que se demonstrava que, durante a vigência do horário de verão, sempre aumenta o número de estupros, assassinatos, assaltos nos pontos de ônibus e violência contra estudantes nas portas das escolas. Enfim, aumentam os índices de crimes contra trabalhadores, estudantes, jovens, crianças e adolescentes brasileiros.
Depois de muito refletir sobre a questão, analisar pesquisas de opinião, realizar levantamentos e
consultar especialistas em variadas matérias, decidi
materializar o descontentamento da população do
meu Estado através de uma atitude concreta.
Assim, no último dia 26, entrei na Justiça com
uma ação popular visando à exclusão do meu Estado,
Goiás, do rol daqueles em que o horário de verão foi
implantado.
No dia último 30 - já relatei ontem desta tribuna
-, o MM. Sr. Juiz Federal Dr. Urbano Bercó deferiu liminar à ação. O Tribunal Regional Federal, através de
seu Presidente, o Juiz Tourinho Neto, atendendo argumento da Advocacia-Geral da União, cassou a Iiminar. Tenho fé de que, na apreciação do méflto, a Justiça há de se posicionar a favor do bom senso e da vontade popular, resguardando a harmonia e a paz social.
Isto, entretanto, embora traga-me certo alívio,
não me contenta de todo. Por que o Senhor Presidente da República, mercê de decisões judiciais, ou por
convencimento próprio, retirou da lista das unidades
da Federação onde o horário de verão devia ser implantado. os Estados do Norte e do Nordeste? Por
que os assessores de S.Ex·, sempre tão solícitos e
tão iluminados, não se convencem de que o preço da
implantação do horário de verão é alto demais, é elevado demais para tão pouca economia? Por que tem
S.Ex' o Presidente da República que viver eternamente em posição conflituosa com a sociedade?
Levantamos esse debate porque sabemos que
há necessidade de que seja suspenso do horário de
verão, principalmente no Estado de Goiás, para voltarmos a viver a vida cotidiana, rotineira, sem os desconfortos, sofrimentos e dificuldades acarretados
pelo malfadado horário de verão, que só beneficia os
que querem o horário unificado. Quem quer a mesma
hora para quem mora no Nordeste, no Sul, no Leste
ou no Oeste? São os grandes banqueiros, que não
querem pagar meia dúzia de horas extras a funcioná~
rios, para fazerem a compatibilização do funciona
mento das agências bancárias; são os donos de redes de televisão, que não querem perder a padronizac
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ção de anúncios nos horários de novela, jornal ou
jogo. Diga-se de passagem que essas redes de televisão detêm a exploração econômica de concessões
públicas. A unificação do horário interessa também
aos donos das grandes empresas de aviação, que
querem facilidades na compatibilização dos seus horários, para que seus aviões possam chegar e sair
dos aeroportos sempre em horários que facilitem a
venda de passagens. São esses três grupos que lutam para que o horário brasileiro seja unificado.
Sr. Presidente, Sr"" e Sr". Deputados, parabenizo
a Justiça Federal do meu Estado, na pessoa do Dr.
Urbano Leal Berquó Neto, que rapidamente analisou
os diversos argumentos que apresentamos e concedeu liminar determinando a imediata suspensão do
horário de verão naquele Estado. No entanto, não
posso deixar de registrar a minha tristeza ao ver a
presteza com que a Advocacia-Geral da União aliás, o Presidente Fernando Henrique Cardoso está
se transformando em campeão de intenções negativas junto ao nosso povo - protocolou sua defesa e
conseguiu restabelecer o horário de verão em nosso
Estado. Houve milhares de e-mails, correspondências, telefonemas e manifestações de todos os recantos do nosso Estado para que fosse mantida a suspensão do horário de verão e pudéssemos retornar
às nossas rotinas, sem o sacrifício e o desconforto
enfrentado pela maioria da população.
Por isso, informo aos Deputados dos Estados de
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e do Distrito Federal que tive longa conversa com o Deputado
Enio Bacci, a fim de que possamos realizar audiência
pública no dia 15 de dezembro, com a presença de representantes da Aneel, do Ministério de Minas e Energia, de diversas empresas de energia elétrica dos
Estados envolvidos na discussão e com a presença,
principalmente, de representantes de entidades de defesa do consumidor, do Conselho Nacional de Saúde e
do Conselho Federal Medicina, para, juntamente com
os Deputados que têm interesse no assunto, estabelecer amplo debate e propor definitivamente à Câmara
Federal projeto de lei para que possamos abolir de vez
esse malfadado horário de verão, que nada tem acrescentado à nossa economia. Muito pelo contrário: o horário de verão tem aumentado em alguns lugares o
consumo de energia elétrica, porque as pessoas que
acordam de madrugada têm de acender a luz, aumentar a demanda e acabam consumindo mais energia.
Que possamos, em dezembro, levantar uma discussão nesta Casa e apresentar à Casa projeto de lei
proibindo o Governo de legislar sobre matérias estaduais e que intervenham no sistema de energia elétri-
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ca dos Estados. Que seja estabelecido um critério
para respeitar o cidadão brasileiro, a fim de que não
mais se decrete a alteração do relógio biológico, através de decisões tomadas nos gabinetes frios e insensíveis dos Ministros, na Esplanada dos Ministérios.
Por isso mesmo, quero registrar minha preocupação com a luta que vamos levar até o final para revogação do horário de verão no Estado de Goiás. Vamos agir contra todas as medidas tomadas pela
Advocacia-Geral da União e acompanhar toda a tramitação do processo.
Agradeço a todo o povo goiano o apoio. Pesquisas realizadas mostraram que mais de 90% da população do nosso Estado é contra o horário de verão.
Àqueles que se manifestaram, através de posicionamentos, reuniões, encontros e mobilizações, digo que
precisamos ampliar esse trabalho.
Vamos conclamar os Municípios, por intermédio
das Câmaras Municipais, a fazer abaixo-assinados;
vamos conclamar os movimentos religiosos a discutir
nas igrejas, nos templos evangélicos; vamos organizar listas de assinaturas nas escolas, nas fábricas e
nas empresas; vamos buscar nas ruas a argumentação para que. o_Governo entenda que ~ão pode fic~r
tomando declsoes a seu bel-prazer e Impondo mais
sofrimento ao nosso povo.
A rapidez com que o Governo Federal toma decisões para prejudicar o povo brasileiro me entristece.
Fico pensando: e os banqueiros? E os grandes especuladores financeiros? E esses que se aproveitam
dos grandes contratos? E esses que se escondem
atrás das legislações que não permitem ~ qu:br~ do
sigilo b.ancário? E esses que ab~sam .d~ Inoc;ncla :
do sofnm~nto da noss~ populaçao mais J~v~m. E es
ses que vivem do escandalo, da corrupçao ~ A. esses
o Gover~o tem um trat::men;o de. ben~~olencla, e a
AdvocaCia-Gerai da Unlao ~a~ os Identl~lca..
Onde estão os 200 m~hoes de reais do Tr~bun~1
Regional do Trabalho de Sao Paulo? Onde esta o NIcolau "Lalau"? Isso fica para o povo procurar e encontrar. Mas as medidas rigorosas e exigentes que o Governo quer impor à população br~sileira ~ão tomadas
rapidamente e fazem com que crianças, Idosos e trabalhadores carreg~em nas ~ostas desconf?rto e 50frimento, como n~ Implantaça~ ~e um h~r~no que em
nada resolve o sistema energetlco brasileiro. Ao contrário, pelo que temos ouvido nos debates na Comissão de Minas e Energia e no plenário desta Casa, o
Governo tenta hoje mascarar a falta de investimento
nas linhas de transmissão, no setor de distribuição
energética, na construção de novas hidrelétricas, no
levantamento do potencial hidroenergético, que ainda
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pode ser aproveitado; enfim tenta mascarar a falta de
alternativas para o setor elétrico brasileiro.
Em função disso, corremos o risco de ter "apagões", o risco de ver as cidades às escuras, e o risco
de ter a tarifa de energia elétrica aumentada, transformando-se numa das mais caras do planeta, apesar
de o Brasil ter o maior potencial hidrelétrico do mundo.
São essas questões que nos deixam preocupados.
Sr. Presidente, tenho algumas perguntas a fazer
ao Presidente da República. Por que os Estados do
Nordeste podem ter o horário de verão revogado e os
Estados da Região Centro-Oeste ainda precisam impor esse sofrimento à sua população? Por que o Governo não acata as pesquisas realizadas pela Aneel
que demonstram que a população brasileira está insatisfeita com a utilização do horário de verão? Por
que não fazemos debate franco, aberto, mostrando os
argumentos reais da economia de demanda e do consumo de energia para que possamos estabelecer um
paralelo comparativo e mostrar que há um juízo de valor da população? Esse horário é inócuo, é supérfluo,
é desnecessário e não justifica sua implementação.
Sr. Presidente, Sr"8 e Sr". Deputados, cansei de
argumentar e pregar que a decisão tomada, ano após
ano, pelo Governo Federal é imprópria, é desnecessária e, pior, afronta e magoa os cidadãos dos mais
diversos rincões da Pátria. Mas Lanço aqui e agora
um desafio ao Presidente Fernando Henrique: revogue o decreto que instituiu a atual versão do horário
de verão, compareça aos meio de comunicação e
peça ao povo que economize energia.
Peça mais: peça ao povo que antecipe ou adie,
ordeiramente, o horário de banho, peça ao povo ~l.le
racionalize o uso de energia e veremos a senslvel
economia de energia e o melhor aproveitamento de
nosso parque de geração de energia elétrica. E veremos que, com responsabilidade, com entusiasmo e
com determinação, o povo economizará mais do que
querem forçá-lo através do famigerado horário de verão. Tenho certeza de que o povo fará isto, porque o
povo sabe o que é bom para a Pátria e o que é bom
para a sociedade.
Vá Sr. Presidente Fernando Henrique, aos meios de co~unicação, peça e aguarde o resultado: para
o bem do nosso Brasil não há barreiras partidárias,
~
d
'I
todos sao ver e-amare os.
.
.
Para encerrar meu pronuncIamento, regIstro
algo que muito me preocupa. O Governo Federal isso foi publicado no Diário Oficial da União de 18 de
agosto - designou c0ftmi~são esp~cial para regulamentar o setor farmaceutlco no Pais.
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Sr. Presidente, V.Ex participou, juntamente co·
migo, da CPI dos Medicamentos, quando pudemos
constatar as irregularidades hoje existentes no setor
de medicamentos. Não apenas no setorfarmacêutico,
mas na fabricação, importação, distribuição, venda,
registro, controle de preços e atuação do Governo.
Agora o Governo cria um grupo de trabalho,
composto curiosamente por um representante das
distribuidoras de medicamentos, um do setor varejista, um dos consumidores, três da indústria farmacêutica, além de autoridades do Governo Federal: o Secretário-Executivo da Casa Civil, o Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, o Secretário-Executivo
do Ministério da Fazenda, o Secretário-Executivo do
Ministério da Justiça e o Secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça.
Na CPI que investigou o setor de medicamentos,
assistimos à incompetência dessas entidades e departamentos governamentais - omissão, negligência e
má-fé - com o setor de medicamentos do País. Agora
o Governo designa grupo para regulamentar o funcionamento das farmácias e criar novos mecanismos e alternativas. Curiosamente não estão incluídos representantes da Federação Nacional das Farmácias, da
Federação Nacional dos Médicos, do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Federal de Farmácia, de
entidades ligadas ao consumidor e, o que é pior, do
Congresso Nacional, com tantos Deputados experientes nesse setor, a exemplo da Deputada Vanessa
Grazziotin, que é farmacêutica. E também não temos
representantes das faculdades de farmácia do País.
Portanto, ao tomar decisões unilaterais, como
essa de formar comissão importante para discutir assunto tão profundo e complexo, o Governo, sem a menor timidez ou o menor rubor na face, nomeia o Sr. Pedro Parente - está publicado no Diário Oficial da
União de 6 de setembro - para coordenador desse
grupo de trabalho. E há os representantes setoriais.
São seis representantes da indústria farmacêutica, um
dos consumidores e nenhum dos principais conselhos
e entidades ligadas às farmácias e à saúde do País,
como o Conselho Nacional de Saúde do Congresso
Nacional. Registramos portanto o nosso protesto.
Informamos ao Presidente da Casa que encaminharemos à Mesa indicativo para que a Presidência da República, o Ministério da Saúde e a Casa Civil
alterem a composição desse conselho a fim de que
obtenhamos resultado positivo que apresente dados
satisfatórios para a regulamentação e o funcionamento das farmácias do País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Luiz Bittenr"urt, assumem sucessivamente a Presidencia os Srs. Paulo Mourão e Bispo Wanderval, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Bispo Wanderval) - De
acordo com o art. 87 do Regimento Interno, concedo
a palavra ao Deputado Nilson Mourão, do PT do Acre,
que disporá de 25 minutos.
O SR. NILSON MOURÃO (Bloco/PT - AC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"" e Sr". Deputados, ocupo a tribuna desta Casa para tecer considerações a respeito do resultado das eleições municipais.
Os grandes meios de comunicações do País e lideranças políticas, entre elas o Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, o Presidente do Congresso Nacional, Senador Antonio Carlos Magalhães,
o Presidente do PMDB, Senador Jader Barbalho, e o
Presidente do PFL, Senador Jorge Bornhausen, admitem claramente que o PT ganhou as eleições.
Hoje, a elite brasileira - refiro-me não só à classe dominante, mas à escol intelectual- está debruçada na análise desse fenômeno, que ela chama de recado das urnas. A questão que está em pauta e precisa ser respondida é: por que o PT ganhou?
Sr. Presidente, as respostas a essa questão estão sendo encaminhadas a partir de duas linhas de interpretação: uma argumenta que foi porque mudou o
discurso, abandonou suas origens, não veste mais o
macacão dos operários do ABC, é um PT Iight,
cor-de-rosa, que traz as cores do batom de Marta Suplicy; outra afirma simplesmente que mudou de discurso. Isso é insuficiente.
O PT ganhou as eleições porque foi o partido
que se colocou perante o povo em todas as grandes
cidades como o grande defensor da ética, da moralidade, da honestidade na política brasileira, no momento em que o brasileiro presenciava muitos escândalos, cabendo ressaltar os ocorridos na Câmara Municipal de São Paulo, o caso emblemático do juiz "Lalau", que recebeu salários até recentemente e ia aposentar-se, os do Banco Central implicando Vicente
Cacciola, Chico Lopes e tantos outros e o envolvimento de muitos políticos com o narcotráfico, exposto
à luz do dia pela CPI.
É claro, Sr. Presidente, que essa questão é
complexa. O que já foi chamado nesta Casa de
"onda vermelha" e "aluvião petista" merece ser examinado por muitos ângulos. Despretensiosamente,
vou acrescentar alguns elementos, expondo desta
tribuna.o entendimento que tenho sobre o assunto.
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Sr. Presidente, ainda que se trate de eleições
municipais, quando os 5 mil e 500 Municípios brasileiros discutiram o problema da rua, do meio-fio, o lixo
urbano, o transporte coletivo, isto é, uma agenda tipicamente municipal, não se pode evitar o debate nacianal, a federalização e a nacionalização da disputa
municipal.
Será que podia ser diferente? Acho que não, e
não foi, e não houve quem evitasse o debate nacional
nas eleições municipais pela razão muito precisa de
que existem hoje na sociedade brasileira dois projetos políticos e nacionais, duas concepções de poder e
de desenvolvimento: o da elite brasileira, expresso,
coordenado e capitaneado pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso, neoliberal, ao qual os partidos da
base do Governo dão sustentação, e o da Oposição.
O projeto da Oposição é mais claramente definido na ação política dirigida pelo Partido dos Trabalhadores, mas que também tem envolvidas ações do
Partido Socialista Brasileiro, do Partido Comunista do
Brasil, do Partido Democrático Trabalhista e dos demais partidos que compõem a Oposição nesta Casa.
Esses dois projetos políticos, Sr. Presidente, foram ao debate nacional. Os nexos claros entre a
agenda dos Municípios e a agenda nacional não puderam ser evitados entre as articulações do Governo
Central, dos Estados e dos Municípios.
O PT foi vitorioso, ganhou em seis Capitais; o
PSB, em quatro; o PDT, em duas, além de ter ganho em
dezenas de Municípios de portes médio e pequeno.
Note-se apenas um pequeno detalhe: até Cesar Maia,
que sempre defendeu o Governo Federal, na reta final
da sua campanha fez um jogo de cena de oposição e
ganhou as eleições no último dia, procurando diferenciar-se do Poder Central e, assim, beneficiar-se.
O recado das urnas, por conseguinte, no meu
entendimento, é que o povo não suporta mais esse
Estado neoliberal que chamo de Estado Pôncio Pilatos: o Governo Federal lava as mãos. O Poder Público
está se ausentando de ações para enfrentar a grave
crise social. Quer transformar Estados e Municípios
em apenas meros repassadores de recursos públicos
para o poder privado e grandes corporações.
O brasileiro não aceita mais o Governo porque
não tem soberania. Está submetido vergonhosamente ao FMI e aos grandes bancos. Esse Governo não
tem coragem de fazer a reforma agrária, de enfrentar
os grandes proprietários, de mudar essa estrutura arcaica da propriedade de terras no Brasil, que transforma os problemas sociais em problemas de polícia.
O Governo mantém o salário mínimo em 151 reais e ainda hoje alardeia como uma grande ação polí-
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tica o fato de aumentá-lo, em janeiro, para 159 reais e,
em maio, para 180 reais. Esse salário mínimo é o
mais baixo, diria até que é o mais arrochado da América Latina. O povo não suporta mais os escândalos
impunes, Sr. Presidente, e a falta de vergonha e de
responsabilidade de pessoas que ocupam cargos no
Poder Público: na Câmara de Vereadores, nas
Assembléias Legislativas, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, no Executivo e no Judiciário.
Sr. Presidente, o recado das urnas, portanto, é
claro: o povo está indicando ao Governo, aos Prefeitos, aos Governadores a importância de mudar esse
modelo concentrador de poder, que concentra muita
riqueza nas mãos de poucos e muita pobreza nas
mãos de muitos, e o Governo, que é insensível, que
não tem responsabilidade para enfrentar essa tragédia social que toma conta do País.
Sr. Presidente, precisamos indagar da tribuna,
com toda clareza: para que serve o Estado, o Poder Público, o Poder Central, as Prefeituras, os Governos Estaduais, o chamado Poder Executivo? É para não fazer
nada? Não há mais função? O chamado Estado mínimo, o Estado Pôncio Pilatos, que lava as mãos diante
de tudo, não tem mais função na sociedade brasileira?
Chamam-nos de intervencionistas, mas nós, do
Partido dos Trabalhadores, queremos a Prefeitura, o
Estado e o Governo Federal intervindo, sim, na soeiedade, traçando políticas públicas capazes de gerar
emprego para retirar nosso povo da pobreza, para colocar todas as crianças na escola e criar um sistema
de saúde que funcione. Queremos também que o
povo tenha cidadania, que participe e discuta os rumos do País, dos Municípios e dos Estados.
Sr. Presidente, o povo quer, sim, ética na política, quer vergonha, responsabilidade, seriedade dos
Prefeitos, dos Vereadores, dos Deputados Estaduais
e Federais, dos Governadores, do Presidente da República, dos Senadores, dos Ministros, dos presidentes de empresas. O povo quer, sim, Sr. Presidente, ética no Poder Judiciário. O povo não suporta mais juízes corruptos, exemplos vergonhosos, que ferem a
consciência nacional, como o caso do juiz "Lalau",
exemplo mais bem acabado daquilo que acontece
nos Tribunais de Justiça e de Contas estaduais e nos
Tribunais Superiores.
Pior do que isso, Sr. Presidente: os criminosos,'
sobretudo aqueles de colarinho-branco, não vão para
a cadeia, nem devolvem o que roubaram. Os pequenos, os humildes, os ladrões de galinha ou de bicicleta, aqueles que roubam a bolsa de uma senhora no
meio da rua, esses estão presos. Mas o Poder Judiciário, com sua já tradicional morosidade para decidir
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uma questão, particularmente quando envolve homens poderosos, crimes do colarinho branco, demora
anos e não a resolve.
O recado das urnas também foi dado para os
presidentes e diretores de empresas, de autarquias,
cujos exemplos mais acintosos, mais emblemáticos,
foram os do Banco Central, que foi incapaz, até o presente momento, de resolver aquela vergonha nacional envolvendo Chico Lopes, Cacciola e tantos outros
que levaram bilhões e bilhões de reais dos cofres públicos brasileiros.
O Sr. Marcondes Gadelha - Permite-me um
aparte, nobre Deputado?
O SR. NILSON MOURÃO - Com prazer, concedo aparte ao ilustre Deputado Marcondes Gadelha.
O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Deputado,
há um consenso entre os analistas como bem disse
V.ExB, de que o PT teve um resultad~ brilhante nessas
eleições. E obteve esse resultado precisamente porque se identificou com o sentimento de indignação
nacional, com o cansaço da população diante do que
chamo fadiga dos materiais. O sistema está, há muito
tempo, desculpando-se pela ineficiência, pela corrupção. A má distribuição da renda social no País acabou
cansando e mostrando que ele não possui anticorpos
nem mecanismos de correção de rotas naturais. Por
isso, o povo entendeu que o PT ou as oposições, com
o influxo de fora para dentro, pudessem promover as
mudanças tão reclamadas. Nobre Deputado Nilson
Mourão, os louros para o PT são incontestes, mas há
um outro recado das urnas, para o qual é preciso que
o PT preste atenção: a população também quis dizer
que vai ficar de olho nos modelos alternativos, que vai
prestar atenção no modo como o PT governa. Agora,
o PT deixa de ser estilingue para ser vitrine. É preciso,
então, encerrar o discurso dos palanques, encerrar a
fase analítica e mostrar como vai dar cobro às grandes expectativas que gerou no povo brasileiro no momento. São Paulo é um modelo, é, talvez, o desafio
maior, uma cidade cheia de problemas de toda ordemo Está nas mãos do PT resolver essas questões,
fazer maior focalização das políticas públicas de compensação social, questões como educação, saúde,
segurança pública. Todas essas responsabilidades
agora recaem sobre o PT. Temos de tratar da má distribuição da renda social e dos salários aviltados. O
PT agora tem condições de dar seqüência ao seu discurso, à sua retórica. É preciso prestar atenção, porque cada vez mais saem da Federação, da União e do
Poder Central e passam para os Municípios recursos,
competências e atribuições para resolver esses graves problemas sociais. Toda a Nação estará de olho
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nessas administrações. São apenas dois anos para
dar respostas adequadas. Do contrário, há o risco de
que o PT venha a cair na mesma vala comum pela
qual escorregaram agora os grandes partidos.
O SR. NILSON MOURÃO - Agradeço ao Deputado Marcondes Gadelha o aparte e incorporo-o, com
muito prazer, ao meu pronunciamento.
Concedo aparte ao Deputado Sérgio Novais.
O Sr. Sérgio Novais - Parabenizo V.Ex pela
análise feita. Fortaleza assim como Rio Branco e outras cidades do Brasil, 'viveram um clamor popular. O
Brasil queria encontrar-se. Buscou dar uma resposta,
acredito que pequena, em relação ao Governo Federal e a esses acordos que tem feito com o FMI e o capital internacional. O País é rico e poderoso. Poderia
haver justiça social en~re nós. O PFL, os setores mais
conservadores do Pais querem que resolvamos os
problemas em do~s an_os, como ~e.o Bras~1 ~ão tivesse
500 anos ?e dO~lnaç~o. A proposlto, o. Mlnlst~o Pedro
~alan, ~?~e nos jornais de t?do o Br~~II, manifestou ~
Imposslbllldade.~e r~n.egoclar as diVidas das Prefelturas co~ a ~n1ao, dlvl?a essa qu.e ,c~ega a comprometer ate 151'0 da receita do MUnlcJplo. Portanto, vamos ter un; embate. S~bemos que nosso Gov:rn?,
como V.Ex abordou, e p;obo, tem a transparencla
c?mo marco em todo o PaiS, ma~ vamos ter que presslonar o Go~erno. Federal a abn~ ?sse acor~o co~ o
FMI, esse ajuste flscal,porque ai e onde esta o m~lor
problema do nosso,Pals neste momento. ~ar~~en~zo
o PT, o PSB ta~bem, que elegeu uma slgnl!lcatlva
parc.el~ de Prefeitos. Elegemos quatro Prefeitos de
Capitais. Esta~?s empenhados ,em fazer a Frente Popular Democr~tlca no nosso Pais para encontrarmos
um novo caminho.
Muito obrigado.
_
O SR. NILSON MOURAO - Agradeço ao nobre
Deputado o aparte e o incorporo ao meu pronunciamenta.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, reafirmo - e
vou concluindo minha tese básica - que o povo ficou
por algum tempo anestesiado com a retórica do Governo Federal, que aos poucos foi sendo incorporada
por Governadores e Prefeitos. E hoje o povo conseguiu perceber que Fernando Henrique Cardoso e sua
concepção de desenvolvimento para o Brasil se esgoB
taram. S.Ex não conseguiu cumprir suas promessas
de campanha e o povo cansou disso, percebeu, porG
tanto, que S.Ex não tem condições de cumpri-Ias.
Assim sendo, depositou suas esperanças nas Oposições. O projeto do Governo neoliberal, da sua concepção de Pôncio Pilatos, que lava as mãos diante da
tragédia social, foi derrotado. Foi essa a mensagem
G
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das urnas. Concordo em parte com o Deputado Marcondes Gadelha quando disse que foi depositada Deputado Sérgio Novais -, sim, uma enorme responsabilidade no Partido dos Trabalhadores, no PSB, no
PDT, no PCdoB, nos partidos que fazem oposição ao
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso
e que esses partidos têm a responsabilidade moral de
trabalhar um novo modelo de desenvolvimento para
os Municípios, para os Estados e para o Brasil.
Temos dois compromissos fundamentais: primeiro, o de melhorar a qualidade de vida do nosso
povo. Nossos Governos têm que melhorar a qualidade de vida do nosso povo, criar mais emprego, mais
saúde, mais educação. O segundo compromisso básico é mostrar ao povo brasileiro que sua esperança
depositada nas oposições, no Partido dos Trabalhadores, de um Governo com ética, que tem respeito,
que tem honestidade, que quer a participação popular
não só está sendo executada, mas também vai continuar a ser aperfeiçoada no Brasil inteiro. São Paulo
vai ser nossa vitrine. Não vamos conseguir resolver
problemas de 500 anos; aliás, problemas gerados
pela elite que fracassou em São Paulo em pouco tempo. Mas temos a obrigação, sim, de mostrar ao povo
de São Paulo e ao povo brasileiro que suas esperanças de construir um Brasil melhor, mais justo e mais
solidário vão ser implementadas.
O SR. WILSON BRAGA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Bispo Wanderval) - Tem
V.Ex8 a palavra.
O SR. WILSON BRAGA (Bloco/PFL - PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
a V.E~ permissão para registrar nos Anais da Casa
denúncia que os jornais da Paraíba publicaram contra
a Telemar, operadora de serviços de telefonia do
Estado. A Telemar está usando indevidamente as
contas dos usuários, aumentando-as, fazendo co8
branças indevidas. Peço a V.Ex que encaminhe ao
Ministro das Comunicações requerimento de informações sobre essas irregularidades.
Muito obrigado.
DENÚNCIA A QUE SE REFERE O ORADOR

AUMENTAM AS QUEIXAS CONTRA TELEMAR
POR COBRANÇA INDEVIDA
Empresa é líder de reclamações
no Procon Municipal e Curadoria
O volume de queixas contra os serviços da operadora de telefonia fixa na Paraíba - a Telemar - tem
aumentado no Procon Municipal e na Curadoria do
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Consumidor nesses últimos meses, devido a cobranças indevidas.
"Houve um aumento considerável de reclamações contra a Telemar", reforçou o secretário-executivo do Procon, Odon Bezerra. "As queixas são inúmeras contra a empresa", enfatizou o curador do consumidor, Rogério Rodrigues.
•

Queixas
Contas indevidas, que se traduz em chamadas
não-solicitadas pelos usuários, e clientes que pagaram no prazo certo e tiver~m seu telefone bloqueado
são assuntos principais das queixas dos usuários,
apontou o curador Rogério Rodrigues.
"Há usuários que se queixam de que a Telemar
demora muito na instalação dos telefones quando há
mudança de endereço", afirmou o curador do consumidor. "As queixas contra a Telemar têm aumentado
entre 10% a 15% diariamente. Essa avalanche de reclamações me preocupa muito", disse Odon Bezerra.

Liderança
"Estão ocorrendo muitas.contas indevidas. Os
usuários alegam sempre que não fizeram essa 0L!
aquela ligação mas se depararam com a cobrança
em sua parcela mensal. Na verdade, a Telemar tem Iiderado as queixas em seu setor", esclareceu Odon
Bezerra.
Segundo ele, "os usuários sempre pedem 'uma
investigação na relação de chamadas telefônicas. O
Procon registra a queixa e manda chamar o representante da empresa. Tentamos conciliar as partes", explicou Odon Bezerra.
CONTAS UNIFICADAS
O gerente da Telemar - PB, Sebastião Simões
admitiu ontem que o número de queixas contra a operadora de telefonia fixa tem aumentado nesses últimos meses.
"Realment~, nós constatamos um aumento significativo de usuários em nossa loja", observou Simões.

Acordo
Foi a partir do momento em que a Telemar fez
acordo com a Intelig e Vésper, para que à cobrança
de serviços fosse feita em conta única, segundo Sebastião Simões, que as reclamações começaram a
aumentar de volume.
"Os funcionários estão esclarecendo totalmente
as dúvidas dos usuários. A empresa já está posicionada para esse fato", disse, ainda, o gerente.
'
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A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presidente, peço a palavra peJa ordem.
e SR. PRESIDENTE (Bispo Wanderval) - Tem
V.Exa. a palavra.
A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a
Nova Dutra é uma concessionária de serviço público
que faz a manutenção da Via Dutra e a arrecadação
de pedágios_ naquela rodovia. EI~ c~nseguiu o dir~it?
de conc~ssao em u~a concorrencla de que partlclpou, devido aos projetos apresentados. Entretanto,
nós.estamos observando. que a Nova Dutr~ ~~o está
realIzando as obras previstas no contrato IniCiai, assim como está desrespeitando a cláusula que trata da
questão das praças de pedágio, ao estar realizando
uma nova praça de pedágio na cidade de Jacareí, no
Vale do Paraíba paulista.
\I
t
' M
d'd d ' f
. , v,o~ en regar a esa pe I o e In ormaçoes ao
Mmlsteno dos Transportes sobre essas obras que estavam previstas no contrato inicial. Quero saber se
houve alguma modificação e o porquê dessa nova
praça de pedágio. Precisamos dessas informações lá
na nossa região para nos opormos a essa proposta
de instalação de uma praça de pedágio antes mesmo
de as obras previstas no contrato inicial serem executadas.
e SR. PRESIDENTE (Bispo Wanderval) - A
Mesa recebe o requerimento.
O Sr. Bispo Wanderval, § 2º do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo
Mourão, § 2 Q do artigo 18 do Regimento
Interno.

VI - ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Paulo Mourão)Apresentação de proposições
Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS SENHORES:
RICARDO FERRAÇO - Projeto de Lei - Dispõe sobre a inclusão obrigatória da disciplina "noções de trânsito", nos currículos escolares dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio das
redes pública e privada em todo o Pais. (PL nº
3.699/2000)
Indicação - Sugere a inclusão da disciplina
"informática" nos currículos escolares dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, das redes
pública e privada em todo o País. (INC nº
1.17312000)
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JOÃO CALDAS e OUTROS - Requerimento de
Sessão Solene - Requer convocação de Sessão SoIene da Câmara dos Deputados em homenagem aos
atletas paraolímpicos brasileiros.
CORONEL GARCIA - Requerimento de Informação - Solicita complemento de informação ao Sr.
Ministro da Fazenda sobre leilões promovidos pela
Caixa Econômica Federal. (RIC nll 2.586/2000)
JOÃO CALDAS - Requerimento de Informação
_ Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre relatórios finais e demais documentos oficiais
acerca da intervenção e liquidação extrajudicial do
Produban realizada pelo Banco Central do Brasil.
(RIC nº 2.587/2000)
,
.
RON~L?O VASCONCEL~OS - Projeto de LelAltera a Lei n- 8.069, de 1,3 de julho de 1990, que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente. (PL
nº 3.700/2000)
Indicação - Sugere a aquisição de carros de
combate a incêndio para os aeroport?s da Pampulha
e Tancredo Neves, em Belo HOrizonte. (INC nll
1.174/2000)
Indicação - Sugere que as agências da ECT tenham guichês próprios para o serviço de postagem
de correspondências e outros objetos, separados daqueles destinados aos outros serviços. (INC nº
1.175/2000)
CLEMENTINO COELHO - Indicação - Requer
o envio de Indicação ao Sr. Ministro da Saúde sugerindo a inclusão do Município de PetrolinalPE no projeto piloto do Cartão SUS. (INC nll 1.176/2000)
RONALDO VASCONCELLOS - Proposta de
Emenda à Constituição - Institui compensação a ser
paga aos municípios nos casos que especifica. (assinatura insuficientes - devolvida ao autor)
EDISON ANDRINO - Projeto de Lei - Torna
obrigatório estágio semestral de estudantes universitários, como atividade curricular do último semestre
do curso, em comunidades carentes de sua cidade.
(PL nº 3.701/2000)
BISPO WANDERVAL - Projeto de Lei - Altera o
art. 1º da Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999, para
permitir o uso da internet na transmissão de dados
nos processos judiciais. (PL nQ 3.70212000)
Projeto de Lei - Dispõe sobre procedimento na
operação de arredamento mercantil de veículo automotivo leasing, e dá outras providências. (PL nº
3.703/2000)
CELSO GIGLlO - Projeto de Lei - Acrescenta
dispositivo à Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, para
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dispor sobre a hora ficta noturna do trabalhador rural.
(PL nº 3.704/2000)
FERNANDO CORUJA - Requerimento de Informação - Solicita informações ao Ministro de Estado
da Fazenda, sobre quais os valores liberados para a
obra de reforma dos prédios do INSS em todo Brasil,
desde o seu início, atualizados, e qual a data de Iiberação. (RIC nº 2.588/2000)
Requerimento de Informação - Solicita informações ao Ministro de Estado da Fazenda, sobre quais
os valores liberados para a obra de duplicação da Rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte-São Paulo), desde o seu início, atualizados, e qual a data de liberação.
(RIC nº 2.589/2000)
Requerimento de Informação - Solicita informações ao Ministro de Estado da Fazenda, sobre
quais os valores liberados para a obra de construção da ponte sobre o rio Paraná, desde o seu início,
atualizados, e qual a data de liberação. (RIC nº
2.590/2000)
Requerimento de Informação - Solicita informações ao Ministro de Estado da Fazenda, sobre quais
os custos de fiscalização das estradas em km/ano,
desde o início do programa "Fiscalização da Concessão das Rodovias Federais", para a BR-040 - Rio de
Janeiro-Petrópolis-Juiz de Fora, para a rodovia Presidente Dutra e para a Ponte Rio Niterói, ano a ano.
(RIC nº 2.591/2000)
Requerimento de Informação - Solicita informações ao Ministro de Estado da Fazenda, sobre quais
os valores liberados para a obra de construção da
sede do Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia,
desde o seu início, atualizados, e qual a data de Iiberação. (Rle nº 2.592/2000)
Requerimento de Informação - Solicita informações ao Ministro de Estado da Fazenda, sobre quais
os valores liberados para a obra de construção do edifício-sede do STJ em Brasília, desde o seu início, atualizados, e qual a data de liberação. (RIC nº
2.593/2000)
Requerimento de Informação - Solicita informações ao Ministro de Estado da Fazenda, sobre quais
os valores liberados para a obra de reforma do prédio
da Justiça Federal no Rio de Janeiro, desde o seu início, atualizados, e qual a data de liberação. (RIC nº
2.594/2000)
Requerimento de Informação - Solicita informações ao Ministro de Estado da Fazenda, sobre quais
os valores liberados para a obra do TRT - SP, desde o
seu início, atualizados, e qual a data de liberação.
(RIC nº 2.595/2000)
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Requerimento de Informação - Solicita informações ao Ministro de Estado da Fazenda, sobre os
quais os valores liberados para a obra de reforma de
prédios do Banco Central em seus edifícios-sedes de
Curitiba, Recife, Porto Alegre, Salvador e Rio de Janeiro, desde o seu início, atualizados, e qual a data de
liberação. (RIC nº 2.596/2000)
Requerimento de Informação - Solicita informações ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre quais os valores orçados desde o início para a obra do TRT - SP ano a ano. (RIC nº
2.597/2000)
Solicita informações ao Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre quais os
valores orçados desde o início para a obra de construção da sede do Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia, ano a ano. RIC nº 2.598/2000)
Requerimento de Informação - Solicita informações ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre a delimitação da Mata Atlântica previstos pela FIBGE (ano de 1993). (RIC nQ
2.599/2000)
Requerimento de Informação - Solicita informações ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre quais os valores orçados desde o início para a obra de reforma do prédio da Justiça
Federal no Rio de Janeiro, ano a ano. (RIC nº
2.600/2000)
Requerimento de Informação - Solicita informações ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre quais os valores orçados desde o início para a obra de duplicação da Rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte-São Paulo), ano a ano.
(RIC nº 2.601/2000)
Requerimento de Informação - Solicita infor·,
mações ao Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão, sobre quais os valores orçados desde o início para a obra de reforma dos prédios do INSS em todo o Brasil, ano a ano. (RIC nº
2.602/2000)
Requerimento de Informação - Solicita informações ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre quais os valores orçados desde o início para a obra de construção da ponte sobre o
rio Paraná, ano a ano. (RIC nº 2.603/2000)
Requerimento de Informação - Solicita informações ao Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão, sobre quais os valores orçados desde o início para a obra de construção do edifício-sede do STJ em Brasília, ano a ano. (RIC nº
2.604/2000)
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Requerimento de Informação - Solicita informações ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre quais os valores orçados desde o início para a obra de reforma de prédios do Banco Central em seus edifícios-sedes de Curitiba, Recife, Porto Alegre, Salvador e Rio de Janeiro, ano a ano.
(RIC nº 2.605/2000)
Requerimento de Informação - Solicita informações ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamenta e Gestão, sobre quais os custos de fiscalização das estradas em km/ano, desde o início do programa "Fiscalização da Concessão das Rodovias Fe~erai~", para a BR-040 - Rio. de Ja~eiro-PetrópoIIs-JUlz de Fora, ~ara ~ r~~ovla PreSidente Dutra ~
para a Ponte RIo Nlterol, ano a ano. (RIC n2.606/2000)
Requerimento de Informação - Solicita informações ao Ministro de Estado das Comunicações sobre
as providências que a Anatel tem tomado no caso de
reclamações dos usuários dos serviços públicos.
(RIC nº 2.607/2000)
Indicação - Solicita a implantação da proposta
para os servidores técnico-administrativos das IFES:
de uma retribuição adicional e de uma plano de saúde. (INC nº 1.177/2000)
Indicação - Solicita a inspeção imediata de todo
mel importado da Argentina, anulando assim, a Portaria do Ministério a qual permite a isenção da inspeção
do produto embalado. (INC nº 1.178/2000)
WILSON BRAGA - Requerimento de Informação - Solicita, ao Ministério das Comunicações, informações sobre as irregularidades que a Telemar
vem praticando no Estado da Paraíba. (RIC nº
2.608/2000)
ANGELA GUADAGNIN - Requerimento de
Informação - Solicita informações do Senhor Ministro
dos Transportes sobre a documentação que motivou
a concessão de serviços da Rodovia Presidente Dutra à Novadutra. (RIC nº 2.609/2000)
PAULO PAIM -Indicação - Sugere a adoção de
medidas direcionadas a portadores de mucoviscidose (fibrose cística). (INC nº 1.179/2000)
VANESSA GRAZZIOTIN - Requerimento de
Informação - Solicita ao Senhor Ministro da Defesa,
informações sobre as operações de controle dos
vôos no Município de TabatingalAM, no Brasil, com
a cidade de Letícia, na Colômbia. (RIC nº
2.610/2000)
Requerimento de Informação - Solicita informações ao Senhor Ministro de Minas e Energia
concernentes às denúncias que chegaram a este
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gabinete referente a Manaus Energia. (RIC nº
2.611/2000)
Requerimento de Informação - Solicita ao Senhor Ministro do Meio Ambiente, informações sobre
as multas aplicadas pelo Ibama, no Município de
Apuí, Estado do Amazonas. (RIC nº 2.612/2000)
Requerimento de Informação - Solicita informações ao Senhor Ministro de Minas e Energia, a respeito das denúncias sobre contrato da Manaus Energia
com o produtor independente EI Paso. (RIC nº
2.613/2000)
Requerimento de Informação - Solicita informações ao Senhor Ministro da Justiça, concernentes às
providências que estão sendo tomadas por este Ministério diante de tantas rebeliões que estão acontecendo a todo o momento, nos presídios do Brasil.
(RIC nº 2.614/2000)
Requerimento de Informação - Solicita ao Senhor Ministro da Defesa, através da Marinha, informações dos dados relativos a levantamentos sobre os
naufrágios e mortes nos últimos cinco anos, nos rios
da Amazônia. (RIC nº 2.615/2000)
Requerimento de Informação - Solicita ao Senhor Ministro da Defesa, informações sobre o Relatório "Operação Tapete Verde-Querari". (RIC nQ
2.616/2000)
Requerimento de Informação - Solicita informações ao Senhor Chefe da Casa Civil da Presidência da República, referente ao Grupo de Trabalho de Regulação do Setor Farmacêutico. (Rle nº
2.617/2000)
Requerimento de Informação - Solicita informações do Senhor Ministro do Meio Ambiente, concernentes às medidas que estão sendo adotadas por
este Ministério para coibir e punir a prática de derrubadas de árvores e da vegetação rasteira no trecho
do Km 16 ao 64 da Rodovia AM-01 O Manaus/ltacoatiara. (RIC nº 2.618/2000)
Indicação - Requer o envio de Indicação ao
Senhor Ministro do Meio Ambiente, solicitando providências para amenizar a situação dos moradores
dos municípios situados ao longo da Transamazônica, referentes às questões ambientais. (INC nº
1.180/2000)
WALTER PINHEIRO - Requerimento de Informação - Solicita informações ao Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia, Ronaldo Mota Sardenberg, sobre os
produtos transgênicos. (RIC nº 2.619/2000)
GEDDEL VIEIRA LIMA - Projeto de Lei - Dispõe sobre o valor do salário mínimo a partir de 1º de
janeiro de 2001. (PL nº 3.705/2000)
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O Sr. Paulo Mourão, § 2 Q do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Bispo
Wanderval, § 2 f1 do artigo 18 do Regimento
Interno.

o

SR. SÉRGIO NOVAIS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Bispo Wanderval) - Tem

V. Ex!! a palavra.
O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero deixar aqui registrado que foi elaborada a Carta de
Paraná, resultado do 52 Congresso de Trabalhadores
do Serviço Público Estadual do Ceará.
O SR. PRESIDENTE (Bispo Wanderval) - É
pela Liderança?
O SR. SÉRGIO NOVAIS - Não, só quero fazer
este registro para que conste dos Anais. Vou usar o
tempo da Liderança, quando V. Exª assim autorizar.
O SR. PRESIDENTE (Bispo Wanderval) Vai-se passar ao horário de

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Eugênio,
pelo PPS.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para tratar da questão do
salário mínimo, questão essa que volta à discussão
nesta Casa e também no espaço político e trabalhista
nacional.
Desta feita, com propriedade, discute-se o
Orçamento da União. Lembramos muito bem que,
quando houve a discussão sobre o salário mínimo e
também a perspectiva de ajustá-lo a patamares mais
justos, no ano passado, aqueles que sempre se preocuparam nesta Casa com o aumento substancial do
salário mínimo não cuidaram de abrir a discussão do
Orçamento da União no momento oportuno. Isso
acontece.
E para não fugir do debate e ser coerente com a
nossa posição como partido, o PP8, que já no ano
passado trazia à consideração desta Casa uma proposta consistente de recuperação do salário mínimo,
hoje aqui o faz mais uma vez. A filosofia basicamente
é a mesma, qual seja a de que consideramos que o
País precisa de uma política de distribuição de renda
consistente e profunda e que, dentro dessa política de
rendas, é preciso que haja espaço para a recuperação do salário mínimo, não com um eventual aumento
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em um determinado ano, pontualmente, mas com
uma política consistente de médio prazo.
Nossa proposta permanece destacando a necessidade de termos um horizonte que não ultrapasse 10 anos para a elevação do salário mínimo legal,
que hoje está em 151 reais, de forma que ele se
iguale ao salário mínimo necessário, aquele que
está de acordo com a Constituição. Aliás, o art. 7º- da
nossa Carta Magna estabelece que o salário mínimo
deve ser suficiente para a manutenção de um trabalhador e de sua família, não apenas cobrindo despesas com alimentação, mas com moradia, educação,
saúde, lazer, vestuário, transportes, higiene e previdência social.
O valor vem sendo calculado pelo Dieese há alguns anos, e este mês encontra-se no patamar de
R$1.004,00 - na verdade, são R$1.003,67, mas, arredondando, seriam R$1.004,00. É o salário mínimo necessário para, efetivamente, cobrir esses itens. Isso
significa dizer que quem recebe salário mínimo legal
não consegue viver com o mínimo de dignidade; ao
contrário, vive de biscates e outros expedientes. Muitos conseguem recursos a mais justamente na informalidade que grassa no País, mas conseguem num
dia, e no outro, não. É uma verdadeira massa humana, incalculável, expressiva. Do ponto de vista absoluto, são provavelmente 30 ou 40 milhões de pessoas
que vivem em níveis absolutamente inaceitáveis pelo
que entendemos de cidadania.

É importante, pois, estabelecermos uma política de recuperação do salário mínimo. Resumidamente, o PPS traz à discussão desta Casa uma proposta que estabelece o novo salário mínimo, que, de
1995 até agora, vem crescendo em relação ao salário mínimo necessário, mas muito timidamente; em
1995, ele representava cerca de 13% do salário mínimo necessário, e passou para 14% no ano seguinte. Em 1997 chegou perto de 15%; em 1998 caiu
para 14%; em 1999 voltou aos 15% e neste ano chegou a 16%.
São seis longos anos, na realidade, para sair de
13% para 16% e avançar três míseros por cento em
relação aos cem por cento que deveria atingir. Decorre daí o nosso entendimento de que é importante que
a cada ano haja avanço percentual considerável e
que o patamar a partir do qual deveríamos iniciar em
2001 a caminhada em relação à recuperação substancial do salário mínimo deveria estar em 20%, os
quais projetam hoje o valor de 201 reais para o salário
mínimo. No ano de 2002, avançaríamos para 25%, o
que projetaria o salário mínimo de 251 reais, e assini
sucessivamente, até que em 2010 estaríamos, a pre-
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ços de hoje, igualando o salário mínimo legal ao salário mínimo necessário.
Dito isso, Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados,
devemos apontar o financiamento desse aumento,
que tem de ser enfrentado, evidentemente. O salário
mínimo, ao ser elevado, impacta diretamente as contas da Previdência, porque o piso salarial previdenciário, por lei, é necessariamente igual a ele. Isso faz
com que, segundo cálculos do próprio Ministério da
Fazenda, para chegarmos ao valor proposto pelo
PPS, de 201 reais, tenhamos acréscimo nas despesas da Previdência de 8 bilhões reais.
É importante que a discussão sobre as fontes
de financiamento seja estabelecida. Passarei rapidamente a fazer considerações sobre elas. A primeira
diz respeito ao Fundo de Pobreza, que projeta anualmente recursos da ordem de 4 bilhões; no ano de
2001 teremos menos, cerca de 2,7 bilhões.
Entendemos que um terço do valor do Fundo de
Pobreza deva ser permanentemente dedicado ao salário mínimo, porque não há nada mais eficaz no sentido de atacar a pobreza sem burocracia do que aumentá-Io.
Estudos apresentados nesta Casa, na Comissão que tratou do salário mínimo, da qual tive oportunidade de participar no ano passado, e da Fundação Getúlio Vargas, entre outros, mostram que o salário mínimo é um farol para a economia. Até mesmo setores informais que não assinam carteira de
seus trabalhadores têm o salário mínimo como referência.
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Gostaria de rapidamente citar mais de três fonteso A projeção do superávit primário para este ano,
observado nas nossas contas públicas, foi de 4,3 biIhões de reais, os quais foram destinados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a investimentos. Mas o Governo não executa o que está praposto. Pasmem V. Ex": apenas 10% dos investimentos previstos no OGU de 2000 foram até agora executados. Os 4,3 bilhões de reais previstos para o Orçamenta de 2001 têm um destino e estão fadados, infeIizmente, a serem esterilizados.
Seria importante que parte desses recursos fosse utilizada não para investimentos, mas para o salário mínimo. Não queremos tirar recursos de investimentos, mas d.a pa~te que ~~nca é executada pelo
Governo e por ISSO fica estenllzada.
Sr. Presidente, os recursos destinados aos juros e encargos da dívida pública, no OGU, nunca ultrapassa~am 90%. Foram de 80% e~ 1997, 81 % em
1998, 87 em 1999. Neste ano, ate agosto, chegaram apen~s a 30%. Ou seja, não obst~~te estarmos
pagando Juros por conta das nossas dIVIdas, o montante destinado ao Orçamento é superior ao que efetivamente é pago.
.
Estamos apenas explrcando uma traça0 des~~s
re?~rsos orçados para 2001 para enfrentar o salano
mrnrmo.
Quanto às receitas das contribuições para o Sistema S, sistema público e privado - público porque
trata de imposto pago pela sociedade e privado porque é gerido pelas entidades patronais -, as institui-
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A segunda fonte é a mudança de base de cálcuções que c~mpõem ess~ sistema já es~ão maduras
lo da contribuição patronal ao INSS. Entendemos que
para assumir, como entidades patr~>nals, os encarg?s: D7~emos te~ u~ ~rogra~a de CinCO anos, o que
é preciso desonerar a folha de salário de todas as
contribuições e tributos, principalmente a contribuidlmlnUIrI? a contnbUlçao a~ Sistema ~ p~ulatiname.nção ao INSS. Mas o recurso deve ser transferido ao
te. Com ~sso, em ~0~1 terramos 10 bllhoes de reaiS,
faturamento E ao fa -lo c t
t h'
valor mais que sufiCiente para atender ao projeto do
:'
ze, ~r amen e avera,aumensalário mínimo.
to substancial de arrecadaçao, porque havera g r a n d e ,
,
contingente que sairá da formalidade para a informaliE a proposta que trazemos a Casa, esperando
dade.
estar contribuindo efetivamente para que os trabalha,
dores brasileiros tenham, no próximo ano, salário rePodenamos acrescen.tar um ponto percentual
almente digno.
sobre o faturamento. Bastana esse ponto para gerar
10 bilhões de recursos, por ano, que poderiam ser
Durante o discurso do Sr. Pedro Eugêacrescentados ao salário mínimo, mas não neste ano,
nio, o Sr. Bispo Wanderval, § 2 f1 do artigo 18
nem em 2001. Pelo princípio da anterioridade, isso
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
seria algo para 2003, mas, como nossa proposta visa
presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio
a um espaço de dez anos, já estamos trabalhando e
Novais, § 2° do artigo 18 do Regimento
colocando em discussão nesta Casa fontes que signiInterno.
ficarão aportes de recursos não apenas para enfrenSR. PRESIDENTE (Sérgio Novais) - Concetar o salário mínimo em maio do próximo ano, mas
do a palavra ao Sr. Deputado Coriolano Sales, pelo
também nos anos seguintes.
A

o
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Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN, que dividirá o
de crédito. Embora o Bacen ainda tenha imposto um
tempo com o Deputado Confúcio Moura.
capital mínimo de 3 mil reais e um PLA ajustado de 60
O SR. CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB mil reais para funcionamento das cooperativas singuBA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esclarelares no prazo de cinco anos, acredito que houve um
ço a V. Exª que acordei com o Deputado Confúcio
relativo avanço. Um avanço pequeno, porque as
Moura a utilização de todo o tempo, caso S. Ex!! não
questões de fundo do cooperativismo de crédito do
chegue na hora para pronunciar-se.
Brasil permanecem intangíveis, não tendo ainda adO SR. PRESIDENTE (Sérgio Novais) -Nobre
quirido a simpatia necessária do Governo brasileiro,
Deputado Coriolano Sales, de acordo com informamais especialmente do Banco Central e do Ministro
ção da Mesa, o Deputado Confúcio Moura usará os
da Fazenda, para que possamos ter no Brasil a formacinco minutos de que dispõe.
ção e constituição de cooperativas de crédito abertas,
O SR. CORIOLANO SALES - Não haverá procom regime de filiação aberto, e bancos cooperativos
blema.
também com regimes de filiação abertos, para que
Sr. Presidente, S....• e Srs. Deputados, meu proes.sas i~stituições de crédito populare~ possam cumnunciamento é sobre a edição da Resolução nQ
pnr aqUi o papel que cumprem em palses como Ale2.771, de 30 de agosto, do Banco Central, que resm?n~a, Japão, ,Estados Uni~os, França, Holanda,
tabeleceu normas sobre a constituição e funcionaBelglca, Canada, de vetores Importantes do desenmento das cooperativas de crédito no Brasil. Eu esvolvimento econômico e social, sobretudo para o
atendimento à população de baixa renda.
tava em plena campanha eleitoral disputando eleições municipais em Vitória da Conquista, Bahia,
Por tudo isso, nossa luta continuará. Embora o
quando isso ocorreu.
Governo tenha recuado na revogação desses dispoAnteriormente, o Banco Central, pela Resolusitivos que estavam manietando o cooperativismo de
ção nº 2.608, de 27 de maio de 1999, havia imposto
crédito no Brasil, a constituição e o funcionamento
prazo para o funcionamento das cooperativas de crédas cooperativas singulares, nós ainda continuaremos insistindo nessa proposição, porque entendedito tipo Luzzatti e imposto capital mínimo para constituição e funcionamento das cooperativas de crédito
mos que o cooperativismo de crédito é uma alavanca
no Brasil.
fundamental nas políticas de combate à pobreza e à
Em face das reações ocorridas, das várias mamiséria em nosso País. O Governo não pode prescinnifestações do cooperativismo de crédito brasileiro,
dir disso.
notadamente o cooperativismo de crédito mútuo, por
É até absurdo falar dessa maneira, porque o
intermédio da Confebrás, e ,~.as manl!~staç~es de. diGoverno deveria ser o maior interessado em disseminar essas instituições de crédito comunitário no Braversos parlamentares desta Casa, minhas, Inclu..slve~
o Governo ~cabou cedendo, revog~u a Resoluçao nsil, como as cooperativas de crédito e as próprias ins2.608 e editou essa n~va re~ol.uçao, na qual foram
tituições comunitárias de crédito, instituições financeiras para levar o crédito popular aos pequenos, aos
adotadas algumas medidas baslcas.
A primeira delas foi a revogação do prazo para
pobres, aos que mais necessitam do crédito na comufun~ion~me~to das cooperati.vas de créditc: tipo Lu~nidade, como formadores de poupança local, para gerar o desenvolvimento econômico e social tão neceszattl hOJe eXistentes no BraSil e a reVogaçao da eXIg~n:ia de ca~ital mínimo de 50 mil re~is para cO,n~tisério para ajudar os 60 milhões de pessoas que vitUlçao e funcionamento das cooperativas de credito
vem abaixo da linha de pobreza em nosso País
singulares. Essas decisões básicas, por si só, r e v e - .
.
Iam inteira sensibilidade do Governo no sentido de faSr. PreSidente, entendemos que, apesar dessas
zer introduzir as modificações necessárias para me~udanças na legislação, co~ a e~ição da ~e~olução
Ihorar a performance do cooperativismo de crédito
n- 2.771, de 30 de agosto, e precIso que InSistamos
em nosso País.
nas medidas de fundo para que o Governo libere a legislação bras~leira para ~~nstituição e funcionamento
Por isso, quero nesta oportunid~qe congratular-me com o Banco Central, na pessoa do Dr. ArmidAas cooperativas de credito ~op~lares, abertas, ,que
nio Fraga, por essa decisão de revogar o prazo de
tem um ~apel de grande relevanCla nos outros.palses
dois anos para funcionamento das cooperativas de
e poderao exercer esse mesmo papel ~o BraSil comC?
crédito Luzzatti e de renovação do capital mínimo
vetor fundamental do nosso desenvolvimento.
para constituição e funcionamento das cooperativas
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Novais) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Roberto Argenta,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PHS.
O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Deputados, nós, do Partido Humanista da Solidariedade, formamos uma nova idéia para o terceiro milênio. E que idéia representa o Partido Humanista da
Solidariedade? Exatamente a idéia de sairmos dessa
divisão de Direita e Esquerda, porque, se analisarmos bem, essas idéias vieram da Revolução Industrial, com a separação de capital e trabalho.
Sr. Presidente, qual o fundamento, quais as palavras-chaves do liberalismo ou capitalismo e do socialismo?
Quando falamos em socialismo, falamos em capital público, quando falamos em liberalismo, falamos
em capital privado. Mas entendemos que o centro das
atenções é o ser humano e não a forma de distribuição do capital. Por isso, essa idéia está crescendo e
avançando de forma mais rápida do que imaginamos.
Aproveito o momento para apresentar trecho de
reportagem da revista Exame do mês de setembro:

Viva a diferença, porque a diversidade
do capital humano pode tornar as empresas
mais criativas, competitivas e poderosas. Isso
mostra exatamente que, embora as pessoas
tenham pensamentos e profissões diferentes,
a harmonia social se dará quando isso se
transformar em complementaridade.
Se tomarmos como exemplo um time de futebol,
uma equipe, veremos que há jogadores que chutam
melhor com a perna esquerda e outros, com a perna
direita, mas nem por isso eles não formam um time
para vencer. No próximo milênio, temos que saber tirar da diversidade do capital humano a criatividade
para resolvermos os problemas sociais que afligem o
mundo e não ficarmos divididos. Não podemos continuar na premissa do homem lobo do homem, e, sim,
do homem complementar ao homem. Aí teremos paz
social.
Por que temos problemas de violência hoje?
Será que não é porque as ideologias criam isso, colocando pessoas contra pessoas? Para termos paz,
não podemos combater a violência com violência,
porquanto violência gera violência. Temos de ter um
corpo social que funcione de forma harmônica, como
o corpo humano, em que os olhos são diferentes da
boca e do nariz.
Quando nos alimentamos, os olhos vêem o alimento, a boca o recebe e, mesmo sendo diferentes,
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complementam-se. Assim deveria funcionar o corpo
social, utilizando exatamente essa complementaridade para enriquecer o ser humano, a fim de que ele tenha sua realização pessoal, profissional, enfim, mais
bem-estar.
A mesma revista diz o seguinte:

o que é preciso para vencer na economia globalizada? O compromisso com a
mistura de pessoas, de experiências e de
idéias. O futuro vai pertencer às empresas e
aos países que abraçarem a causa da diversidade para estimular a criatividade.
Portanto, não podemos continuar discutindo sobre Direita e Esquerda; temos de observar a complementaridade, pois ela é importante. Imaginem se todos fossem produtores de café e não existissem produtores de leite! A diversidade de idéias, de profissões e de comportamentos é importante não para ficarmos nos destruindo, mas para construirmos uma
sociedade mais harmônica, com mais paz social.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Novais) - Concedo a palavra ao Deputado Marcondes Gadelha, pelo

PFL.
O SR. MARCONDES GADELHA (PFl - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"" e Srs.
Deputados, a iniciativa do Dep.artamento de Geologia
e Paleontologia do Museu Nacional do Rio de Janeiro
de enviar cientistas em busca de vestígios da presença de dinossauros no território nacional é uma das
mais auspiciosas notícias já recebidas pelos estudiosos do tema e pelos defensores da causa da preservação sistemática e oficial dos pontos de incidência
desses fósseis.
De grande interesse científico e profunda importância para o processo de definição histórica, o estudo da paleontologia vem se convertendo também em
uma interessante fonte de recursos devido ao incremento nas atividades do, assim chamado, turismo
ecológico.

Infelizmente, durante longo período, o interesse pelos sítios históricos brasileiros se manifestava
apenas além-mar. Os projetos iniciais de coleta e
catalogação desse patrimônio estiveram sob o comando de organismos estrangeiros e muitos dos
seus resultados sequer foram conhecidos pela imprensa e o grande público nacionais.
Prova inequívoca do descaso das autoridades
brasileiras com essas pesquisas é o desprezo com
que se tratou e ainda se trata o Vale dos Dinossau-

.
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ros, na minha cidade natal, Sousa, na Paraíba, objeto da pesquisa agora iniciada.
Por anos a fio o único trabalho subvencionado
de estudo das trilh~s de pegadas de dinossauros reconhecidas como as mais nítidas da América do Sul
foi desenvolvido pelo Prof. Giuseppe Leonardi, um
abnegado estudioso que teve seus esforços apoiados por uma instituição italiana, a Fundação Ligabue. O Prof. Leonardi é o responsável por grande
parte do trabalho de limpeza e preservação das trilhas hoje conhecidas em Sousa, e, desde sua partida, o processo de novas descobertas simplesmente
estancou.
Por isso, Sr. Presidente, há que se enaltecer
uma vez mais a decisão do Museu Nacional e ressaltar a parceria com empresas da iniciativa privada
e organizações não-governamentais. Esse tipo de
acordo parece ser indispensável para o prosseguimento das pesquisas enquanto não houver uma disposição mais séria e mais célere das administrações
públicas de se iniciar o processo de preservação
das áreas.
Todavia, os ganhos por conta da elucidação
histórica no processo educativo da humanidade e a
capitalização de recursos pelas áreas aquinhoadas
com esses patrimônios podem ser muito mais significativos, se medidas concretas forem tomadas.
Constitui-se na mais urgente dessas medidas a criação de parques de proteção desses territórios.
Infelizmente, venho sentindo, de forma pessoai, quão grandes são as dificuldades ,e a desarticulação no que tange a atrair a atenção das autoridades
para essa necessidade premente, mesmo dentro do
Congresso Nacional. Há anos, desde a minha passagem pelo Senado Federal, em Sousa, na Paraíba.
Como o projeto continua sob a análise das Comis-

a proteção da lei até mesmo contra a depredação
de visitantes, de turistas desavisados, ou de cientistas mal-iniciados, que não zelam pela conservação
das peças e dos espécimes lá à disposição.
Temos enfrentado enorme dificuldade para fazer com que haja essa aceitação. Agora, com a iniciativa do Museu Nacional e a presença de uma
grande comitiva, além do interesse de entidades encarregadas de proceder à documentação e à filmagem de todas as experiências da expedição e do
material eventualmente recolhido, é possível que tenhamos condições de implantar aquilo que vem sendo reclamado há mais de vinte anos, a criação do
Parque Nacional do Vale dos Dinossauros.
Conclamo os colegas Parlamentares e os técnicos do Ministério do Meio Ambiente a intensificarmos
os debates e implantarmos de uma vez por todas esses parques nacionais, em especial o do Vale dos Dinossauros, dando ao nosso patrimônio histórico o destaque que merece e às comunidades beneficiadas uma
nova oportunidade de desenvolvimento econômico.
Muito obrigado.
,.
.
O SR. PRESIDEN!E (Sergio NovaIs) - Com a
palavra a Deputada Marrsa Serrano, pelo PSDB.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB - MS.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nos trinta
anos anteriores a 1995, desde a edição do Estatuto
da Terra, em 1964, a reforma agrária havia assentado apenas 218 mil famílias no País.
O p,residentl=! Fernando Henrique Cardoso prometeu, ao tomar posse, em 1995, assentar 280 mil
famílias de trabalhadores rurais sem terra. Esse número já foi ultrapassado em mais de 7 mil famílias.
Só em 1998 foram assentados mais de 101 mil famílias.

sões da. Câ~ara e a ativid~de de pesq~is.a começa
a ser v~suahzada pela. SOCIedade braSileIra, talvez
este s~Ja o mo":lento Ideal para que ~ongre~so e
Executivo se !edlmam da demora em errar as areas
de pr~s~rvaçao e da escassez de recursos para essas atiVIdades.
A minha expectativa, Sr. Presidente, é de que
a presença na área de uma comissão de cientistas
dessa envergadura possa tocar a consciência nacional e despertar o interesse, o empenho e o zelo das
autoridades e deste Congresso.
É preciso enquadrar definitivamente o Vale
dos Dinossauros na categoria de parque nacional,
para assegurar aos restos que lá estão, aos vestígios, aos documentos históricos que lá se encontram

O total de famílias assentadas no período de
1995 a 1998 é de 287.539. De 1995 a 1999, já somam-se 372.866 famílias. Mais de 9 milhões de
hectares de terra foram destinados aos assentamentos, desde 1995. Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, hoje, o Ministro Raul Jungmann está em
Campo Grande Capital da minha terra, Mato Grosso do Sul, assi~ando um convênio com o Governo
do Estado, no valor de 27,5 milhões de reais, para
aquisição de 25.100 hectares da Fazenda Itamarati,
localizada em Ponta Porã, no sudoeste do Estado.
Essa fazenda é das mais conhe?idas do País, d~
propriedade de Olacyr Moraes. E uma fazenda rrquíssima, com terras de alto valor produtivo, cuja
colheita sempre foi o símbolo da agricultura em
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Mato Grosso do Sul, não só pela soja, pelo girassol
e pela cana-de-açúcar, mas, principalmente, pela
alta produção de grãos. É realmente o motivo maior
de Mato Grosso do Sul estar sempre entre os primeiros produtores de grãos neste País. Não é só por
ser a fazenda número um do País, com terra de altíssima produtividade, mas principalmente pelo valor
agregado das inúmeras e inúmeras benfeitorias que
possui.
Sr. Presidente, hoje, essa fazenda está sendo
desapropriada com o apoio do Governo do Estado
de Mato Grosso do Sul, que ficou como parceiro
para realizar as obras de infra-estrutura do projeto
de assentamento e prestar assistência técnica aos
trabalhadores rurais que lá serão assentados.
Este convênio assinado hoje permitirá ao Governo Federal, através do Incra, cumprir a meta de
assentar 3 mil famílias este ano no Estado de Mato
Grosso do Sul. Só nessa fazenda que hoje está
sendo adquirida, mais de 1.200 pessoas serão assentadas. Para nós, saber que o Governo Federal
está cumprindo a meta a que se propôs com o Estado de Mato Grosso do Sul é fator de tranqOilidade e
de orgulho.
Sr. Presidente, segundo matérias de jornais de
hoje do nosso Estado, Mato Grosso do Sul, mesmo
com todo o esforço do Governo, lidera o ranking
nacional das invasões de terra. São 39 das 197 fazendas invadidas no País.
Sr. Presidente, nosso Estado também está liderando, infelizmente, o ranking. nacional de mandados de reintegração de posse - chegam a 33 hoje
- não cumpridos pelo Governo do Estado. Nós estamos liderando - acima de Pernambuco, São Paulo,
Alagoas, Minas Gerais - com 39 invasões de terra,
com o maior número de assentados no Estado e
também com o maior número daqueles que estão
esperando o seu assentamento e estão à beira das
rodovias: não há uma rodovia em Mato Grosso do
Sul que não tenha acampados. Quero dizer com
isso que, a par de ficarmos felizes pelo Incra estar
cumprindo sua meta, estamos também preocupados
porque hoje em Mato Grosso do Sul o campo não
tem paz e todos os produtores rurais e os que esperam sua terra estão em conflito. É um momento em
que não há mediadores, em que juízes pedem intervenção federal no Estado em função de o Governo
não promover reintegração de posse.
Sr. Presidente, S,.as e sf. Deputados, senhoras e senhores que me ouvem neste momento, é
sempre preocupante saber que um Estado rico

Novembro de 2000

como Mato Grosso do Sul, um Estado eminentemente agropecuário, que tem muito a oferecer ao
Brasil, é um dos maiores produtores de grãos e possui o segundo maior rebanho de gado de corte do
País, não pode propiciar aos seus cidadãos a paz
que eles tanto esperam.
O que eu ainda gostaria de dizer nesta tarde é
que todos nós, cidadãos de Mato Grosso do Sul, esperamos que o Governo Estadual faça a sua parte,
no que concerne ao convênio que o Governador firmou hoje com o Ministro Raul Jungmann, assumindo a obrigação de garantir a essas 1.200 famílias
assistência técnica e a infra-estrutura de que precisam para trabalhar, plantar e colher com dignidade,
mas principalmente, garantindo ao Estado a paz no
campo que todos esperamos, os fazendeiros, os trabalhadores rurais sem terra e, acima de tudo, toda a
população de Mato Grosso do Sul. Todos esperamos que ambas as partes, o Governo Federal, através do Incra, o Governo Estadual, através da sua
Secretaria de Produção, dêem ao nosso Estado a
paz que estamos precisamos, sobretudo em ano em
que a ONU, através da Unesco, está trabalhando
tanto pela paz no mundo. Esperamos que a paz
chegue ao campo em Mato Grosso do Sul e que o
Governo do Estado consiga fazer sua parte.
Era essa, Sr. Presidente, a comunicação que
eu queria fazer a esta Casa e a todos aqueles que
me vêem e ouvem pela Rede Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Novais) - Vamos
ouvir no período das Comunicações Parlamentares
a Deputada Vanessa Grazziotin, pelo Bloco Parlamentar PSB/PCdoB. S.Exa dispõe de cinco minutos.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoS - AM. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, sf. Deputados, companheiras e companheiros, venho a esta tribuna tratar de assuntos
que dizem respeito à política de medicamentos.
Deputado Sérgio Novais, estou feliz em vê~lo
hoje na direção dos trabalhos, V.Exa que, assim
como eu, fez parte da CPI dos Medicamentos, insta~
lada no ano de 1999 nesta Câmara dos Deputados.
Infelizmente, essa CPI não aprofundou as investigações da forma como deveria. Ela detectou
que no País não há qualquer tipo de controle de
preços de medicamentos e, mais do que isso, chegou à conclusão de que as indústrias, particularmente as multinacionais, manipulam completamente
a planilha de custos, com o objetivo único de majorar os preços, de forma irresponsável e desrespeitosa à população que necessita do medicamento para
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sua sobrevivência. Infelizmente, a CPI não obteve
Nesse sentido, estamos tomando algumas pro·
os resultados esperados.
vidências com as quais, tenho certeza, V.Exa con-
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Quero dizer, Sr. Presidente, que as conclusões
da CPI resumiram-se a uma série de sugestões,
grande parte delas encaminhadas ao Poder Executivo. Entre elas estava a indicação da necessidade de
se estabelecer um grupo de trabalho, no âmbito do
Poder Executivo, que viesse propor a regulamentação do setor farmacêutico em nosso País e, mais do
que isso, a análise e propostas de medidas regulatórias. Não podemos mais permitir a maneira livre
de atuação do mercado desse setor.
No Diário Oficial do dia 18 de agosto deste
ano, o Presidente da República publicou decreto
constituindo o grupo de trabalho de regulamentação
do setor farmacêutico.
Para nossa surpresa, todos os participantes
desse grupo de trabalho, a grande maioria ou representa o comércio de medicamentos, o setor varejista, a indústria, ou o Poder Executivo. Apenas em
uma alínea foi dedicada uma vaga à representação
dos consumidores. Apenas uma vaga, repito, para a
representação dos consumidores.
Imediatamente, no dia 23 do mês de agosto,
encaminhamos a este plenário indicação, solicitando
à Presidência da República que revisse a composição do grupo de trabalho e que contemplasse efetivamente a participação e a representação não só
das categorias ligadas à área de saúde, como federações, conselhos de farmacêuticos, de médicos,
mas também dos usuários, 'além da necessidade de
ter esse grupo de trabalho um representante do
Conselho Nacional de Saúde.
Infelizmente, em nenhuma alínea o Presidente
Fernando Henrique mudou o seu decreto. No Diário
Oficial do dia 6 de setembro deste ano foi publicado
pela Casa Civil a designação de alguns membros da
Advocacia Geral da União, do Ministério Público Federal e de distribuidores e de representantes dos
consumidores. E pasme V.Exa! Sabe quem foi indicado como representante dos consumidores, Sr.
Presidente? O Sr. Roberto Freitas Filho. Quem é
esse senhor? Nada mais do que o Diretor do Departamento de Manutenção e Defesa do Consumidor
da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, que é um órgão vinculado ao Governo Federal.
Portanto, nem os consumidores estão repre·
sentados nesse grupo de trabalho. Que regulação
sairá daí, Sr. Presidente?

corda e das quais participará.
Primeiro, vamos pedir uma audiência com o
Ministro da Saúde, José Serra, para exigir a modificação imediata da composição desse grupo de trabalho.
Segundo, vamos pedir também uma audiência
com o Ministro Pedro Parente, da Casa Civil, porque não podemos aceitar esse grupo de trabalho,
cujos resultados, certamente, serão muito mais precários do que os da CPI dos Medicamentos. Não
podemos permitir que isso continue a vigorar.
Para concluir, quero dizer que, no decorrer da
CPI dos Medicamentos, encaminhei uma representação ao Ministério Público Federal no Distrito Federal contra a empresa multinacional de medicamen·
tos Schering Plough S/A, que comercializava um
produto cujo registro ela não detém. É o medicamento Rotram, Roxitromicina, cujo registro sanitário
é da empresa Mantefarma.
Acabo de receber no meu gabinete a decisão
do Procurador da República no Distrito Federal, Dr.
Oswaldo José Barbosa da Silva, na qual ele recomenda ao Presidente da Agência de Vigilância Sanitária que determine a proibição da comercialização
do fármaco Rotram, Roxitromicina, ilegalmente comercializado pela Schering Ploug S/A.
Neste País, Sr. Presidente, fala-se muito em
medicamentos falsificados, comercializados irregularmente, e uma grande multinacional também usa
dessa prática ilegal e danosa à saúde da população
brasileira.
Quero aplaudir a decisão do Ministério Público
Federal e exigir da Agência de Vigilância Sanitária
que retire imediatamente o antibiótico Rotram das
prateleiras das farmácias deste País.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Novais) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Paes Landim, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PFL.
O SR. PAES LANDIM (Bloco/PFL - PI. Como
Líder.) - Sr. Presidente, o Banco Mundial realizou
em Brasília, nos dias 16, 17 e 18 de outubro, o Fórum sobre Desenvolvimento, sob o título "O Ataque
à Pobreza". Aliás, "O Ataque à Pobreza" é o título
principal do relatório da instituição no ano 2000.

Participaram do Fórum: David de Ferranti, Vi·
ce-Presidente do Banco Mundial para a América
Latina, o Ministro Pedro Malan, a Sra. Profa. Ruth
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Cardoso, o Dr. Gobind Nankani, Diretor do Banco
Mundial no Brasil, além de vários expositores internacionais e nacionais, destacando-se entre os
brasileiros José Pastore, Affonso Celso Pastore,
Hélio Jaguaribe, Ricardo Paes de Barros e a Profa. Wanda Engel, que fez uma excelente abordagem a respeito do fenômeno da pobreza em nossa
sociedade.
Com certeza, as reflexões ali apresentadas
pela competente Secretária de Estado da Assistência Social são importantes indicadores da atuação
da Profa. Wanda como coordenadora do Projeto
Alvorada, baseado no índice de Desenvolvimento
Humano, IDH-14, das Nações Unidas.
Sr. Presidente, seria difícil escolher, das exposições feitas tanto pelos expositores nacionais
quanto pelos expositores internacionais, a mais importante.
Queria apenas me reportar a uma delas, que
foi uma espécie de resumo metodológico do próprio
relatório do Banco Mundial a respeito do Brasil, um
relatório que tem o combate à pobreza como preocupação basilar. Reporto-me à exposição do Dr. Joachim von Amsberg, economista principal do Banco
Mundial em Brasília, em que resumiu, de certa maneira, as preocupações do Banco Mundial com o
nosso País.
O título da sua exposição foi "O Combate à
Pobreza no Brasil". Em suas observações, ele destaca: "A pobreza do Brasil é altamente concentrada
na Região Nordeste, nas áreas rurais e nas pequenas cidades". O Dr. Joachim von Amsberg faz um
quadro indicativo dos avanços que temos tido na
área da saúde, na área da educação, embora os expositores, tanto nacionais quanto internacionais, tenham insistido na importância da qualidade educacional. É um tema que merece uma abordagem à parte em outra oportunidade.
Um dos itens importantes da sua exposição foi
a referência ao perfil da pobreza no Brasil. Mostrou
que 35 milhões de brasileiros, 22,6% da população,
vivem abaixo da linha de pobreza de renda familiar
per capita de 65 dólares. Em comparação, em
1993, havia, é bem verdade, 52 milhões de brasileiros abaixo dessa linha de pobreza, correspondente,
à época, a 34,2%. De qualquer maneira, o crescimento econômico do País, a política de estabilidade
monetária do Governo brasileiro fez com que se reduzissem os índices de pobreza em nosso País.
Mas veja um subitem muito importante da sua
exposição "Principais Fatores Associados à Pobre-

Novembro de 2000

za: 1 -localização no Nordeste, ou em áreas rurais,
ou em cidades pequenas; 2 - baixos níveis de educação; 3 - desemprego, emprego autônomo ou informal; 4- raça negra ou parda (principalmente atravás da educação)".Via gráficos, ele comprova, matematicamente, a realidade da sua importante análise.
Outra observação significativa foi a assertiva
de que a estabilidade e o crescimento (período de
1993 a 1999) reduziram a pobreza mais em áreas ricas (Sudeste e em regiões metropolitanas) do que
propriamente nas áreas pobres (Nordeste, áreas rurais).
Convém, ainda, Sr. Presidente, destacar outro
título da sua bela exposição: "Como Alcançar As
Metas Sociais do Governo?" - baseado exatamente
nas conclusões de Copenhague. Entre outros itens,
ele diz: "Fortalecimento do capital dos pobres (educação, saúde, acesso ao crédito, reforma agrária,
microcrédito, serviços públicos básicos)". Ali ele reconhece grandes avanços nas políticas públicas do
Governo Federal, além de uma lição profunda:
"Inclusão social e participação dos pobres em processos sociais e tomadas de decisões". Por fim, sublinha a imperiosa necessidade de um crescimento
sustentável e com base ampla para a redução da
pobreza, além de uma reforma mais profunda do
gasto social.
Sr. Presidente, acho que o próprio Banco
Mundial tem de dar o exemplo. Veja o programa de
apoio à pobreza rural no meu Estado, o Piauí, onde
há focos de corrupção, inquéritos da Polícia Federal. Uma das causas reside no fato de que os pobres, os destinatários dos benefícios desse importante programa do Banco Mundial não têm participação na definição dos seus objetivos. Cansei de denunciar ao Banco Mundial certos problemas sérios
no meu Estado e, por último, desisti quando o representante do programa no Piauí viajou em um avião
de empreiteiro com um construtor e um representante do banco, parece-me de Brasília, para visitar
obras suspeitas.
Veja bem, Sr. Presidente, o Banco Mundial poderia criar a pedagogia do associativismo, fazer com
que associações não criadas na última hora, mas
que tivessem uma certa tradição - sociedades, pessoas jurídicas, movimentos de caráter -filantrópico ou
educacional -, pudessem ser intermediárias desses
benefícios do Banco Mundial, evitando a politicagem
do Governo.
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Basta localizar os Municípios aos quais se destinou o programa de combate à pobreza rural. Vai-se
notar ali, tranqüilamente, a discriminação política. Seria fundamental que o Prefeito, o Promotor Público, o
Vigário da cidade, o representant.e ~a Câmara?e Vereador~s, o represe.n~ante dos ~I~dlcatos locais, das
comunIdades be~~fl~lada~, partlclpa~s,em do c?~seIh_o de cada Mumclplo, a fim de propl~lar a partlclpaçao dos pobres nos processos SOCIaiS e na tomada
de decisões que lhes digam respeito nos programas
de combate à pobreza rural do Banco Mundial.
,
"
Nesse sen,tldo, o ba~co te~ agIdo mais ?0~0
um banco p!op.namente dIto, e n~o como a mais Importante agenCIa de fomento social do mundo.
Sr. Presidente, é de certa maneira inquestionável a contribuição do Banco Mundial aos Governos
do nosso País. O diagnóstico a respeito da pobreza
no Brasil e no mundo é realmente inatacável: fala,
com muita perfeição, no crescimento e na redução
da pobreza ao longo do tempo; traz indicadores das
reformas do gasto social; traz agendas de reformas
para a política e o gasto social, e políticas de focalização para ajudar nos gastos sociais; induz muito
bem a necessidade de serviços públicos (água, esgoto, habitaç~o~ e tarifas. sUf.icientes para recuperar
custos e SubSIdias bem direcionados.
Foi um grande momento, Sr. Presidente. Foram dois dias de riqueza intelectual e de grande
contribuição para a reflexão em nosso País dos problemas da pobreza.
· I
t
d d'
O Banco Mun dla mos rou uma gran e Imen,
I
Q
b
'
D'
t
sao sacia. uero para enIzar o Ire ar do Banca
Mundial do Brasil, Or. Gobind Nankani, que é uma figura realmente excepcional; vem da índia e tem
uma visão extraordinária das causas da pobreza,
um enfoque prospectivo de como neutralizar os
seus efeitos danosos em nossa sociedade, nos países em desenvolvimento e nos países mais pobres.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel) - Concedo a palavra por três minutos ao nobre Deputado
Sérgio Novais para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.
O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, primeiro quero prestar solidariedade ao Governador do Amapá, João
Capiberibe do PSB depois de sua postura na CPI
do Narcotráfico.
'
a
S.Ex denunciou diversos empresários e Oeputados Estaduais envolvidos diretamente com o
narcotráfico naquele Estado. A partir daí os denunciados não se aquietaram e, enquanto o Governador
se encontrava na França a fim de discutir projetos
de desenvolvimento para a região amazônica, especificamente para o Estado do Amapá, foi surpreendido pela Assembléia Legislativa que o afastou do
cargo.
Então imediatamente o Governador voltou ao
Brasil e, ju~tamente com o povo, garantiu sua permanência no Governo Estadual, num grande ato em
Macapá mostrando que os Deputados Estaduais,
comand~dos pelo Presidente daquela Assembléia,
Deputado Fran Júnior - que de representante do
povo não tem nada, e sim, de representante do narcotráfico -, cometeram a afronta ao povo amapaense. Conseqüentemente, João Capiberibe teve total
respaldo das lideranças nacionais de todos os partidos presentes ao ato em Macapá, garantindo, portanto, a permanência do Governador no Poder Exet' d
I Et d
cu IVO aque e s a o.
Portanto, queria prestar essa solidariedade ao
povo do Amapá, que também vem sendo agredido
pela postura desses Parlamentares.
Sr. Presidente, outro assunto que quero comentar rapidamente diz respeito ao horário de ve·
rão.

Que esse fórum se renove sempre em nosso
País, traga sempre novas reflexões, novas contribuições, a fim de que o Brasil tenha continuamente
iluminados indicadores sociais da maior garantia
técnica e científica, que são os indicadores feitos
pelas competentes e sérias abordagens do Banco
Mundial.

A exclusão de todo o Nordeste, com exceção
da Bahia, do cumprimento do horário de verão representa ganho significativo, assim como a discussão, a partir do Nordeste, que se alastra por todo o
Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Assumem sucessivamente a Presidência a Sra. Vanessa Grazziotin e o Sr. José
Pimentel, § 2º do artigo 18 do Regimento
Interno.

No Nordeste, que se situa na linha do Equador, os dias são iguais às noites praticamente durante todo o ano, diferente do Centro-Oeste e do
Sudeste, onde em algumas épocas do ano os dias
são mais longos do que as noites.
Portanto, o Nordeste nunca poderia ter sido incluído no horário de verão. Os interesses de ball-
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queiros e de donos de redes de televisão, entretanto, fizeram o Governo Federal, que representa meIhor o setor do grande capital do que o povo, incluir
o Nordeste nesse sofrimento, que graças à nossa
luta, este ano, durou apenas dez dias.
Estava previsto que o horário de verão terminaria no dia 27 de fevereiro de 2001. Conseguimos,
na Ceará, por meio de ação popular impetrada na
Justiça Federal, que o Tribunal Regional de Recife
reconsiderasse a liminar que garantia a permanência do referido horário. Dia 18 de outubro, o Ceará
saiu do horário de verão, forçando o Governo Fernando Henrique Cardoso a assinar decreto, dia 22
de outubro, liberando também todo o Nordeste e o
Estado de Roraima.
Gostaria de prestar solidariedade ao Deputado
Luiz Bittencourt, que hoje tratou da questão no Estado de Goiás. Ora, se o dia é maior do que a noite
em Goiás, esse fator traz um componente social as pessoas são levadas a acordar mais cedo e a
sair de casa quando ainda está escuro -, que causa
desconforto biológico a todos nas diversas regiões
do Brasil, mesmo quando há economia de energia.
As crianças, mais sensíveis, sofrem mais e mesmo
os adultos não se adaptam, passam cinco meses
sofrendo com esse horário.
O Brasil precisa investir na área energética.
Desse modo não será mais preciso adotar tal horário para evitar blecautes etc. Portanto, alerto quanto
à necessidade de investimentos, a fim de acabarmos o quanto antes com o horário de verão. Que
isso deixe de ser rotina e passe a ser questão eventual em nosso País.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado José Pimentel, para
uma Comunicação de Liderança pelo PT.

ais federais, em especial Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal, BNB e BASA, não fecharam
acordo coletivo de trabalho com os sindicatos representativos das categorias.
Estamos vivendo situação bastante crítica, de
mobilização nacional, em que o Banco do Brasil e a
Caixa Econômica Federal iniciam assembléias no
sentido de deflagrar movimento grevista no País a
fim de tentar assegurar, depois de seis anos, o primeiro reajuste em seus salários. A tabela salarial
paga aos funcionários desses bancos é a mesma de
setembro de 1994. De lá para cá, tiveram alguns
mecanismos de abono salarial, mas não reajustes
salariais. Esse procedimento tem trazido severos
prejuízos aos integrantes da categoria, principalm_ente. porque, no, ~?mento da,s a~osentadorjas,
nao ha qualquer cnteno de ~tuahzaçao, o que traz
reflexo para o resto de suas vidas.
Outra situação gravíssima é a dos servidores
de bancos estaduais que foram federalizados, a
exemplo do Banespa, um dos maiores bancos deste
País, que está em processo de privatização. Sua direção, que hoje é indicada pelo Banco Central do
Brasil, nega-se a negociar com os funcionários, e
por isso desde ontem, dia 31 de outubro, eles entraram em processo de paralisação. Hoje, 1º de novembro, 90% da categoria estão paralisados, e nos
Estados em que o Banespa possui agências elas
praticamente não estão funcionando.
Talvez fosse o momento de esta Casa constituir uma Comissão Externa, para mediar as relações
entre capital e trabalho, já que as direções desses
bancos declaram que qualquer negociação tem de
passar pela área econômica do Governo Federal,
em especial pelo Ministério da Fazenda, que nomeia
os diretores desses bancos e principalmente os
seus Conselhos de Administração, que têm o Secretário-Executivo do Ministro da Fazenda como Presidente. Acredito que no próximo dia 6 de novembro,
quando esta Casa retornar ao trabalho, se porventura não for resolvido esse grave impasse, será o momento de constituirmos essa Comissão Externa
como mediadora.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (BLOCO/PT - CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a data-base da categoria bancária é 1º de setembro. Esse seria o momenta em que trabalhadores e patrões sentar-se-iam à mesa para pactuar novas condições de
trabalho para os próximos doze meses. No entanto,
já estamos em novembro e até hoje os bancos ofici-

Temos também outro processo de mobilização. É a dos policiais rodoviários federais. Esses
trabalhadores, até por volta de 1989, recebiam a
GOE - Gratificação por Operações Especiais. Em
1990, ela foi extinta por meio de medida provisória.
Em 1998, por decisão do Poder Judiciário, essa gratificação, que foi paga por mais de dez anos, voltou
a ser direito desses trabalhadores.

O Sr. José Pimentel, § 2º do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Walter
Pinheiro, § 2º do artigo 18 do Regimento
Interno.
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No entanto, a partir de maio de 1998, sem
qualquer explicação por parte do Governo Federal,
nos contracheques desses servidores deixou de
constar o pagamento da GOE. No final de 1999, ele
é restabelecido por meio da Medida Provisória nº
2.009. Em outubro de 2000, após mais de uma semana em greve, tal pagamento foi estendido aos
servidores das Polícias Civil e Militar de Brasília.
Entretanto, os policiais ro~~viár~os federais cO,ntinua~_s~m ~~ceber essa gratlflca~a~, embora haja declsao JudiCial assegurando tal dIreito.
No dia 8 de agosto de 2000, nesta Casa, realizamos sessão solene, em que o Diretor-Geral da
Polícia Rodoviária Federal e o Sr. Ministro da Justiça se comprometeram a fazer gestões junto ao Govemo, a fim de viabilizar esse pagamento. E fizeram
tratativas! Infelizmente, a insensibilidade da Casa
Civil e da área econômica do Governo, até hoje, 1
de novembro, não permitiu que esse direito fosse
estendido a tão importante segmento dos trabalhadores federais. Exatamente por isso, desde ontem,
a categoria também iniciou um processo de operação padrão em grande parte das suas unidades e
nas rodovias federais.

º

O impasse precisa ser resolvido, e por isso fazemos um apelo, principalmente às Lideranças da
base do Governo, para que o pagamento da GOE
seja assegurado aos policiais rodoviários federais, a
fim de que a categoria não seja levada à greve. Talvez, o Executivo queira exatamente isso. No entanto, a sensibilidade do Congresso Nacional deve ser
muito mais forte que a intransigência ou a arrogância do Poder Executivo.
Por isso, Sr. Presidente, é fundamental discutirmos a questão salarial dos servidores públicos federais, que já estão há seis anos sem aumento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Walter Pinheiro, § 29 do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio
Novais, § 2 9 do artigo 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Sérgio Novais) - Concedo a palavra ao Deputado Walter Pinheiro, pelo PT,
S.Exa. dispõe de cinco minutos.
O SR. WALTER PINHEIRO (BLOCO/PT - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, temos participado da discussão
acerca da reestruturação de órgãos públicos da estrutura federal.
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Nesta Casa já se ensaiou o debate da reestruturação de órgãos como DNOCS, Banco Central,
Ibama, enfim, de diversas instituições. Parece-me
que essas discussões afloram na medida em que
denúncias vêm à tona, e, portanto, aceleram a fúria
pela reestruturação. Refiro-me, neste exato momento, à situação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER.
Causou-me muito espanto quando comecei a
ler, em algumas matérias, posições assumidas por
dirigentes do Governo, de que era necessário por
fim, acabar, extinguir o DNER, como solução para
os problemas ali apresentados. Ora, é a velha história de acabar com o órgão, para combater a corrupção. Prender o ladrão? Nem pensar! Para os safados, os que se beneficiaram da corrupção, as medidas foram as mais brandas possíveis. Isso é espantoso, principalmente num País que tem sérios problemas com sua estradas, que estão em péssimo
estado de conservação. Mas, agora, entende-se
que o problema da corrupção se resolve acabando-se com o DNER.
Trata-se de posição absurda. O que precisamos é apurar as denúncias de corrupção, desvio,
malversação e tráfico de influência que há no
DNER, e não acabar com o órgão. Precisamos, ao
contrário, potencializar órgãos como esse, para que
a sociedade brasileira tenha boa prestação de serviço, principalmente nas estradas, tão importantes
para o desenvolvimento, para o deslocamento e até
para o lazer. Aliás, amanhã é feriado, e garanto que
muitos brasileiros optarão por não sair de casa, para
não correr risco nas estradas brasileiras.
Acredito que extinguir o DNER será apenas
mais uma forma de esconder a poeira embaixo do
tapete. Ou seja, é simples: "Acabamos com a corrupção, porque acabamos com os órgãos. "Mas à
medida que este Governo assim procede, aqueles
que agiram de má-fé e de forma irresponsável na
estrutura do DNER, uma vez extinto o órgão, talvez
nem sofram absolutamente nada e podem até - pior
ainda! - ser aproveitados em outras estruturas públicas. Obviamente, eles foram para o DNER levados
por autoridades maiores, que indicam pessoas para
cargos de confiança ou coisa parecida. Como o
DNER foi extinto, acabou-se a corrupção, e eles po~
dem ir para qualquer outro órgão.

É importante que os trabalhadores do serviço
público, principalmente os do DNER, assumam neste exato momento a dianteira da denúncia. Não podemos responsabilizar os servidores públicos pela
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safadeza que se instalou, a partir do Ministério dos
Transportes, com ramificações no DNER. Os servidores desse órgão não podem ser responsabilizados, pois serão penalizados. Para a sociedade, a
extinção significa um combate à corrupção. Eles serão penalizados, à medida que ficarão como responsáv~i~ por essa bandalheira,' e_terão ~m~ segunda
pumçao, porque,. ~om a exttnçao do orgao, devem
ganhar a rua - alias, a ~strada e~bur~cada -, como
local de trabalho. Ou seja, eles vao ficar no olho da
rua.
Então, neste exato momento, precisamos debater que tipo de serviço público temos e que tipo
de serviço público necessitamos para o País. Esse é
um debate importante. Vamos lá! Vamos fazer a CPI
nesta Casa. Vamos identificar os problemas do
DNER. Vamos promover um debate sobre qual o
melhor modelo, qual a estruturação, qual a reformulação de que precisa o DNER para funcionar condignamente. Uma delas, obviamente, é tratar seus servidores com respeito e dignidade, oferecendo-lhes
salários e condições de trabalho. Essa é uma das
questões prioritárias no momento, e não o debate
louco.
É bom lembrar que o DNER já desempenhou funções importantíssimas: a confiabilidade
de todo o povo brasileiro na condução do chamado acompanhamento das nossas estradas. Conjuga-se a ação do DNER hoje à ação dos policiais rodoviários federais, que era uma ação combinada: ação de conservação e de policiamento.
Não é à toa que recentemente policiais rodoviários de todo o Brasil reclamaram das péssimas
condições de trabalho que lhe são impostas por
este Governo, que não se importa com a situação
dos trabalhadores.

Sr. Presidente, diante desse descaso, faço
este registro lamentando que essa atitude seja tomada.
Espero que o DNER possa ser mantido como
instituição e seus servidores preservados, pois merecem respeito.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Novais) - Concedo a palavra ao Deputado Virgílio Guimarães, pelo
PT.
O SR. VIRGíliO GUIMARÃES (PT - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, registramos com alegria o resultado
das eleições em Minas Gerais. Aparentemente o
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Estado destoou um pouco do cenário nacional no
que se refere ao desempenho do PT. Tivemos algumas perdas importantes, como a eleição em Betim,
em algumas cidades do Vale do Aço e não estivemos presentes no segundo turno das eleições das
quatro principais cidades mineiras.
Estamos alegres com o resultado, porque, ao
analisar com mais cuidado o desempenho do PT,
percebemos que, mesmo nas cidades onde o partido não foi vitorioso, ele cresceu em número de
votos em todas elas. Tivemos um crescimento do
apoio popular à administração e um reconhecimenta ao chamado modo petista de governar. Tivemos uma derrota política é verdade, mas também um crescimento da força do nosso eleitorado
que estará presente nas eleições de 2002. E tivemos compensações importantes, como as vitórias
em Governador Valadares, Poços de Caldas, sul
de Minas, e a presença no segundo turno nas
grandes cidades, como Belo Horizonte, em que o
Prefeito Célio de Castro teve vitória maiúscula.
Também fomos vitoriosos em Uberlândia e Juiz de
Fora.
Podemos dizer que as forças de oposição em
Minas Gerais farão parte de um processo de renovação e transformação do Brasil. Portanto, Minas
disse presente a essa eleição.
Queremos dizer que para o PT e para as forças de oposição Minas Gerais estará presente. O
Brasil pode esperar de Minas uma participação coerente e firme a fim de transformar o País nas próximas eleições.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Novais) - Concedo a palavra ao Deputado Paulo Rocha, pelo PT.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se Minas estará presente, quero dizer que o
Pará também estará presente no processo de mudança em nosso País.
Sem dúvida nenhuma o Partido dos Trabalhadores, ao longo dos seus vinte anos, mostrou
ao País que a política é instrumento fundamental
de um povo que pode construir seu próprio destino.
Ao longo dos anos, nossa geração que construiu o partido, o PT fez exatamente com que o povo
organizado e consciente resgatasse o sentido de
nação, de cidade. A luta sindical e a luta popular
consolidaram esse processo político que agora chega aos p~deres institucionais do País.
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Nossa ação parlamentar em qualquer instância, nossa ação no Poder Executivo, para o qual
fomos eleitos para governar, mostra que é possível
fazer política com ética, com transparência, com
democracia. É possível também fazer com que a
concepção de governar mude.
E foi isso que o PT fez à forma de governar,
saindo dos limites da democracia representativa,
chegando a uma democracia participativa onde o orçamento é instrumento fundamental de cidadania
para interferir na aplicação do dinheiro público, na
definição de onde deve ser aplicada a vontade do
governante.
Então, ultrapassamos os limites da vontade
do governante eleito e fazemos com que o povo,
no dia-a-dia, intervenha nas decisões, além das
políticas públicas exercidas nos governos democráticos e populares, numa aliança, numa frente
popular onde PT, PSB, PDT, PCdoB, enfim, os
partidos populares t!9m consolidado políticas públicas que vão ao encontro da cidadania do
País.
Então, o povo busca alternativas que se contrapõem à política neoliberal, à política exercida pela
elite dominante em nosso País. A responsabilidade
de dar continuidade é isso, e a responsabilidade do
Partido dos Trabalhadores e desta Frente Popular
exercer esta forma de governar cada vez mais consolida o projeto político de uma geração que, repito,
chamou para si o destino do seu País.

o SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Novais) - Tem V.
Exa a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero apresentar a esta Casa projeto de lei que
dispõe sobre a cobrança de taxas pelos municípios.
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presa de telecomunicações ou de TV a cabo utilize seu poste para passar a rede daquela empresa.
Quero saber quanto essas empresas pagam,
por exemplo, ao Poder Público. Qualquer cidadão
que constrói num solo, paga IPTU, mas as empresas que ganham dinheiro com postes instalados nas
ruas não contribuem para a cidade pagando o que
poderíamos chamar de preço público.
Para São Paulo, Deputado Paulo Rocha, esse
projeto vai ser muito importante porque a cidade tem
muitos postes. Talvez a companheira Marta Suplicy
possa usar o dinheiro do preço público cobrado pelo
poste para aplicar nos programas Bolsa-Escola ou
Renda Mínima.
Então apresento projeto que institui a cobrança
do preço público por postes, caixas, dutos e utilização do solo por parte dessas empresas.
Por último, Sr. Presidente, registro uma iniciativa interessante. O cidadão Almir Alcântara enviou
e-mail a todos os Deputados dizendo que acompanhou um dos processos de transmissão da TV Câmara - e que isso sirva de estímulo para os nossos
profissionais -, parabenizando sua programação e
o desempenho dessa experiência, que tem tornado
público os atos desta Casa, democratizando cada
vez mais a informação.
Portanto, é importante fazer o registro do
Sr. Almir Alcântara, nosso conterrâneo, observando o acompanhamento e a forma até carinhosa com que se dirigiu a este Parlamentar e a
esta estrutura. Transmito isso aos funcionários,
porque acho relevante o trabalho que desempenham no interior da Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Novais) - Nobre
Deputado Walter Pinheiro, no Estado do Ceará a TV
Câmara também tem enorme repercussão, pela
qualidade dos seus trabalhos, sendo referência em
programação positiva, principalmente quando a televisão comercial brasileira se tem caracterizado com
muito lixo.

VIII - ENCERRAMENTO

Chamo a atenção de V. Exa e de todos os pares para artigo publicado recentemente em que dizia
que o poste virou o novo sócio.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Novais) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

Se a população brasileira não sabe, as empresas que hoje detêm postes os alugam. Uma
empresa de energia, por exemplo, tem cobrado
em torno de 10 reais por poste para que uma em-

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Novais) - Encerro a sessão, convocando outra para a próxima sexta-feira, dia 3, às 9 horas.
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AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

ND 639.A/OO -

(COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Fumiação Logos - Eo\ções,

EMENDAS OU RECURSOS
l-EMENDAS

rr·RECURSOS

1.CONTRA

APRECIAÇÃO

CONCLUSIVA

DE

COMISSÃO (Art. 24, U)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, §1 Q)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, §311 combinado com art.132, §2a)
1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

Novembro de 2000

Jornalismo e Radiodifusão, para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüênoia
modulada,
com
fins
exclusivamente
educatiVos, na cidade de \\a\\'oa, Esi.ado de
São Paulo.
DECURSO: 2A SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: OS-11..QO

ND 558·A/OO -

(CONfiSSÃO DE CIÊNCIA E
COMUNICAÇÃO
E
TECNOLOGIA,
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária A Voz de
Quissamã a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Quissamã,
Estado do Aio de Janeiro.

DECURSO: 21 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-11-00

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:
N°

(COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMATJCA) - Aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural José Ribeiro da Cunha

437·AlOO -

a
executar serviço
de radiodifusão
comunitária, na localidade de Montividiu,
Estado de Goiás.
DECURSO: 2óI SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-11-00

N° 591·AlOO - (COMISSÃO DE CI!NCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Educadora de
Umeira Ltda., para explorar serviço de

radiodifusão sonora em anda tropical,
cidade de limeira, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2' SESSÃO

na

ÚLTIMA SESSÃO: 08-11-00

NO 596·AlDO -

(COMISSÃO DE CIÊNCIA E
E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAO
INFORMÁTICA) - A.pfova o ato que autof\Za
a Associação de RadIodifusão Comunitária
de Itaguaçu a executar serviço de

N° 494·A/OO - (COMISSÃO DE CrÊNCIA E
TECNOl.OGIA,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a

permissão outorgada à Brasília Super Rádio
FM Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na oidade de Brasflia. Distrito Federal.
DECURSO: 2' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08·11·00

radiodifusão comunitária,
DECURSO:2'SeSSÃo
ÚLTIMA sessÃo: 08-11,00
N°

N° 528·A1DD -

em freqüência
modulada,
exclusivamente educativos,
Cascavel, Estado do Ceará.
DeCURSO:2~SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-11-00

com fins
cidade de

597-AlGO

-

(COMISSÃO

TECNOLOGIA,

(COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
Fundação Cultural
de
permissão à
Radiodifusão Educativa Dolores Aloântara.
pare. executar serviço de radiodifusão sonora

na localidade de

\taguaçu, E.stad.o do E.spírito Santo.

DE

C1ÊNC1A

COMUNICAÇÃO

E

E

INFORMÁTICA) - Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária é Cultural
Teresense a executar serviço de radiodifusão

comunitária, na locàlidade de Santa Tereza,
Estado do Esprrito Santo.
DECURSO: 21 SESSÃO
ÓLllMA SESSÃO: 08-11-00
N°

(COMISSÃO DE CJ~NCJA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAO
E

59B·AlDO -
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INfORMÁtICA) - Aprova o ato que autoriza
a Associação dos Moradores do Bairro
Alvorada a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de 6elo Campo,
Estado da..Bahia.
OECURSO:2i SESSÃO
ÚlTJMAseSSÃO: 08-11,00

14
16
17

W 601~AlOO -

(COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAo
E
INFORMÃTICA) - Aprova o ato que autoriza
a Associação dos MoraOOres <:10 Bairro Rúbia
a executar serviço de radiodHusão
comunitária, na localidade de Nova Venécia,
Estado do 'Eseirito Santo.

DECURSO:2'SESSAO

20

Úl-TlMA SESSÃO: 08·11-00

...
RELAÇAo DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O

GRANDE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2000

06

07

os
10

13

28-felra 15:00 MarInha Raupp
15:25
15:50 Domiciano Cabral
16:15 HeJenildo Ribeiro
16:40 Marcondes Gadelha
17:05 Antonio Carlos Pannunzío
17:30 Sérgio Miranda
, 7:55 Joel de Hollanda
18:20 Silvio Torres
15:00 Paulo Marinho
15:25 Paes Landim
15:00 Átila Uns
15:25 Osmar Serragllo
6- feira 10:00 Euler Ribeiro
10:25 Max Mauro
10:50 Wilson Santos
11:15 Waldomiro Fioravante
11 :40 Geovan Freitas
12:05 Agnaldo Muniz
12:30 Julio Semeghini
12:55 Osvaldo Biolchi
13:20 Rubens Bueno
~;,feira 15:00 Antonio Joaquim Araújo
15:25 Pedro Canedo
15:50 Angala Guadagnin
16:15 Coriolano Sales
16:40 Darci Coelho
17:05 Zenaldo Coutinho
17:30 Haroldo Uma

21

22

24

27
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17:55 Eduardo Campos
18:20 Joaquim Francisco
15:00 Freire Júnior
15:25 Antonio Feijão
5-"8ira 15:00 Paulo Kobayashi
15:25 Nilton Capixaba
10:00 Osvaldo Reis
10:25 Calo Risle
10:50 Lino Rossi
11:15 Marcus Vicente
11 :40 Juquinha
12:05 Marcelo Barbieri
12:30 Pedro Fernandes
12:55 Alax Canziani
13:20 Lamartine PoseUa
28-fe;ra 15:00 Raimundo Colombo
15:25 salvador Zimbaldl
15:50 Adão Pretto
16:15 Sampaio Dória
16:40 Vicente Caropreso
17:05 Aroldo Cedraz
17:30 Nilson Pinto
17:55 Pinheiro Landim
18:20 Roberto Pessoa
.':15:00 Félix Mendonça
15:25 Pauto Gou\Jêa
15:00 Valdeci Oliveira
15:25 MiSto" Temer
10:00 Professor Lulzinho
10:25 Marcos Cintra
10;50 João Leão
11:15 Jurandll Juarez
11 :40 Themístocles Sampaio
12:05 Pedro Eugênio
12:30 João Caldas
12:55 Augusto Franco
13:20 José Antonio Almeida
15:00 Femando Ferro
15:25 Paulo Mourão

15:50 Luciano Castro

28
29

16:15 EJiseu Resende
16:40 Carlos Mosconi
17:05 Léo Alcântara
17:30 Miriam Reid
17:55 19or Avelino
18:20 Osmânio Pereira
15:00 Paulo Rocha
15:25 Luciano Blvar
4a felra 15:00 Alberto Goldman
15:25 Eduardo Paes
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA EDESPORTO

I - COMiSSÕeS PERMANENTES

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDUSTRIA ECOMERCIO
;

;

PROPOSIÇO ES
SUJEITAS
A
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR
DE SEGUNDA"FEIRA (DIA 06/11/00)

AVISOS
PROPOSiÇÕES

Novembro de 2000

SUJEITAS

A

RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE SEGUNDA-FEIRA (6/11/00)
Projetos de lei (art. 119, I )
PROJETO DE LEI N.R 3.491/00 - do Sr. Nelson
Marche:zan • que "dispõe sobre restrições à exportação
de couro no estado bruto e no estado 'Wet blue" e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado CHICO SARDELll

Substitutivo (art. 119, 11 e § i D)
AS PROPOS/ÇOES ABAiXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMiSSÃO
PROJETO DE LEI N'l 2.438100 - do Sra. Nair Xavier
lobo - que "dispõe sobre a aplicação de parcela dos
recursos das disponlbilldades financeiras do Fundo de
Amparo ao Trabalhador no financiamento do
desenvolvimento do turismo nacionar.
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLAITI

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)
PROJETO DE lEI N!2 3.558100 - do Sr. Pedro Canedo
- que "instituI o dia Nacional de Combate ao Glaucoma".
RElJl.TOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PROJETO DE LEI Nll 1.884-A/99 - dos Srs. Euler
Morais e Flávio Derzi - qu~ tlRegula a pesca amadora".
RELATOR: Deputado CLOVIS VOLPI
PROJETO DE LEI NP 3.505/00 - do Sr. Ricardo Izar que "dispõe sobre a exclusividade de confecção de
carteiras de estudante em todos os nfveis, por
ins.tltuic;ões <:le. en$\oo e ~if9t<)~ 00 evm\ros
acadêmicos".
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI

PROJETO DE LEI NV 3.516/00 - do Sr. Rubens Furlan
- que "institui o Diél Nacional de Combate ao Câncer de
Mama".
RELATORA: Deputada LíDIA QUINAN
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~OMISSÃO DE FINANÇAS E

TRIBUTAÇÃO
AVISOS
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PROJETO DE LEI Nll 3.788-Al97 - do Sr. Wemer
Wanderer - que "altera os dispositivos da Lei nli 6.171,
de 17 de janeiro de 1991, que dispóem que os créditos
de custeio sejam os únicos pass[vels de cobertura pelo
PROAGRO."
RELATOR: Deputado CARLITO MERSS

PROPOSiÇÃO SUJEITA A RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA~
FEIRA (06/11/00)

PROJETO DE LEI N" 1.122-Al99 - do Sr. Marcondes
Gadelha - que "cria, nos Municipios de Sousa e São
João do Rio do Peixe, no Estado da Paraíba, o Parque
Nacional dos Dinossauros e dá outras providências.
RELATOR: DeputadO CARLlTO MERSS

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI Nll 1.112-Al99 - do Sr. Nilmário
Miranda - que "dispõe sobre o registro estatístico dos
índices nacíonais de violência e criminalidade e dá

A PROPOSIÇAo ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A· Da Análise da Adequação Financeira e

Orçamentária e do Wtém.o~

~{~ ,?{~~nõ.av.."

RELATOR: Deputado EDJNHO BEZ

B - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI Nll 1.437/96 - do Sr. SiJas Brasileiro que "altera o aprazamento das multas de mora por
atraso no pagame~o de tributos arrecadatios pela
Secretaria da Receita Federal". (Apensados: PL's nRa
2.172196, 2.495/96, 2.522196, 2.149/96, 2.342/96,
2.405/96, 2.505/96, 2.512196, 205199, 2.541/96,

PROJETO DE LEI NR 1.614-N99 - do Sr. Wagner
Salustiano - que "dispõe sobre a liquidação de sinistros,
pela Sociedade seguradora, referente a danos e avarias
sofridos por veículo segurado.
RELATOR: Deputado EUJÁCIO SIMÕES

2.674/96.1.094/99,2.129/99)

PROJETO DE LEI Nll 3.448/00 - do Sr. Osvaldo Biolchi
- que "estende àS pessoas frsicas o Programa de
Recuperação Fiscal-Refis, institufdo pela Lei nll 9.964,
de 10 de abril de 2000.h
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO

RELATOR: Deputado MILTON MONTI
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
do PTojeto, & dos PL's nlls 2.149/96,2.172196,2.342/96,
2.405/96, 2.495196, 2.505/96, 2.512196, 2.522/96,
2.541/96, 2.674196, 205/99, 1.094/99, 2.129199 e, no
mérito, pela aprovação do Projeto. com Substitutivo, e
pela rejeição dos Projetos apensados

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBI.

MENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 32 sessão
Última Sessão: 07111/00
Projetos de lei (art. 119, I e §1°)

A· Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária (art. 54,11):
PROJETO DE LEI N" 2.565·AlOO - do Sr. João Caldas que "altera as Leis nll 9.503, de 23 de setembro de 1997
e n~9.602, de 21 de janeiro de 1998."
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA

PROJETO DE LEI N!! 2.371-A/OO - do Sr. Paudemey
Avelino - que "dispõe sobre a saída de produtos
industrializados na Zona Franca de Manaus e dá outras
~tovidências.
._
RELATOR: Deputado JOSE MILITA0
PROJETO DE LEI NSl 3.431/00 - do Poder Executivo
(MSC nll 1.070/00) - que "estabelece limites para a
divida pública mobiliária federal".
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA
PROJETO DE LEI NIl 4.817-A/98 - do Sr. Antonio
Kandlr - que "autoriza a empresa produtora e
exportadora de mercadorias nacionais a constituir
1:.1W\\~

~\\m\óO.

~\"Ie\

~

~~~

~

contrlbuiç6es sociais, e dispõe sobre a criação do Fundo
de Compensação de Competitivldade e sobre a
instituição da Contribuição de Intervenção no Domínio

Econômico Incidente sobre Importações."
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

DIÁR10 DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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Decurso: 3 sessão
Última Sessão: 07/11/00
SubStitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

AVISO
PROPOSiÇÕES
SUJEITAS
A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 06/11/00)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Substitutivos (Art.119, lia § 1°)
PROJETO DE LEI Nll 2.073/99 - elo Sr. Marcos de
Jesus - que • dispõe sobre a reserva de imóveis,
construfdos por programas habitacionais, à mulher
sustentáculo de famflia e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado ARMANDO AB\L\O

PROJETO DE LEI Nll 3.059/00 - do Sr. Darcísio Perondi
- que • estabelece que até que seja feita
regulamentação do funcionamento elas Farmácias de
Manipulação MunIcIpais ou mesmo dos Consórcios
Intermunicipals de Manipulação nenhum deles será
interditado"•
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

COMISSÃO DE TRABALHO. DE

ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO
PÚBLICO
AVISOS
PROPOSiÇÕES
EM
FASE
DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:1 a sessão
Última Sessão: 10/11/00
Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE lEI Nll 2.659100 - da Sra. Veda Cruslus que -dispõe sobre a criação dos Conselt\Os Federal ~
RegIonais de Atuária e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINElTI

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES
AVISOS
PROPOSiÇÃO SUJEITA A RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDAFEIRA (DIA 06/11/2000)
Substitutivo (art.119, 11, do RICO)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
eMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJeTO DE LEI

N~

2.910/00 - do Sr. Ricardo Ferraço

- que "dispõe sobre o transporte de trabalhadores rurais
ao local de trabalho·.
RELATOR: Deputado JOÃO CÓSER

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 76-A/99 - RECURSOS DA
CIÊNCIA ETECNOLOGIA
AVISO
PROPOSIÇÕES eM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (1n SESSÕES)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

(Art. 202, § 3°)

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA

Decurso: 98 Sessão

COMISsAO

Ultima sessão:06.11.00

PROJETO DE LEI N!! 900/95 - do Sr. Jovair Arantes que "proíbe às pessoas jurídicas o desconto dos
salários de trabalhadores contratados. percentuais de
qualquer valor, referente à custeio de alimentação. e dá
outras providênci9S '.
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO nl:/ 76-A,
DE 1999 • do Sr. Ubiratan Aguiar e outros • que ·inclui
artigo no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias' - Recursos da Ciência e Tecnologia para
as RegIões Norte, Nordeste e Centro-Oesle.
RELATOR: Deputado LAIRE ROSADO.
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111 • COMISSÕES MISTAS
COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
AVISOS
DE
PROPOSiÇÕES
EM
FASE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (8 DIAS)

Decurso: SO(dia)
Último Dia: 0611112000
PROJETO DE LEI NR 054/2000,
que abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da
República e do Ministério dos Transportes, crédito
especial no valor global de R$ 2.090.000,00 (dois
milhões e noventa mil reais). para os fins que especifica.
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e trinta e nove mil, duzentos e treze reais}, para reforço
de dotações consignadas. n.os orçamentos vigentes.
RELATOR: Deputado EUNICIO OLIVEIRA (PMDB/CE)
PROJETO DE lEI Nl! 3.562/00

IV
COORDENAÇÃO
DE
COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA
ÀS COMISSÕES
IEM 01111/00: I
Comissão de Viação e Transportes:
PROJETO DE LEI Nll 3.488100

RELATOR: Deputado PEDRO CANEDO (PSOB/GO)

PROJETO DE LEI NR 055f2000, que abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em

favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar
no valor de R$ 15.339.213,00 (quinze milhões trezentos

J-JOTA.

[-üRr.,jlJl ~.RIO PAR"; n..E~i'JDAS DiSPONíVEL
f'lf\;:, ::-;t:CF'lETt~\Rl.t~S DAS corli1lssÕES.
HOrJARIO: DE 03:00 AS 12:00 E 13:30 As 18:30

(Encerra e a sesslo às •.• 1~

horas e •.4.Q

minutos.)
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DECISÃO DO PRESIDENTE
O Senhor Deputado Padre Roque dirige requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados, expondo que os Senhores Deputados Darpísio Perondi
e Eurico Miranda, integrantes da chamada "CPI da
CBF/Nike", receberam recursos financeiros das referidas entidades para suas campanhas eleitorais, segundo informações da imprensa, que teriam sido confirmadas pelos citados Deputados.
O requerente argumenta que, nada obstante a
lei permitir as doações para as campanhas eleitorais,
os referidos Deputados não poderiam ter sido indicados para compor a CPI destinada a investigar exatamente quem lhes financiou a campanha, o que seria
anti-ético, anti-regimental e até ilegal.
Sua Excelência prossegue argumentando com
base no disposto no art. 107 do Código de Processo
Penal, acusando os dois Deputados de suspeitos em
relação aos-trabalhos da CPI.
..J' ';. _• •:-

O requerente invoca, 'ainda, o disposto no art.
180, § 6 9 , do Regimento Interno da ,Câmara dos Deputados - RICD. E afirma que os mencionados Deputados não teriam isenção para votar o relatório final
da CPI.
Ao final, o requerente culmina por instar a Presidência da Câmara dos Deputados a sugerir que os Líderes substituam os Deputados indicados por outros
membros das respectivas bancadas e, em caso de
Comissão dos Líderes, que o próprio Presidente da
Câmara dos Deputados determine a substituição, visando resguardar, no entender do requ~rente, a imagem e o prestígio da Câmara.
Este, em síntese, o requerimento em análise.
Sob o ponto de vista estritamente legal, verifica-se que os Senhores Deputados Darcísio Perondi e
Eurico Miranda acham-se em pleno exercício do mandato parlamentar, gozando assim de todas as prerrogativas asseguradas na Constituiçãó Federal e no

RICO.
A Constituição Federal assegura a inviolabilidade do Deputado Federal no exercício de suas altas
funções, garantindo a intangibilidade de suas opiniões, palavras e votos nos termos do caput do art.
53. Trata-se de princípio constitucional ínsito ao re-gime democrático, que bem qualifica o nosso Estado de
direito.
A garantia incondicional conferida ao Membro
desta Casa, de exercer livremente o mandato, constitui-se em um dos pilares fundamentais do Estado brasileiro, verdadeiro dogma da Constituição cidadã.

Novembro de 2000

A ninguém é dado tolher as atividades do Deputado Federal. Nenhuma autoridade pode fazê-lo.
Em harmonia com isso, o Regimento Interno
desta Casa assegura ao Deputado, e só a ele, a decisão de se declarar impedido para votar assunto em
que tenha interesse individIJal (art. 180, § 6 9 ).
Ademais, a indicação dos membros das Comissões da Câmara é prerrogativa dos Senhores Líderes, a teor do disposto no art. 10, inciso VI, do RICD.
Cabe ao Presidente da Câmara designar os membros
e desde já se afirme que todas as designações realizadas por esta Presidência o foram em conformidade
com o interesse público e com os ditames legais.
Vale salientar que é bastante comum que os Senhores Deputados sejam indicados para integrar as
Comissões técnicas da Casa cujos campos temáticos
mais se aproximem de suas áreas de conhecimento e
experiência, o que resulta em uma contribuição, em
tese, mais qualificada no trato das matérias que lhes
são postas à apreciação. E o mesmo critério pode e
deve ser seguJdo em relação à composição das Comissões Parlamentares de Inquérito.
Assim, é evidente que não se pode extrair ilações ou formular julgamentos apriorísticos acerca da
conduta dos Senhores Deputados indicados para
esta ou aquela Comissão.
Por outro lado, a origem das contribuições de
campanha eleitoral por si só não gera impedimento
de nenhuma espécie para o Deputado Federal.
Quanto às competências conferidas ao Presidente da Câmara dos Deputados no art. 17, inciso VI,
alíneas 9 e p, do RICD, no sentido de zelar pelo prestígio e decoro da Câmara, bem como pela dignidade e
respeito às prerrogativas constitucionais de seus
membros, em todo o território nacional, e no sentido
de cumprir e fazer cumprir o Regimento, tenha o requerente a certeza de que esta Presidência jamais olvidará no seu cumprimento (grifei). A propósito, a presente Decisão é expressão fiel do pleno exercício das
citadas competências.
Assim posto, considerando que não existe nenhum óbice a que os eminentes Deputados integrem
a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar fatos alusivos à Confederação Brasileira de
Futebol e à empresa de artigos esportivos Nike, preservo-lhes as prerrogativas constitucionais, indeferindo o requerimento.
Oficie-se ao req\Jerente encaminhando-lhe cópia desta Decisão, publique-se e, após, arquive-se.
Em 1Q-11-2000. - Michel Temer, Presidente.
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DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE

destinada a apreciação da Pauta n2 23/2000, no Ple-

Declaro, nos termos do art. 164, inciso 11, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a prejudicialidade do Projeto de Lei nQ4.241 , de 1989, do Senado Federal, que estabelece, na forma do artigo 153, §
2º, item 11, da Constituição Federal, os termos e limites
da imunidade fiscal das pensões e dos proventos percebidos pelos maiores de sessenta e cinco anos de
idade, e de seu~ a~ensadQos, em face da aprovaç.~o da
Emenda Constltuc/onal n 20, de 1998, que modIfIca o
sistema.d: prej~dicialidade~o:ial: estabelece normas
de translçao e da outras providencias, a qual revogou o
artigo 153, § 2º, inciso 11 da Constituição Federal, matéria objeto da referida proposição.
Publique-se.
Em 1º-11-00. - Michel Temer, Presidente.

nário 9, Anexo 11, da Câmara dos Deputados. A lista
de presença registrou o comparecimento dos seguintes Deputados: Márcio Reinaldo Moreira, Presidente; Simão Sessim e Manoel Salviano, Vice-Presidentes, Mauro Benevides, João Magalhães e Valdemar Costa Neto, titulares; e os Deputados João
Leão, Gilmar Machado e João Henrique, suplentes.
E, para constar, eu Maria Helena Pinheiro Monteiro,
secretária lavrei e assinei o presente Termo que vai
à pUblica~ão.

PARECERES
*PROJETO DE LEI N1l2.806-A, DE 2000
(Do Sr. Ricardo Ferraço)
Estende o Programa Nacional de
Alimentação Escolar para os dias não letivos; tendo parecer da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, pela aprovação, com substitutivo (relator: Dep.
Professor Luizinho).
{Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Finanças e Tributação (art.
54); e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

COMISSÕES
ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
TERMO DE REUNIÃO

º

No dia 1 de novembro de 2000, deixou de ser
realizada a reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, prevista para às 10:00h, no Plenário
4, do Anexo 11, da Câmara dos Deputados, por falta de
quorum regimental. O livro de Presença registrou o
comparecimento dos seguintes Senhores Deputados: Custódio Mattos, José Militão, Silvio Torres, José
Aleksandro, Jorge Khoury, Mussa Demes, Carlito
Merss, José Pimentel, Fetter Júnior, Iberê Ferreira,
Marcos Cintra e Pedro Eugênio (Titulares); Juquinha,
Antônio do Valle e Coriolano Sales (Suplentes). Deixaram de comparecer os Deputados: Antonio Cambraia, Antonio Kandir, Max Rosenmann, Rodrigo
Maia, Sampaio Dória, Veda Crusius, Edinho Bez,
Gastão Vieira, Germano Rigotto, José Priante, Milton
Monti, Pedro Novais, Chico Sardelli, Deusdeth Pantoja, José Ronaldo, Lael Varella, Roberto Brant, João
Paulo, Ricardo Berzoini, Eni Voltolini, Enivaldo Ribeiro, Wanderley Martins e Dr. Evilásio. E, para constar,
eu, Maria Linda Magalhães, Secretária, lavrei o presente Termo, que irá à publicação.
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E CONTROLE 51!! LEGISLATURA - 21 SESSÃO
LEGISLATIVA
TERMO DE REUNIÃO
Ao primeiro dia do mês de novembro de dois
mil, deixou de ser realizada a Reunião Ordinária

*Projeto inicial publicado no DCD de 18-4-00

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
SUMÁRIO
-

termo de recebimento de emendas
parecer do Relator
substitutivo oferecido pelo Relator
termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N2 2.806, DE 2000
Nos termos do art. 119, caput, I 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 ao projeto, a partir de 26 de
maio de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao Projeto.
Sala da Comissão, 2 de junho de 2000. - Ca~
la Rodrigues de Medeiros, Secretária.
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I - Relatório
O Projeto de Lei em análise, de autoria do Deputado Ricardo Ferraço, visa estender o Programa de
Alimentação Escolar para os dias não letivos.
A tramitação dá-se conforme o art. 24, 11, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sendo
conclusiva a apreciação por parte desta Comissão.
Cumpridos os procedimentos e esgotados os
prazos regimentais, não foram recebidas emendas ao
Projeto.
É o relatório.

11 - Voto do Relator
A proposição em tela refere-se a tema da maior
importância. O atendimento ao educando no ensino
fundamental através de programa de alimentação escolar é uma das formas de efetivação do dever do
Estado com a educação, prevista na Constituição Federal (art. 108, VII).
O entendimento de que a merenda escolar deve
ser fornecida apenas em dias letivos é muito restritivo.
Não é suficiente apenas a alimentação das crianças
nesse período. Se a família não tiver como fazê-lo nas
férias esta situação pode resultar no ingresso da criança no mercado de trabalho, agravando o problema
do trabalho infantil. Ao reiniciar o período letivo, os
pais ou mesmo a criança podem optar por continuar
recebendo recursos do trabalho. Desta forma pode
aumentar a evasão escolar.
É importante que a escola crie e fortaleça seus
vínculos com a comunidade. Esta medida tem reflexos imediatos no aproveitamento escolar, redução da
evasão e da repetência e prevenção da violência.
Com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a distribuição dos recursos da merenda e o efetivo atendimento das crianças nos dias letivos e não-letivos é
preciso fortalecer o Conselho de Alimentação escolar.
Para tanto este deverá ser eleito.
Em face do exposto, votamos favoravelmente ao
PL nº 2.806, de 2000, na forma do substitutivo anexo.
Sala da Comissão, 1º de novembro de
2000. - Deputado Professor Luizinho, Relator.
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI N!! 2.806, DE 2000
Estende o Programa Nacional de
Alimentação Escolar para os dias não-letivos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os recursos financeiros destinados ao
atendimento do Programa Nacional de Alimentação
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Escolar serão repassados aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, correspondendo à quantidade de dias úteis anuais, inclusive os dias não-letivos.
Art. 2º Os membros dos Conselhos de Alimentação Escolar serão eleitos por seus pares.
Parágrafo único. É vedado o exercício da presidência do Conselho de alimentação Escolar por representante do órgão fiscalizado.
Art. 3º Os registros contábeis, demonstrativos
gerenciais e os dados referentes à distribuição de recursos do programa e sua execução, inclusive os dados do SIAFI, serão permanentemente disponibilizados aos Conselhos de Alimentação Escolar.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 1º de novembro de 2000.Deputado Professor Luizinho, Relator.
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N!! 2.806, DE 2000
Nos termos do art. 119, caput, 11 e § 1!l, 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 ao substitutivo, a partir de 4 de
agosto de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao substitutivo.
Sala da Comissão, 11 de agosto de 2000. - Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.

11I- Parecer da Comissão
A Comissão de Educação Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente; o Projeto de Lei nº 2.806/00, com substitutivo, nos termos do parecer do Relator, Deputado Professor Luizinho.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Pedro Wilson, Presidente, Gilmar Machado, Marisa
Serrano e Nelo Rodolfo, Vice-Presidentes, Agnelo
Queiroz, Átila Lira, Eurico Miranda, Flávio Arns, João
Matos, Jonival Lucas Junior, Luis Barbosa, Osvaldo
Biolchi, Zezé Perrella, Clementino Coelho, Lídia Quinan e Professor Luizinho.
Sala da Comisssão 1Q de novembro de 2000. Deputado Pedro Wilson, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 2.806, DE 2000
Estende o Programa Nacional de
Alimentação Escolar para os dias não-letivos.
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SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
O Congresso Nacional decreta:
Art 1 Os recursos financeiros destinados ao
atendimento do Programa Nacional de alimentação
Escolar serão repassados aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, correspondendo à quantidade de dias úteis anuais, inclusive os dias não-letivos.
Art. 22 Oe membros dos Conselhos da Alimentação Escolar serão eleitos por seus pares.
Parágrafo único. É vedado o exercício da presidência do Conselho de Alimentação Escolar por representante do órgão fiscalizado.
Art. 3º Os registros contábeis, demonstrativos
gerenciais e os dados referentes à distribuição de recursos do programa e sua execução, inclusive os dados do SIAFI, serão permanentemente disponibilizados aos Conselhos de Alimentação Escolar.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 1º de novembro de 2000. Deputado Pedro Wilson, Presidente.

º

*PROJETO DE LEI Nº 2.961-A, DE 2000
(Do Sr. Wilson Santos)
Extingue as listas tríplices do processo de escolha dos dirigentes universitários regulado pela Lei nº 9.192, de 21
de dezembro de 1995, tendo parecer da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto pela aprovação, contra o voto da
Deputada Marisa Serrano, (relator, DEP.
PROFESSOR LUIZINHO).
(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art, 54) - Art. 24, li)
*Projeto inicial publicado no DCD de 23-5-00)

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
SUMÁRIO
- termo de receb.imento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N2 2.961, DE 2000
Nos termos do art. 119, caput, I e § 1º, do Reg imento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre-
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sentação de emendas ao projeto, a partir de 14 de
agosto de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao Projeto.
Sala da Comissão, 21 de agosto de 2000. - Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.
Relatório
O projeto de lei em questão extingue as listas tríplices de que trata o artigo 1 da Lei nº 9.192/95 e
mantém todas as outras disposições do processo de
escolha de reitores e demais dirigentes universitários
e estabelece que as nomeações de reitores e demais
dirigentes deverão recair obrigatoriamente sobre os
nomes mais votados para cada cargo.
No prazo regulamentar não foram apresentadas
emendas.

º

Voto do Relator
E bastante oportuna a apresentação deste projeto de lei de autoria do nobre Deputado Wilson Santos.
Alega o autor, com muita pertinência, em sua
justificativa que o processo de escolha dos dirigentes
universitários somente será plenamente democrático
quando for respeitada na íntegra a vontade dos eleitores que dele participam. A extinção da lista tríplice e a
obrigatoriedade da nomeação do candidato mais votado representará o anseio da comunidade universitária, que há muitos anos luta para ver respeitada sua
vontade nos processos de escolha dos dirigentes universitários.
Gostaríamos de adentrar mais um aspecto que
consideramos fundamental: a autonomia da universidade, consagrada no artigo 207 da Constituição Federal que assegura para as universidades autonomia
didático-científica, administrativa e de gestão financeira.
Trata-se, sem dúvida, de dar-se um passo e~m
direção à exigência constitucional de respeito à autonomia administrativa das universidades.
As universidade públicas não estão obrigadas, a
nosso ver, a obedecer o disposto na Lei nº 9.192/95,
uma vez que quando o Estado outorga autonomia a
determinado ente público, impõe~se uma autolimitação, no caso em pauta, uma autolimitaçào referente à
composição dos colegiados das universidades e à escolha de seus dirigentes, matéria de seu particular interesse, protegida pela autonomia administrativa garantida no artigo 207 da Constituição Federal.
É interessante lembrar que a Constituição do
Estado de São Paulo ao determinar a representação
e participação de todos os segmentos da comunida-
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de universitária nos órgãos decisórios e na escolha
de dirigentes, o fez na forma dos estatutos das universidades, deixando a estas instituições a decisão sobre a forma de organização de seus órgãos colegiados e escolha de seus dirigentes.
Não nos cabe nesta Comissão decidir no mérito
sobre questões constitucionais, mas quisemos trazer
estes argumentos para lembrar que além do aspecto
da gestão democrática, também prevista na Constituição (art. 206, VI) é sempre importante a lembrança
da autonomia da universidade, valor universal que em
nosso país ainda não é suficientemente entendido e,
talvez por isto, ainda não totalmente respeitado.
A proposição em questão não pretende questionar a Lei nº 9.192195 em sua totalidade. Estão mantidos todos os outros aspectos, como a composição
dos órgãos colegiados e a forma de consulta à comunidade. Pretende apenas o respeito ao processo de
escolha definido na própria Lei nº 9.192/95.
Os argumentos de que as eleições de dirigentes
são partidarizadas e as listas tríplices evitariam a partidarização, lembramos que a escolha por parte do
Poder Executivo está longe de ser apartidária, enquanto no processo de eleição a participção dos partidos políticos que é absolutamente legítima, diga-se
de passagem, fica diluída diante dos aspectos acadêmicos e administrativos e pelas diferentes visões
apresentadas pelas diferentes correntes. A interferência do Poder Executivo, ao contrário, está sujeita a
pressões diretas de forças políticas locais e dos partidos que conjunturalmente estão no governo. As instituições universitárias devem ser permanentes, os governos são transitórios.
Neste sentido, voto pela aprovação do PL nº
2.961/00, de autoria do nobre Deputado Wilson Santos.
Sala da Comissão, 12 de novembro de 2000. Deputado Professor Luizinho, PT/SP.
111 - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, contra o
voto da Deputada Marisa Serrano, o Projeto de Lei n2
2.961/2000, nos termos do parecer do Relator, Deputado Professor Luizinho.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Marisa
Serrano e Nelo Rodolfo, Vice-Presidentes; Agnelo
Queiroz, Átila Lira, Eurico Miranda, Flávio Arns, João
Matos, Jonival Lucas Júnior, Luís Barbosa, Osvaldo
Biolchi, Zezé Perrella, Clementino Coelho, Lídia Quinan e Professor Luizinho.
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Sala da Comissão, 1º de novembro de 2000. Deputado Pedro Wilson, Presidente.
*PROJETO DE LEI Ne 3.289-A DE 2000
(Do Sr. De Velasco) ,
. _
.
,
Dlspoe sob~e J,?90S de vlde~; tendo
parecer da Comlssao de Ed~caçao, Cultura e De.sporto pela aprovaçao (relatora:
Dep. Mansa Serrano).
(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; 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 EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer da Relatora
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N!l 3.289, DE 2000
Nos termos do art. 119, caput, I e § l!l, 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 ao projeto, a partir de 29 de
agosto de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 5 de setembro de 2000. Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.
I - Relatório

o projeto de lei de autoria do nobre Deputado
De Velasco propõe a coibição e o controle legal de
certas formas de jogos de vídeo em que o jogador se
situa na posição de autor ou de um dos co-autores da
ação.
De acordo com as normas regimentais da Casa,
o PL em epígrafe chega, sem emendas, à Comissão
de Educação, Cultura e Desporto para exame da matéria quanto ao mérito educacional e cultural.
11 - Voto da Relatora
Vivemos, inquestionavelmente, numa era eletrônica computadorizada. A parafernália de objetos, máquin~s e procedimentos que se valem da informática
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e de seus produtos eletrônicos fazem parte da vida
cotidiana de todos, sem exceção. E é necessário reconhecer o quanto de benefício essa era nos trás - na
produção, no consumo, na saúde, na economia, na
educação, no lazer, e assim por diante, para não falar
das revolucionárias celeridade e eficiência nos processos informacionais e de comunicação.

Matos, Jonival Lucas Júnior, Luís Barbosa, Osvaldo
Biolchi, Zezé Perrella, Clementino Coelho, Lídia Quinan e Professor Lu izinho.
Sala da Comissão, 1º de novembro de 2000. Deputado Pedro Wilson, Presidente.

Contudo, a par desse lado benéfico, há que se
reconhecer que a sociedade computadorizada, sorrateiramente, introduziu na vida das pessoas, sobretudo dos jovens, uma paixão, freqüentemente sem limites, por diversões e jogos. Claro que há diversões
e jogos sadios. Mas há também aqueles que comprovadamente viciam ou incitam à violência. (Lembre-se aqui, por oportuno, a recente declaração de
um jovem que se encontra preso em São Paulo, de
que ao atirar, ferir e matar dentro de um cinema, pensou estar diante de uma tela de jogo de vídeo - como
autor da ação, evidentemente. E o referido jovem,
formando de medicina, de família estruturada, de
classe média, com lastro cultural, mesmo que venha
a ser considerado psicopata, é, antes de tudo, uma
vítima da avassaladora onda de violência incitada
por certos jogos eletrônicos de vídeo).
A proposta do ilustre Parlamentar De Velasco
tem grande mérito educacional e cultural, pois tem como
objetivo coibir e controlar, pela força da lei, os jogos de vídeo com temas violentos, cujas ações coloquem o jogador no primeiro plano (autor ou co-autor da ação).
O projeto cbntém algumas imperfeições de
técnica legislativa, inclusive de redação, que, tenho
certeza, serão objeto de apreciação e correção por
parte da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação.
Diante do exposto, e considerando mais uma
vez o mérito da proposta quanto a contribuir para o
aperfeiçoamento educacional e cultural do nosso
povo, sobretudo da nossa juventude, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.289, de 2000, do nobre
Deputado De Velasco.
Sala da Comissão, 1º de novembro de 2000. Deputada Marisa Serrano, Relatora.

O Presidente da Comissão, Deputado Enio Bacci, fez a seguinte
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A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei nº 3.289/2000, nos termos
do parecer da Relatora, Deputada Marisa Serrano.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, MarisaSerrano e Nelo Rodolfo, Vice-Presidentes; Agnelo
Queiroz, Átila Lira, Eurico Miranda, Flávio Arns, João

~

DISTRIBUIÇAO DE PROJETOS

DISTRIBUiÇÃO Nll16/00
Em 1º-11-00
Ao Deputado CHICO SARDELLI
Projeto de Lei nº 3.491/00 - do Sr. Nelson Marchezan - que "dispõe sobre restrições à exportação
de couro no estado bruto e no estado wet blue e dá
outras providências:'
Ao Deputado ENIO BACCI (Avocado)
Projeto de Lei nSl 3.481/00 - do Sr. Geraldo Simões - que "obriga as indústrias de cigarro e de derivados de tabaco a custear a recuperação dos dependentes de fumo:'
Sala da Comissão, 1º de novembro de 2000. Aparecida de Moura Andrade, Secretária.
REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
O Presidente desta Comissão, Deputado Enio
Bacci, fez a seguinte
REDISTRIBUiÇÃO Nº 10/00
Em 1º-11-00
Ao Deputado ENIO BACCI (Avocado)
Projeto de Lei nº 156/99 - do Sr. Bispo Wanderval- que "regulamenta o art. 5º, inciso XXVI da Constituição Federal. (Apensado: PL nº 653/99)."
Sala da Comissão, 1º de novembro de 2000. Aparecida de Moura Andrade, Secretária.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
O Deputado Pedro Wilson, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte
REDISTRIBUiÇÃO N1l1212000
Em 1º-11-2000
Ao Deputado NELO RODOLFO
Projeto de Lei nIl 2.140/99-do Sr. José Roberto Batochio - que "institui incentivos fiscais do imposto de rer:](:ia.ada~ontribuição SOCIal sobre o lucro líquido aos clubes de futebol:'
Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.
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12 Vice-Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
32 Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Antônio Jorge
Chiquinho Feitosa
Félix Mendonça
Julio Semeghini
Lídia Quinan
Nilton Capixaba
Paulo Kobayashi
Roberto Pessoa (PFL)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
2 vagas

Anivaldo Vale
B.Sá
Carlos Batata
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nelson Meurer (PPB)
Odflio Balbinotti
Saulo Pedrosa
Valdeci Oliveira (PT)
Xico Graziano

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gerson Péres (PPB)
IgorAvelino
Luiz Dantas
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Themfstocles Sampaio
Waldemir Moka

Alberto Fraga
Armando AbRio
João Magalhães
João Matos
Jurandil Juarez
Milton Monti
Pinheiro Landim
3 vagas
PFL

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Femandes
Joel de Hollanda
KátiaAbreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Salomão Cruz (PPB)
Zila Bezerra

Betinho Rosado
Darci Coelho
Gervásio Silva
Joaquim Francisco
José Múcio Monteiro
José Rocha
Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano
Werner Wanderer
Zezá Perrella
PT

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Paulo Rocha
Waldomiro Fioravante
1 vaga
PPB

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst

Almir Sá
Ary Kara
Fetter Júnior
Júlio Redecker
Luiz Fernando
VadãoGomes
PDT

Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos

João Caldas (PL)
1 vaga
Bloco (PSB, pedoB)

João Tota (PPB)
Romel Anizio (PPB)

Aldo Rebelo
Paulo José Gouvêa (PL)
Bloco (PL, PSL)

Valdir Ganzer (PT)

Lincoln Portela
PPS

Adelson Ribeiro (PSC)

Rubens Bueno

PV
Roberto Balestra (PPB)
Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/ 6978 / 6979/6981

1 vaga

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Santos Filho (PFL)

12 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
2 2 Vice-Presidente: José de Abreu (PTN)
32 Vice-Presidente: lris Simões (PTB)
Titulares

Suplentes
Bloco (PSDB, PTB)

Albérico Cordeiro
Alberto Goldman
Augusto Franco
IrisSimões
João Almeida
Julio Semeghini
Lino Rossi
Luiz Moreira (S. Part.)
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
SilasCâmara

Aldir Cabral
Alex Canziani
Átila Lira
José Carlos Martinez
léo Alcântara
Magno Malta
Marcus Vicente
Nilson Pinto
Rafael Guerra
Renato Silva
Romeu Queiroz
Sampaio Dória
Walfrido Mares Guia

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Francistônio Pinto
Gessivaldo Isaias
Hermes Parcianello
Jorge Pinheiro
Jorge Wilson
José de Abreu
Marçal Filho
Marcelo Barbieri _
Mattos Nascimento
Nelson Proença

Antônio José Mota
Hélio Costa
Henrique Eduardo Alves
Jorge Costa
José Priante
Mendes Ribeiro Filho
zaire Rezende
3 vagas

PFL

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Maluly Netto
Mário Assad Júnior
Reginaldo Germano
Santos Filho
Vie Pires Franco

Adauto Pereira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Neuton Lima
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Paulo OCtávio
Sérgio Barcellos
PT

Jorge Bittar
Marcos de Jesus (PSDB)
Paulo José Gouvêa (PL)
Pedro Irujo (PMDB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Walter Pinheiro

Angela GuadafJnirf
Antonio Carlos Siseaia
Babá
Esther Grossi
João Grandão
Paulo Delgado
1 vaga
PPB

Odelmoleão
Oliveira Filho
Paudemey Avelino (PFl)
Robério Araújo (PL)
Wagner Salustiano

Enivaldo Ribeiro
José Janene
Nelson Meurer
Wigberto Tartuce
Yvonilton Gonçalves
PDT

Dr. Héfiok
Eurfpedes Miranda

Vivaldo Barbosa
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Paulo Baltazar
Roberto Rocha (PSDB)

Evandro Milhomen
Luiza Erundina

PDT

Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues
José Aleksandro

Bispo Wanderval
1 vaga
PPS

Agnaldo Muniz
João Herrmann Neto
Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo li, Sala 13-T
Telefones: 318-6906/6908
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Presidente: Ronaldo Cesar Coelho (PSDB)
19 Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
22 Vice-Presidente: lédío Rosa (PMDB)
32 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Alexandre Cardoso (PSS)
Anivaldo Vale
Átila Ura
Bonifácio de Andrada
João Almeida
João Leão
Luiz Antonio Fleury
Marcus Vicente
Max Rosenmann
Nelson Marquezelli
Nicias Ribeiro
Odílio Balbinotti
Sérgio Reis

André Benassi
Eduardo Paes
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Jutahy Junior
Léo Alcântara
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra
1 vaga

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Gustavo Fruet
João Henrique
Mauro Benevides
Nelo Rodolfo
Pedro Irujo
Pedro Novais
Ricardo Izar
Themístocles Sampaio
2 vagas

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Henrique Eduardo Alves
lédio Rosa
Júlio Delgado
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglío
Renato Vianna

Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Alceu Collares
Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)

Dr. Evilásio
Gonzaga Patriota

José Antonio Almeida
Sérgio Miranda
Bloco (PL, PSL)

Givaldo Carimbão
Djalma Paes (PSS)

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar
PPS

Ayrton Xerêz
Rubens Furlan
Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo"
Telefones: 318-6922/6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Presidente: Salatiel Carvalho (PMDB)
12 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
22 Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
32 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
Titulares

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Aloízio Santos
Duilio Pisaneschi
Fátima Pelaes
Maria Abadia
Vanessa Grazziotin (pedoB)
Xico Graziano

Sadu Picanço
João Colaço (PMDB)
Márcio Bittar (PPS)
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
1 vaga

Bloco (PMDB, PST, PTN)

José de Abreu
Remi Trinta
Silas Brasileiro
2 vagas

Flávio Derzi
José Borba
Luiz Bittencourt
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho
PFL

Aroldo Cedraz
Euler Ribeiro
Jaime Fernandes
Laura Carneiro
Pedro Pedrossian

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Paes Landim
Paulo Gouvêa
Ronaldo Vasconcellos
PT

PFL

Átila Uns
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto
Paes Landim
Robson Tuma
Vic Pires Franco

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Roland Lavigne
VilmarRocha

Fernando Ferro
João Paulo
Marcos Afonso

Arlindo Chinaglia
Manoel Vitório
Tilden Santiago
PPB

Alcione Athayde
Cunha Bueno

Celso Russomanno
Fernando Gabeira (PV)
PDT

Fernando Coruja

Fernando Zuppo
Bloco (PSB, PCdoB)

Inácio Arruda

Paulo Baltazar
Bloco (PL, PSL)

PT
Dr. Rosinha
José Machado
Marcos RoJim
Nelson Pellegrino
Professor Luizinho
TeIma de Souza

Geraldo Magela
João Paulo
José Dirceu
José Genoíno
Marcelo Déda
Waldir Pires
PPB

Ary Kara
Augusto Farias

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro
Wagner Salustiano

Edmar Moreira
Ibrahim Abi-Ackel
Murilo Domingos (PTB)

Cleonâncio Fonseca
Dr. Benedito Dias

Pastor Valdeci Paiva

Valdemar Costa Neto
PPS

Regis Cavalcante

Edinho Araújo

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929/6935

Fax: 318·2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR
Presidente: José índio (PMDB)
19 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
29 Vice-Presidente: Marinha Raupp (PSDS)
39 Vice-Presidente:
Suplentes
Titulares
Bloco (PSDB, PTB)
Albérico Cordeiro
Adolfo Marinho
Alex Canziani
Dino Fernandes
Antonio Carlos Pannunzio
João Castelo
Carlos Mosconi
João Leão
Juquinha
Marinha Raupp
Manoel Salviano
1 vaga
Bloco (PMDB, PST, PTN)
Ana Catarina
Gustavo Fruet
José Chaves
João Mendes
Waldir Schmidt
José índio
2 vagas
Norberto Teixeira
Zaire Rezende
PFL
Cesar Bandeira
Costa Ferreira
Jonival Lucas Junior
Francisco Garcia
Mário Assad Júnior
Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Pedro Fernandes
Mauro Fecury
Zila Bezerra
Sérgio Barcellos
PT
Nilmário Miranda
Iara Bernardi
Valdeci Oliveira
Márcio Matos
Valdir Ganzer
Maria do Carmo Lara
PPB
João Pizzolatti
Euler Ribeiro (PFL)
Simão Sessim
1 vaga
PDT
Sérgio Novais (PSB)
Francisco Sousa
Bloco (PSB, pedoB)
Inácio Arruda

Dr. Evilásio
Bloco (PL, PSL)
João Sampaio (PDT)

1 vaga
PPS

Rubens Furlan
Eliseu Moura (PPB)
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, sala 184-C
Telefones: 318-7072/7073
Fax: 318-2147

PFL
Jaime Martins
Laura Carneiro
Moroni Torgan
Roland Lavigne
ZilaBezerra

Marcondes Gadelha
Neuton Lima
Nice Lobão
Reginaldo Germano
1 vaga
PT

Femando Ferro
2 vagas

Marcos Rolim
Nelson Pellegrino
Padre Roque
PPB

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

José Linhares
1 vaga
PDT

EberSilva

Miriam Reid
Bloco (PSB, PCdoB)

Paulo Baltazar

Agnelo Queiroz
Bloco (PL, PSL)

Lincoln Portela

1 vaga
PPS

Fax: 318·2170

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Enio Bacci (PDT)
1Q Vice-Presidente: João Sampaio (PDT)
2º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
3º Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)
Antonio Cambraia
Alex Canziani
Antonio Kandir
Emerson Kapaz (PPS)
Eduardo Paes
Mareio Fortes
Lidia Quinan
Maria Abadia
Marisa Serrano
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra
Xico Graziano
~

/"";

.

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Ana Catarina
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Jurandil Juarez
MúcioSá

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Marcos Rolim (PT)
1Q VICe-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
29 Vice-Presidente: Miriam Reid (PDT)
39 Vice-Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
Titulares
Suplentes
Bloco (PSDB, PTB)
Danilo de Castro
Eduardo Barbosa
FlávioArns
Fernando Gabeira (PV)
Marcos de Jesus
Givaldo Carimbão (PSB)
Nilmário Miranda (PT)
José Antonio Almeida (PSB)
Walter Pinheiro (PT)
Max Mauro
1 vaga
Sebastião Madeira
Bloco (PMDB, PST, PTN)
Elcione Sarbalho
Alberto Fraga
4 vagas
Flávio Derzi
Júlio Delgado
Rita Camata
1 vaga

Márcio Bittar

Regis Cavalcante
Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo 11
Telefone: 318·8285

Edison Andrino
EJcione Sarbalho
Germano Rigotto
Nelson Proença
Zaire Rezende

PFL
Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Ricardo Fiuza
Ronaldo Vasconcellos
.
1 vaga

Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Roberto Pessoa
Rubem Medina
PT

Carlito Merss
Geraldo Simões
João Fassarella

Clementino Coelho (PPS)
José Machado
Luiz Mainardi
PPB

Augusto Nardes
Chico SardeJli (PFL)

João Pizzolatti
Júlio Redecker
PDT
Enio Bacci

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
João Sampaio (PDT)
Veda Crusius (PSDB)

Bloco (PL, PSL)
Marcos Cintra

João Caldas
PPS
Rubens Bueno
Secretário: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024/7026

Agnaldo Muniz

1 vaga

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
Presidente:
1 Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
2º VIce-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3º Vice-Presidente: Nela Rodolfo (PMDB)

º

Suplentes

Titulares

Anivaldo Vale
Iris Simões
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Paulo Mourão
Ricardo Ferraço
3 vagas

Antonio Kandir
Custódio Mattos
José Militão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio Oória
Silvio Torres
Yêda Crusius

Bloco (PSDB, PTB)
Dino Fernandes
Átila Lira
Fernando Gonçalves
Bonifácio de Andrada
Lidia Quinan
Clovis Volpi
Nelson Marchezan
Eduardo Seabra
Paulo Mourão
FlávioArns
Raimundo Gomes de Matos
Marisa Serrano
Welinton Fagundes
Nilson Pinto
Bloco (PMOB, PST, PTN)
Alberto Mourão
João Matos
Gastão Vieira
Maria Elvira
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Milton Monti
Osvaldo Biolchi
Osmar Serraglio
Paulo Lima
Rita Camata
Zé Gomes da Rocha
PFL
Darci Coelho
Celcita Pinheiro
Joel de Hollanda
Luis Barbosa
Mauro Fecury
Nice Lobão
Raimundo Santos
Osvaldo Coelho
Santos Filho
Zezé Perrella
PT
Iara Bernardi
Esther Grossi
Professor Luizinho
Gilmar Machado
'N.alter Pinheiro
1 vaga
PPB
Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda
Clementlno Coelho (PPS)
Rafael Greca (PFL)
José Unhares
Renato Silva (PSOB)
POT
Miriam Reid
EberSilva
Bloco (PSB, PC do B)
1 vaga
Agnelo Queiroz
Bloco (PL, PSL)
Luciano Bivar
Jonival Lucas Junior (PFL)
PPS
Walfrido Mares Guia (PPS)
Agnaldo Muniz
Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo II
Telefone: 318-6900/69051701117012

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Antônio José Mota
Antônio do Valle
Edinho Bez
Armando Monteiro
Gastão Vieira
Coriolano Sales
Germano Rigotto
Luiz Dantas (PRTB)
José Aleksandro (PSL)
4 vagas
José Priante
Milton Monti
Pedro Novais
PFL
Ciro Nogueira
Chico Sardelli
José Lourenço
Deusdeth Pantoja
Moreira Ferreira
Jorge Khoury
Nice Lobão
José Ronaldo
Osvaldo Coelho
Lael Varella
Paudemey Avefino
Mussa Demes
Paulo Gouvêa
Roberto Brant
1 vaga
1 vaga
PT
Antonio Palocci
Carlito Merss
Geraldo Magela
João Paulo
Henrique Fontana
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini
PPB
Herculano Anghinetti
Eni Voltolini
Luis Carlos Heinze
Enivaldo Ribeiro
2 vagas
Fetter Júnior
Iberê Ferreira
POT
Wanderley Martins
2 vagas
1 vaga
Bloco (PSB, PC do B)
Dr. Evilásio
Eduardo Campos
Bloco (PL, PSL)
Eujácio Simões
Marcos Cintra
PPS
Pedro Eugênio
Emerson Kapaz
Secretária: Maria Línda Magalhães
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
1 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
22 Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
32 Vice-Presidente: Manoel Salviano (PSDB)

º

Suplentes

Titulares
Bloco (PSDB, PTB)

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO
Presidente: Jorge Khoury (PFL)
1º Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMOS)
2º Vice-Presidente: Ibere Ferreira (PPB)
3º Vice-Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)

Suplentes

Titulares
Bloco (PSDB, PTB)
Antonio Cambraia

Adolfo Marinho

Dr. Heleno
João Almeida
Eliseu Moura (PPB)
João Leão
Manoel Salviano
Josué Bengtson
Max Mauro
Mário Negromonte
Rommel Feijó
Sebastião Madeira
Wigberto Tartuce (PPB)
Zenaldo Coutinho
Bloco (PMOB, PST, PTN)
Damião Feficiano
Anibal Gomes
Gastão Vieira
Delfim Netto (PPB)
João Henrique
Hélio Costa

Jorge Tadeu Mudalen
1 vaga

João Magalhães
Mauro Benevides

Ricardo Barros
Romel Anizio

VadãoGomes
Yvonilton Gonçalves

PFL
Deusdeth Pantoja
Jaime Martins
José Egydio
Medeiros
Ursicino Queiroz

Antônio Geraldo
Jairo Azi
Paulo Marinho
Robson Tuma
1 vaga
PT

Gilmar Machado
Pedro Celso
1 vaga

Wellington Dias
2 vagas
PPB

Dilceu Sperafico
1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira
Simão Sessim
POT

1 vaga

1 vaga
Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais

Luiz Fernando (PPB)
Bloco (PL, PSL)

1 vaga

Valdemar Costa Neto
PPS
Moisés Lipnik (PL)
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6888/6887

Regis Cavalcanti
Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
12 Vice-Presidente: Moreira Ferreira (PFL)
22 Vice-Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
32 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
Titulares

Suplentes

POT
Bloco (PSB, PCdoB)
Bloco (PL, PSL)
Lincoln Portela
Eduardo Campos (PSS)
Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 - Reunião: 41s feiras
Telefones: 318-6944/ 6946
Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA
Presidente: Cleuber Carneiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Remi Trinta (PST)
32 Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
Titulares

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)
Alcione Athayde (PPB)
Carlos Mosconi
Celso Giglio
Eduardo Barbosa
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Amon Bezerra
Custódio Mattos
Eduardo Seabra
Feu Rosa
Jovair Arantes
Jutahy Junior
Pedro Canedo
Ricarte de Freitas
Rommel Feijó
Saulo Pedrosa
1 vaga

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Renildo Leal
Ricardo Rique
Sérgio Barros
Sérgio Guerra
Sérgio Reis
1 vaga

Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Antonio Fleury
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
Bloco (PMDB, PST, PTN)

Edinho Bez
Luiz Piauhylino (PSDB)
Salatiel Carvalho
Raimundo Colombo
1 vaga
PFL
Eliseu Resende
Lael Varella
Rafael Greca
2 vagas

Gervásio Silva
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
PT

Adão Pretto
Iara Bemardi
Virgílio Guimarães

Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Professor Luizinho
PPB
José Janene

1 vaga

Alexandre Cardoso

Bloco (PSOB, PTB)

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Betinho Rosado ('PFL)
Félix Mendonça (PTB)
Marcos Lima

Airton Dipp

Olimpio Pires

B. Sá (PSDB)

Confúcio Moura
Glycon Terra Pinto
Laire Rosado
6 vagas

Darcísio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Remi Trinta
Rita Camata
Saraiva Felipe
1 vaga
PFL

Antônio Geraldo
Celcita Pinheiro
Costa Ferreira
Ildefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Paulo Marinho
Ronaldo Caiado
Wilson Braga
1 vaga

Affonso Camargo
Almerinda de Carvalho
Cleuber Cameiro
Dr. Benedito Dias (PPB)
José Egydio
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz
PT

Arlindo Chinaglia
Luci Choinacki
Paulo Paim
Ricardo Berzoini
1 vaga

Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
João Fassarella
PPB
Antonio Joaquim Araújo
José Unhares
Nilton Baiano
1 vaga

Eni Voltolini
Euler Ribeiro (PFL)
Iberê Ferreira
Oliveira Filho

POT

Dr. Hélio
1 vaga

Alceu Collares
Serafím Venzon
Bloco (PSB,PCdoB)

Djalma Paes
Jandira Feghali

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina
Pedro Eugênio

PPS

Angela Guadagnin (PT)

Pedro Eugênio

Secretário: Elofzio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 318-7016 à 7021

Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
Presidente: Jovair Arantes (PSDB)

12 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
2 2 Vice-Presidelita: Medeiros (PFI )
3 2 Vice-Presidente:

Suplentes

Titulares
Bloco (PSOB, PTB)

Arthur Virgílio
José Militão
Lúcia Vânia
Narcio Rodrigues
Rodrigo Maia
2 vagas
Bloco (PMOB, PST, PTN)

Edinho Bez
Geovan Freitas
lédio Rosa
Júlio Delgado
Osvaldo Biolchi
1 vaga

Laire Rosado
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)
3 vagas

PFL

Almerinda de Carvalho
Expedito Júnior
João Ribeiro
Roland Lavigne
Roberto Argenta (PHS)

José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Medeiros
Wilson Braga
1 vaga
PT

Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelli

Carlos Santana
Femando Marroni
José Pimentel
PPB

Hugo Biehl
João Tota
Wigberto Tartuce

Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa
Ricardo Barros

COMISSÃO DE VIAçAo E TRANSPORTES
Presidente: Barbosa Neto (PMDB)

12 Vice-Presidente:Pedro Femandes (PFL)

Bloco (PL, PSL)
Armando Abmo (PMDB)

Alexandre Santos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Nilton Capixaba
Pedro Henry
Ricardo Rique
1 vaga

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/ 6990/7004/7007

2 2 Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
32 Vice-Presidente: João Ribeiro (PFL)
Titulares

Bloco PSOB, PTB
Coronel Garcia
Aloizio Santos
Dr. Heleno
Chico da Princesa
Narcio Rodrigues
Chiquinho Feitosa
Pastor Valdeci Paiva (PSL)
Duilio Pisaneschi
Paulo Feijó
Feu Rosa
Mário Negromonte
SilasCâmara
Silvio Torres
Pedro Chaves (PMDB)
Vitlorio Medioli
Roberto Rocha
3 vagas
Romeu Queiroz
Sérgio Barros
Sergio Reis
Bloco (PMOB, PST, PTN)
Alceste Almeida
Alberto Mourão
Anibal Gomes
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Carlos Dunga
Francistônio Pinto
Eunfcio Oliveira
João Henrique
Hermes Parcianello
IgorAvelino
José Chaves
Olavo Calheiros
2 vagas
Waldir Schmidt
PFL
Aracely De Paula
Affonso Camargo
Eliseu Resende
Antônio Carlos Konder Reis
JairoAzi
J1defonço Cordeiro
Leur Lomanto
João Ribeiro
Mussa Demes
Neuton Lima
Oscar Andrade
Paulo Braga
Pedro Femandes
Rubem Medina
1 vaga
1 vaga
PT
Carlos Santana
Luiz Sérgio
Damião Feliciano (PMDB)
Márcio Matos
Femando Marroni
Maria Do Carmo Lara
Nilson Mourao
João Coser
Marcos Afonso
Pedro Celso
Wellington Dias
Teima De Souza
PPB
João Tota
Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Nilton Baiano
Pedro Valadares (PSB)
Glicon Terra Pinto (PMDB)
Philemon Rodrigues (PL)
Telmo Kirst
Raimundo Santos (PFL)
1 vaga
POT
Miriam Reid
Francisco Sousa
Olfmpio Pires
Luis Eduardo
Bloco (PSB, PCdoB)

POT

Vivaldo Barbosa

Eurfpedes Miranda

Bloco (Pl, PSl)

1 vaga

Bloco (Pl, PSL)
Eduardo Campos (PSB)

Eujácio Simões

De Velasco
PPS

Cabo Júlio

PPS

Pedro Celso (PT)

Jandira Feghali

Gonzaga Patriota

Bloco (PSB, PCdoB)

Vanessa Grazziontin

Suplentes

1 vaga

Edinho Araújo
Secretário: Ruy Ornar Prudência da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 à 6976

Moisés Lipnik (PL)

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Presidente: Evandro Mílhomen (PSB)
12 Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
32 Vice-Presidente: Jorge posta (PMDB)
Titulares

Suplentes

Badu Picanço
João Castelo
Marinha Raupp
Nilson Pinto
Pedro Henry
Sérgio Reis
Bloco (PMOB, PST, PTN)

Confúcio Moura
Mário De Oliveira
3 vagas

PFL

Euler Ribeiro
João Ribeiro
KátiaAbreu
Sérgio Barcellos
1 vaga

Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
Zila Bezerra

Alberto Fraga
De Velasco (PSL)
Elcione Barbalho
Fernando Diniz
Lamartine Posella
Mário de Oliveira
Paulo Kobayashi (PSDB)
Synval Guazzelli
1 vaga

Antonio Feijão
Edson Andrino
Fernando Gabeira (PV)
Gessivaldo Isaias
Jorge Pinheiro
Mattos Nascimento
Moacir Micheletto
Paulo Lima
1 vaga
PFL

Aroldo Cedraz
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
José Thomaz Nonó
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Abelardo Lupion
Aracely de Paula
Euler Ribeiro
Jorge Khoury
Luciano Castro
Luciano Pizzatto
Mário Assad Júnior
VílmarRocha
1 vaga

PT

PT

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

José Pimentel
Valdir Ganzer
Wellington Dias
PPB

Dr. Benedito Dias
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

Luiz Fernando
Salomão Cruz
POT

Euripedes Miranda

Giovanni Queiroz
Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen

Celso Giglio
João Castelo
José Carlos Elias
Nelson Otoch
Ricardo Rique
Sílvio Torres
Vicente Arruda
Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)

Anivaldo Vale
Josué Bengtson
Nilton Capixaba
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Sérgio Carvalho
Elcione Barbalho
Jorge Costa
Jurandil Juarez
2 vagas

Arthur Virgílio
Coronel Garcia
Feu Rosa
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
Magno Malta
Paulo Mourão
Vittorio Medioli

José Antonio Almeida

Milton Temer
Nílmário Miranda
Paulo Delgado
Virgílio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Eduardo Jorge
José Dirceu
José Genuíno
Marcelo Déda
1 vaga
PPB

Aldir Cabral (PSDB)
Cunha Bueno
Haroldo Lima (PCdoB)
Jair Bolsonaro
1 vaga

Celso Russomanno
Edmar Moreira
Murilo Domingos (PTB)
Pedro Corrêa
Roberto Balestra
POT

Bloco (PL, PSL)

Robierio Araújo

José Aleksandro
PPS

Márcio Bittar

Airton Dipp
Neiva Moreira

Fernando Zuppo
Wanderley Martins

Agnaldo Muniz
Bloco (PSB, PCdoB)

Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11
Telefones: 318·6998/6999 e 6970

Aldo Rebelo
Pedro Valadares

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
12 Vice-Presidente: Vittorio Medioli (PSDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
32 Vice-Presidente:
Titulares

Bloco (PL, PSL)

1 vaga

Dr. Heleno (PSDB)
PPS

João Herrmann Neto

Ayrton Xerez
PHS

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra

Manoel Salviano (PSDB)
Ricardo Ferraço (PSDB)

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada

Roberto Argenta

Júlio Redeckek (PPB)

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/6992 à 6996

FAX: 318-2125

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N2 76-A, DE 1999,
QUE "INCLUI ARTIGO NO ATO DAS
DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" - RECURSOS DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA AS REGiÕES NORTE,
NORDESTE E CENTRO-OESTE

Bloco (PSB, pedoB)

Bloco (PL, PSL)
1 vaga

Lincoln Portela
PPS

João Hermann Neto

Agnaldo Muniz

Autor: Ubiratan Aguiar
e Outros

Proposição: PEC 76/99

Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
12 Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
22 Vice-Presidente: Babá (PT)
3 2 Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Laire Rosado (PMDB)
Titulares

Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 308-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO
22 00 ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)
Proposição: PEC 30B·A196

Autor: Jandira Feghali
e Outros

Presidente: Claudio Cajado (PFL)
12 Vice·Presidente: Luiz Dantas (PRTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Ana Catarina
Aníbal Gomes
Antonio Feijão
Armando Monteiro
Damião Feliciano
Laire Rosado
Norberto Teixeira

Pedro Eugênio (PPS)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8790
Fax: 318·2140

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Juquinha
Pedro Henry
Zenaldo Coutinho
1 vaga

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
B.Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano
Maria Abadia
Marisa Serrano
Rommel Feijó

PV
Clementino Coelho (PPS)

Bloco (PSDB, PTB)

Antônio José Mota
Pedro Chaves
5 vagas

22 Vice·Presidente: Dr. Rosinha (PT)
3 2 Vice·Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: José Teles (PSDB)
Titulares

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

PFL
Betinho Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho
Zila Bezerra

César Bandeira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
José Thomaz Nonô
Oscar Andrade
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

PT
Avenzoar Arruda
Babá
José Pimentel
Walter Pinheiro

Jorge Bittar
Paulo Roena
2 vagas

PPB
Cleonânio Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

Roberto Balestra
Yvonilton Gonçalves
1 vaga

Antônio Jorge
Dr. Helena
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Teles
Pedro Henry
Ricardo Rique
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó
5 vagas

Bloco (PMDB, PST, PTN)
6 vagas

lédio Rosa
Laire Rosado
Luiz Dantas
Pedro Irujo
Remi Trinta
Zaire Rezende

PFL
Átila Uns
Claudio Cajado
Jairo Carneiro
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Mário Assad Júnior

Almerinda e Carvalho
Moroni Torgan
Ney Lopes
Robson Tuma
Wilson Braga
1 vaga

PT

PDT
Enio Bacci

Sérgio Novais

Inácio Arruda

Serafim Venzon

Avenzoar Arruda
Dr. Rosinha

4 vagas

2 vagas

Gastão Vieira
José Chaves
Salatiel Carvalho
PPB
Herculano Anghinetli
Hugo Biehl
1 vaga

Alcione Athayde
Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo
POT

Olimpio Pires

João Sampaio

PFL
Almerinda de Carvalho
Jaime Martins
Laura Carneiro
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ursicino Queiroz

Celcita Pinheiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Paulo Marinho
Ronaldo Caiado
Wilson Braga
PT

Bloco (PSB, pedoB)
1 vaga

Jandira Feghali

4 vagas

João Grandão
Jorge Bittar
Paulo Paim
Paulo Rocha

Bloco (PL, PSL)
PPB

José Aleksandro

Philemon Rodrigues

Hugo Biel
Luiz Fernando
Romel Anizio

PPS
Agnaldo Muniz

Dr. Benedito Dias
Eurico Miranda
José Linhares

Rubens Bueno
POT
PHS
João Sampaio

DjalmaPaes

Bloco (PSB, pedoB)

Secretário (a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8428/318-7052 Fax: 318-2140

Dr. Evilásio

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 249, DE 2000,
QUE "ALTERA O ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
INTRODUZINDO ARTIGOS QUE CRIAM O
FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO
DA POBREZA". (COMBATE À POBREZA)
Proposição: PEC 249/00
Autor: Senado Federal
Presidente: Hugo Biel (PPB)
12 Vice-Presidente: Albérico Filho (PMDB)
22 Vice-Presidente: Jorge Bittar (PT)
32 Vice-Presidente: Sérgio Reis (PSDB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)

Titulares

Suplentes
Bloco (PSOB, PTB)

B.Sá
Fátima Pelaes
Marisa Serrano
Nelson Marchezan
Nilton Capixaba
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sérgio Reis

Eduardo Barbosa
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
Josué Bengtson
Lidia Quinan
Maria Abadia
Walfrido Mares Guia
Xico Graziano

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Albérico Filho
Coriolano Sales
Euler Morais

Pompeo de Mattos

1 vaga

Antônio José Mota
5 vagas

Sérgio Miranda
Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues

Pastor Valdeci Paiva
PPS

Clementino Coelho

Regis Cavalcante
PV

Fernando Gabeira
Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, s. 165-B
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL NS! 618, DE 1998
QUE "ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÓNIO GENÉTICO)
Proposião: PEC 618/98
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)

Autor: Poder Executivo

12 Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PMDB)
2 2 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
32 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)

Titulares

Suplentes
Bloco (PSOB, PTB)

B. Sá
Fernando Gonçalves

Félix Mendonça
Féu Rosa

Léo Alcântara
Rafael Guerra
Renildo Leal
3 vagas

Max Mauro
Nilson Pinto
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Elcione Barbalho
Moacir Micheletlo
5 vagas

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro
Deusdeth Pantoja
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian
Wilson Braga
1 vaga

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
PMOB

PFL
Gervásio Silva
Jairo Azi
José Egydio
José Mendonça Bezerra
Medeiros
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Cláudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Barbosa Neto
Edinho Bez
Gastão Vieira
José Chaves
Waldemir Moka
2 vagas

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz 8itlencourt
Paulo Lima
PSOB

PT
João Grandão
Marcos Afonso
2 vagas

Adão Pretto
Fernando Ferro
Padre Roque
Valdeci Oliveira
PPB

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PFL)
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biel

Suplentes

PFL

Bico (PMOB, PST, PTN)
Carlos Dunga
Francistônio Pinto
Glycon Terra Pinto
Jorge Costa
Luiz Bitlencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1!l Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2!l Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
3!l Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares

POT

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Antonio Cambraia
Inaldo Leitão
Manoel Salviano
Sílvio Torres
1 vaga

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço
PT

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
João Fassarella
Virgílio Guimarães

Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini
1 vaga

Fernando Coruja

Pompeo de Matlos
Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazziotin

1 vaga

PPB
Eliseu Moura
Gerson Peres
2 vagas

Fetter Júnior
João Pizzolatli
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Bloco (PL, PSL)
Paulo José Gouvêa

Fernando Gabeira (PV)

Ayrton Xerêz

POT
Enio Bacci
Fernando Zuppo

Eurípedes Miranda
1vaga

PHS
Walfrido Mares Guia (PTB) 1 vaga
Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

Celso Giglio
Eduardo Paes

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

PPS

Bloco (PSB, PCdoB)
Fax: 318-214D

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95

PTB

Pastor Valdeci Paiva

Autor: Poder Executivo

Eduardo Campos

Sérgio Miranda

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos Cintra

Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-6
Telefone: 318-8437/8418
Fax: 318-8418

(*)COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO
Proposição: RCP 1/99
Autor: Moroni Torgan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
12 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMOB)
22 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares
Suplentes
PFL
Antônio Jorge (PTS)
Celcita Pinheiro
Silas Câmara (PTS)
1 vaga

Eber Silva (POT)
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Suplentes

Titulares
Bloco (PSOB, PTB)

Sadu Picanço
Max Rosenmann
Nicias Ribeiro
Nilton Capixaba

Josué Bengtson
Nilson Pinto
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Bloco (PMDB, PST, PTN)

Jorge Costa
Marcos Afonso (PT)
Osvaldo Reis

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Confúcio Moura
PFL

Expedito Júnior
Sérgio Barcellos
ZHa Bezerra

Átila Lins
Luciano Castro
1 vaga

PMOB
Confúcio Moura
3 vagas

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (POT)
Waldemir Moka
1 vaga

PT
Babá
Paulo Rocha

Nilson Mourão
Valdir Ganzer
PPB

PSOB
Lino Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira

Coronel Garcia
Pedro Canedo
Sérgio Reis

Almir Sá
Luiz Fernando

JoãoTota
Salomão Cruz
PDT

PT
Fernando Ferro
Nelson Pellegrino

Márcio Matos
Padre Roque

Giovanni Queiroz
Bloco (PSB, PCdoB)

PPB
Jonival Lucas Júnior (PFL)
José Janene

Celso Russomanno
Nilton Baiano

Eurfpedes Miranda

Evandro Milhmen

Vanessa Grazziotin

PTB
Magno Malta

BlocO (PL, PSL)

Renildo Leal
Robério Araújo

José Aleksandro

POT

PHS

1 vaga

Wanderley Martins

Renildo Leal (PTB)
Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio

Paulo Baltazar
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Cabo Júlio

Pastor Valdeci Paiva

Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, S/139-B
Telefone:318-7054

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNIA
Proposição: RCP 2199

Autor: Sérgio Carvalho e Outros

Presidente: Lucino Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMOB)
22 Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
32 Vice-Presidente: Almir Carvalho (PSOB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSOB)

Francisco Rodrigues (PFL)

Secretário: Erles Jannes Costa Gorini
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR A REGULARIDADE
DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE
ACBFEANIKE
Proposição: RCP 3/99

Autor: Aldo Rebelo e Outros

Presidente: Aldo Rebelo (PcdoB)
12 Vice-Presidente: Nela Rodolfo (PMDB)
22 Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
32 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Silvio Torres (PSOB)
Titulares

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)
Alex Canziani

Danilo de Castro

Fernando Gonçalves
Juquinha
Max Rosenmann
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Reis

Léo Alcântara
Paulo Feij6
Silas Câmara
Silvio Torres
Veda Crusius

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Titulares
Jorge Pinheiro
José Borba
Júlio Delgado
2 vagas

Darcísio Perondi
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo
2 vagas
PFL

Chico Sardelli
IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Roberto Pessoa
Ronaldo Vasconcellos

Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Mendonça Bezerra
José Rocha
PT

José Genoíno
Milton Temer
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Pedro Celso
PPB

2 vagas

Eurico Miranda
Telmo Kirst

Proposição: PEC 203/95
Autor: LaprovitaVieira e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
12 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2 2 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
32 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDS)
Suplentes
PFL
José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia
Luciano Pizzatto
Maluly Netto
Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Vic Pires Franco
PMDB

6 vagas

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Sittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga
PSDB

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)
Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho
2 vagas

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS)
José Thomaz Nonõ (PFL)
Luís Eduardo (PDT)
Roberto Brant (PFL)
Vittorio MedioU
PT

PDT
João Sampaio

Olimpio
Bloco (pSa, PCdoB)

Eduardo Campos

Aldo Rebelo
Bloco (PL, PSL)

Pastor Valdeci Paiva

Luciano Bivar

Regís Cavalcante (PPS)
3 vagas

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro
PPB

PTB
Iris Simões
1 vaga

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

PPS
Ayrton Xerêz

José Janene
Robério Araújo (PL)
1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

PDT
Rubens Furlan

Secretário: Marcos Figuera
Local: Anexo 11 - Sala 151-8
Telefones: 318-8430/706417055

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N!! 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 12 DO ART.
222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 22 DO REFEIDO 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

Agnaldo Muniz (PPS)

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
Clementino Coelho (PPS)

Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Rodrigues

Bispo Wanderval

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
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)
12 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDS)
22 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)

PFL

Suplentes

Titulares
PFL

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro
Ciro Nogueira
Luis Barbosa
Maluly Neto
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
JairoAzi
Joel de Hollanda
Paes Landim
PMDB

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Albérico Rlho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Aécio Neves
Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira
Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

Arthur Virgmo
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
Zulaiê Cobra
PT

Gilmar Machado
José Genoíno
Paulo Delgado
Virgílio Guimarães

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho
PPB

3 vagas

Herculano Anghinetti
José Linhares
1 vaga

PMDB
Albérico Filho
João Colaço
4 vagas

Gustavo Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
1 vaga

José de Abreu (PTN)
Maria Abadia
Paulo Mourão
3 vagas

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa
PT

Ângela Guadagnin
Jair Meneguelli
Márcio Matos
1 vaga

Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado
PPB

Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves
1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Nilton Baiano
1 vaga
PTB

PTB
Caio Riela
Walfrido Mares Guia

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Chico da Princesa (PSDB)
Walfrido Mares Guia

Celso Giglio
Max Mauro
PDT

Dr. Hélio

Alceu Collares

PDT
José Roberto Batochio

Fernando Coruja
Ojalma Paes

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares

Bloco (PSB, PC do B)
Pedro Eugênio (PPS)

Ojalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Lincoln Portela

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nl! 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"
Proposição: PLP

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins
João Ribeiro
Mauro Fecury
Raimundo Santos
VilmarRocha
1 vaga

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

PSDB
PSDB

De Velasco

Suplentes

Titulares

32 Vice-Presidente:
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)

9/99

Autor: Poder Executivo

Presidente:
12 Vice·Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2 2 Vice·Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
32 Vice·Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos de Jesus (PSDB)

Remi Trinta

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/169-B
Telefone: 318·7060

COMISSÃO ESPECIAL OES'FINABA-AAPRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA
CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,
RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Oanilo de Castro (PSOB) .
12 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 Vice·Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMOB)

Suplentes

Titulares

Suplentes

Titulares
PFL

PFL
Corauci Sobrinho
João Ribeiro
José Egydio
Luciano Pizzatto
Paes Landim
Robson Tuma
1 vaga

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pauderney Avelino
Raimundo Colombo
Roberto Brant
Rubem Medina

Cesar Bandeira
IIdefonço Cordeiro
Marcondes Gadelha
Medeiros
Nice Lobão
Raimundo Santos
Robson Tuma

Almerinda de Carvalho
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima
PMOB

PMOB
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Euler Morais
Flávio Derzi
Milton Monti
1 vaga

Coriolano Sales
Edinho Bez
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

JorgaWilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
3 vagas

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
2 vagas
PSDB

PSOB
Adolfo Marinho
Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho
Sampaio Dória
Xico Graziano

Antonio Cambraia
Antonio Candir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Alexandre Santos
Léo Alcântara
Zenaldo Coutinho
3 vagas

André 8enassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PT

PT
João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

4 vagas

Marcelo Déda
3 vagas
PPB

PPB
Delfim Netto
Herculano Anghinetti
Márcio Reinaldo Moreira

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Eurico Miranda
2 vagas

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

PTB
Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Eduardo Paes
Rodrigo Maia

PTB

POT

PDT

Coriolano Sales (PMDB)

Enio Bacci
Pompeo de Mattos

Enio Bacci

Max Mauro
Nilton Capixaba

Nelson Marquezelli
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Cintra

Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes

Sérgio Miranda

Secretário: 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 NS! 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA
"E" DO INCISO 11 DO § 52 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
Proposição: PEC 374/96
Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
12 Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2Q Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3Q Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neutan Lima (PFL)

Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Wanderval
Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Maria 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)

1Q Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
22 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)

3 Q Vice-Presidente:
Relator: Múcio Sá (PMDB)
Suplentes

Titulares
Bloco (PSDB, PTB)
Augusto Franco

Antonio Cambraia

João Almeida
José Carlos Elias
Sérgio Reis

Chiquinho Feitosa
Inaldo Leitão
Sérgio Guerra

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Armando Monteiro
Múcio Sá
Olavo Calheiros

Armando AbRio
Pinheiro Landim
1 vaga

1 vaga

Geovan Freitas

PFL
Celcita Pinheiro
Laura Camiro
1 vaga

Almerínda de Carvalho
KátiaAbreu
Nice Lobão

PT
Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

PFL
Ciro Nogueira
Costa Ferreira
Wilson Braga

César Bandeira
José Khoury
José Thomaz Nonô

PPB
Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Alcione Athayde
Dr. Benedito Dias

PT
Fernando Ferro
Wellington Dias

Avenzoar Arruda
José Pimentel

POT
Dr. Hélio

Miriam Reid

PPB
Cleonâncio Fonseca
1 vaga

Enivaldo Ribeiro
Pedro Corrêa

Bloco (PSS, pedoS)
Teima de Souza (PT)

Jandira Feghali

POT

Bloco (PL, PSL)
1 vaga

Olímpio Pires

Bloco (PSB, pedoB)

PPS
Haroldo Lima

Eduardo Campos

Bloco (PL, PSL)
Philemon Rodrigues

João Caldas

Philemon Rodrigues

Robério Araújo

PV

Edinho Araújo

Regis Cavalcante

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE
MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL A POPULAçÃO)

Proposição: RCP 22/96
Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
12 Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2º Vice-Presidente: Iara Benardi (PT)
32 Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)

Proposição: PEC 89/95
Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
12 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2 2 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3 2 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

Titulares

Titulares

Pedro Eugênio (PPS)

Regis Cavalcante (PPS)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7061

Suplentes

Suplentes
PFL

Bloco (PSOB - PTB)
Fátima Pelaes
Lídia Quinan
Maria Abadia
Marinha Raupp

Eduardo Barbosa
Flávio Arns
Marisa Serrano
Veda Crusius

PMDB

Bloco (PMDS, PST, PTN)
Ana Catarina
Elcione Barbalho

Francisco Rodrigues
Jaime Martins
Maluly Netto
Moreira Ferreira
Paulo Marinho
Roland Lavigne
1 vaga

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Raimundo Colombo
Sérgio Barcellos
VilmarRocha
Zezé Perrela
Zi/a Bezerra

Júlio Delgado
Marcelo Barbieri

Ana Catarina
Anfbal Gomes
João Magalhães

Hermes Parcianello
João Mendes
4 vagas

Sérgio Reis
1 vaga

José índio
Norberto Teixeira
1 vaga

Bloco (PMDB, PST, PTN)

PSDB
Fátima Pelaes
Maria Abadia
Max Rosenmann
Nilson Pinto
2 vagas

Ademir Lucas
Antonio Feijão (PST)
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

Alberto Mourão
Cezar Schirmer
Gessiva/do Isaias
3 vagas

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Júlio Delgado
Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo

PFL

PT
4 vagas

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

PPB
Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl
Romel Anizio

Cunha Bueno
João PizzoJatti
1 vaga

Saulo Pedrosa
Silvio Torres

PTB
Renildo Leal
1 vaga

Celso Giglio
Max Mauro

Adauto Pereira
Darci Coelho
Gilberto Kassab
Pedro Pedrossian
Zila Bezerra
1 vaga

Aracely de Paula
Euler Ribeiro
Joaquim Francisco
Jonival Lucas Junior
Paulo Braga
Vic Pires Franco

PT
4 vagas

Avenzoar Arruda
José Machado
Márcio Matos
1 vaga

PDT

PPB

Eber Silva

Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Eugênio (PPS)

1 vaga

3 vagas

Antonio Joaquim araújo
Simão Sessim
Telmo Kirst

PDT
Fernando Zuppo

EberSilva

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

1 vaga

Haroldo Lima
Remi Trinta

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

PV
1 vaga

Regis Cavalcante (PPS)

Marcos Cintra

1 vaga

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-8428
Fax: 318·2140

PPS
Rubens Furlan

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N2 98, DE 1999, QUE "ALTERA
O ART. 30 PARA ACRESCENTAR INCISO
CONFERINDO COMPETÊNCIA AO MUNICfpIO
PARA DETERMINAR ATRIBUIÇÕES DE
VICE-PREFEITO"
Proposição: PEC 98/99

Autor: Fernando Zuppo
e Outros

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)

Suplentes

Titulares
Bloco (PSDB, PTB)
Alex Canziani
Augusto Franco
Celso Giglio
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha

Antonio Carlos Pannunzio
Danilo de Castro
lris Simões
José Carlos Elias
Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

Agnaldo Muniz

PV
Dr. Evilásio (PSB)

1 vaga

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318·8430
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS
EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N2 634, DE 1975, QUE
"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição: PL 634175
Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
12 Vice·Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
22 Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Titulares

Suplentes
PFL

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira
Francisco Garcia
Paes landim

Raimundo Colombo
Raimundo Santos
Werner Wanderer

Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
PMOB

6 vagas

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia

Marcio Fortes
Maria Abadia
Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz
Zenaldo Coutinho

Bloco (PMDB, PST, PTN)

PSOB

André Benassi
Feu Rosa
José Militão
Nelson Otoch
2 vagas

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda
PT

Femando Ferro
Geraldo Magera
José Pimental
Waldir Pires

Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim
1 vaga
PPB

Celso Russomanno
2 vagas

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

PFL

Darci Coelho
Francisco Rodrigues
Moroni Torgan
Paulo Marinho
Raimundo Colombo
Zezé Perrella
1 vaga

Arolde de Oliveira
Corauci Sobrinho
Gerson Gabrielli
Luciano Pizzatto
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vic Pires Franco
PT

Jorge Bittar
Professor Luizinho
Walter Pinheiro
1 vaga

4 vagas

PPB

PTB

Fernando Gonçalves
1 vaga

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Mauro Benevides
6 vagas

Hermes Parcianello
Jorge Costa
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Nelson Proença
Pinheiro Landim

Cunha Bueno
Eliseu Moura
Wigberto Tartuce

Celso Russomanno
Yvonilton Gonçalves
1 vaga

POT

José Roberto Batochio

Coriolano Sales (PMDB)

PDT

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio

Aldo Rebelo

Bloco (PSB, PCdoB)
Dr. Evilásio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Lincoln Portela

João Caldas

Lu(s Eduardo

Dr. Hélio

1 vaga
Bloco (PL, PSL)

Marcos Cintra

PPS

1 vaga

Ayrton Xerêz

Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI NR 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E
A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"
Proposição: PL 1.483/99
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
12 Vice-Presidente: Marçal Filho (PMDB)
22 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
32 Vice-Presidente: Wigberto Tartude (PPB)
Relator: Julio Semeghini (PSDB)
Titulares

Autor: Dr. Hélio

Suplentes

Emerson Kapaz

Pedro Eugênio
PV
Marcos Rollm (PT)

Fernando Gabeira

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"
Proposição: PEC 20/95
Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares
Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Alex Canziani
Julio Semeghini

Pastor Valdecl Palva
PPS

PFL

Augusto Franco
Irls Simões

Antônio CarIo8 Konder ReIs
Jaime Martilis

Mt6nlo Geraldo
AroIdo CectrR

Cesar Bandeira
Expedito Júnior
Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro
Sérgio Barcellos

Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha
PMOB

Cezar Schirmer
Germano Rigotto
4 vagas

Oarcísio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Bitlencourt
RitaCamara
Zaire Rezende

Wilson Braga
1 vaga

Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia
PMOB

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho
1 vaga

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho
PS08

Zulaiê Cobra
2 vagas

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia
PT

PSDB
Custódio Mattos
Feu Rosa
João Almeida
Mareio Fortes
Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Fernando Marroni
João Coser

Marcos Afonso
Wellington Dias
PPB

João Tota
1 vaga

Ary Kara
1 vaga
PTB

1 vaga

Duilio Pisaneschi

PT
Eduardo Jorge
3 vagas

João Paulo
José Genoíno
Marcelo Oéda
Milton Temer

POT
Fernando Zuppo

Or. Hélio
PPB
Augusto Nardes
Júlio Redecker
Nelo Rodolfo (PMOB)

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Bloco (PSB, PCdoB)

PT8
Fernando Gonçalves
Magno Malta

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra
POT

1 vaga

1 vaga
Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Haroldo Lima

810co (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Wanderval

Paulo José Gouvêa
PV
1 vaga

Fernando Gabeira
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

Proposição: Requerimento
Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1º Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMOB)
2º Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3º Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSOB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Suplentes
PFL

Couraci Sobrinho

810co (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Lincoln Portela

João Caldas

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO
DE LEI N2 3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO
DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 3.561/97
Autor: Paulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (PSOB)
12 Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
22 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
32 Vice-Presidente: Celso Russomano PPB)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N!! 9.503,
DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Titulares

1 vaga

Gonzaga Patriota

Oscar Andrade

Suplentes
Bloco (PSOB, PTB)

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
Flávio Arns
Lídia Quinan
Saulo Pedrosa
Lúcia Vânia
4 vagas
Maria Abadia
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Bloco (PM08, PST, PTN)
Osvaldo Biolchi
Coriolano Sales
6 vagas
Oarcíslo Perondi
Euler Morais
João Matos
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
1 vaga

1 vaga

PFL
Almerinda de Carvalho
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Medeiros
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz

Celcita Pinheiro
Darci Coelho
Expedito Júnior
KátiaAbreu
Lavoisier Maia
Luis Barbosa
Roland Lavigne

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Flávio Derzi
Luiz Bittencourt
Marçal Filho
6 vagas
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themístocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha

PT
Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Carlito Merss
Geraldo Magela
Luiz Mainardi
Wellington Dias
PPB

Alcione Athayde
Celso Russomanno
José Unhares

Antonio Joaquim Araújo
2 vagas

PFL
Aroldo Cedraz
Gilberto Kassab
João Ribeiro
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

Ciro Nogueira
José Mendonça Bezerra
Pedro Pedrossian
Raimundo Colombo
Ursicino Queiroz
2 vagas
PT

POT
Fernando Coruja

Dr. Hélio
Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes

Eduardo Jorge
Jair Meneguelli
João Paulo
Paulo Rocha

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Valdeci Oliveira
1 vaga

1 vaga
Bloco (PL, PSL)

Uncoln Portela

Robério Araújo
PPS

Rubens Bueno

PPB
Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvonilton Gonçalves

Alcione A1hayde
Cleonâncio Fonseca
1 vaga

1 vaga

POT
Fernando Coruja

Miriam Reid

PHS
Roberto Argentina
Secretário (a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-70576

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI
Nll 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"
Proposição: PL 2.186/96

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

Autor: Eduardo Jorge e
Fernando Gabeira

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lídla Quinan (PSDB)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares
Suplentes
Bloco (PSOB, PTB)
Alexandre Santos
Jovair Arantes
Dr. Heleno
Juquinha
Fátima Pelaes
Udia Quinan
Lúcia Vânia
Marcus Vicente
Paulo Mourão
Nelson Marquezelli
Walfrido Mares Guia
Pedro Canedo
Pedro Henry
2 vagas

Pedro Valadares

1 vaga
Bloco (PL, PSL)
Marcos de Jesus (PSDB)

Pastor Valdeci Paiva
PPS
Emerson Kapaz

Rubens Furlan
PHS

Ronaldo Vasconcellos (PFL)

1 vaga

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Sala 165·B
Telefone: 318-8790
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N2 4.376, DE
1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E
A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA
PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 4.376/93
Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)1 2 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
32 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)

Titulares

Suplentes
PFL

Gerson Gabrielli

Adauto Pereira

Costa Ferreira
Expedito Júnior
IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Lavoisier Maia
Mossa Demes
Paulo Magalhã\:::s
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina

PMDB
Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho
Osmânio Pereira
3 vagas

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

Gervásio Silva
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga
PMOB

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho
Synval Guazelli
3 vagas

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo 8arbieri
Nair Xavier Lobo
1 vaga
PSOB

PSDB
Anivaldo Vale
Nelson Otoch
Vicente Caropreso
Veda Crusius
2 vagas

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga
PT
Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

José Machado
3 vagas

Antonio Feijão (PST)
Arnon Bezerra
Badu Picanço
Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho
1 vaga

Coronel Garcia
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Zulaiê Cobra
1 vaga
PT
Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

Carlos Santana
Fernando Marroni
Wellington Dias
1 vaga

PPB
PPB
Almir Sá
.José Janene
Simão Sessim

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira
PTB
Duilio Pisaneschi
1 vaga

Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Jair 80lsonaro
2 vagas
PTB

Luiz Antonio Fleury

2 vagas

Roberto Jefferson
POT

Eurípedes Miranda
POT

Fernando Coruja

1 vaga

Bloco (PSB, pedoB)
Clernentino Coelho (PPS)

1 vaga

Paulo José Gouvêa

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota
Cabo Júlio
Ayrton Xerêz

De Velasco
PPS

Rubens Bueno

Wanderley Martins
Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Paulo José Gouvêa
PPS

Bloco (PLk, PST, PMN, PSO, PSL)

Pedro Eugênio

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!l151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 7!l DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)
Proposição: PEC 151/95
Autor: Gonzaga Patriota e Outros
Presidente: Aldir Cabral (PSDB)
1º Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2º Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3º Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares
Suplentes
PFL
Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Reginaldo Germano
Sérgio 8arcellos
Vic Pires Franco

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Regis Cavalcante

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-8
Telefone.: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!l 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 4, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS
PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES
ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
AQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
12 Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPS)
Suplentes
Titulares
PFL
Átila Lins
Gervásio Silva
IIdefonço Cordeiro
José Lourenço
José Mendonça Bezerra
Paudemey Avelino
Pedro Pedrossian

Affonso Camargo
Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant
PMOB

Hermes Parciane/lo
José índio
Osvaldo Reis
3 vagas

Gessivaldo Isaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima
PSOB

Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântra
Nelson Otoch
Sérgio Carvalho
1 vaga

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI Ne 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Autor: Poder Executivo
Proposição: PL 1.615/99
Presidente: João Henrique (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: TeIma de Souza (PT)
39 Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)
Suplentes
Titulares
PFL
Átila Lins
Ciro Nogueira
Francisco Rodrigues
João Ribeiro
Joaquim Francisco
Lufs Barbosa
1 vaga

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade
PMOB

Barbosa Neto
Cezar Schlrmer
Darcfsio Perondi
Lamartine Posella
Múcio Sá
Ricardo Izar

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Osmar Serraglio
Pedro Chaves

PT
PSOB

4 vagas

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias
PPB

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra
VadãoGomes

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando
PTB

PT
João Coser
Luiz Sérgio
Valdeci Oliveira
1 vaga

Carlos Santana
Pedro Celso
TeIma de Souza
Wellington Dias

Josué Bengtson

Celso Giglio

Alex Canziani
Alofzio Santos
Feu Rosa
Mareio Fortes
Marcus Vicente
Nelson Marchezan

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feij6
Romeu Queiroz
Sflvio Torres

PPB
Júlio Redecker
Telmo Kirst
1 vaga

Alcione Athayde
Almir Sá
Ary Kara

POT
Fernando Coruja

José Roberto Batochio

PTB

Bloco (PSB, pedaB)
José Antonio

Dr. Evilásio

Albérico Cordeiro

Duílio Pisaneschi

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Cabo Júlio

1 vaga
PPS
Márcio Sittar

Regis Cavalcante

Secretário: Francisco Lopes
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li. Sala 168-A
Telefone: 318-7066
Fax: 318-2140

POT
1 vaga

Olfmpio Pires
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Eujácio Simões

1 vaga

POT

Bloco (PSB, pedoB)
1 vaga

Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

PV
1 vaga

1 vaga

Femando Coruja

Edinho Araújo (PPS)

1 vaga

João Caldas
Bloco (PSB, pedoB)

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129·13
Telefone: 318-8431

Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS
ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS"

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061
Fax: 318·2140

Proposição: PEC 136/99

Autor: Poder Executivo

Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
19 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
29 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
39 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares

Suplentes

Edinho Araújo

Pedro Eugênio

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 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)
12 Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
22 Vice-Presidente: Femando Marroni (PT)
39 Vice-Presidente: Jonivallucas Júnior (PFl)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
TItulares

PFL
José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Luís 13arbosa
Medeiros
Mussa Demes
Neuton Lima
Roland Lavigne

José Antonio
PPS

Suplentes
PFL

Cláudio Cajado
Expedito Júnior
Francisco Coelho
Lael Varella
Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Darci Coelho
Jaime Martins
João Ribeira
José Carlos Aleluia
José Thomaz Nonê
Luciano Castro
Medeiros

José Egydio
Oscar Andrade
Paulo Braga
Robson Tuma
Wilson Braga
2 vagas

PMOB
Armando Monteiro
Darcísio Perondi
JorgE! Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

Armando Abnio
Confúcio Moura
Salatiel Carvalho
3 vagas

PSOB
Alexandre Santos
Catlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson otoch
Veda Crusius

André Benassi
B.Sá
Fátima Pelaes
Mário Negromonte
Pedro Henry
Ronaldo Cezar Coelho
PT

A'rlindo Chinaglia
Geraldo Simões
JoSé Pimentel
Mareslo Déda

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho
1 vaga
PPB

I

l-Iereulano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

,
'; Fernando Gonçalves
Jose Carlos Elias

Edmar Moreira
Jair Bo/sonara
Ricardo Barros

PMOB
Cezar Sehirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar
PSOB
Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Léo Alcântara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa
Vicente Arruda

Alexandre Santos
Dr. Heleno
Jutahy Júnior
Mareus Vicente
Nicias Ribeiro
1 vaga
PT
Henrique Fontana
José Genoíno
2 vagas

Fernando Marron!
Geraldo Magela
Marcelo Déda
1 vaga

PTB
Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

Marçal Fílho
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Reis
Philemon Rodrigues (PL)
2 vagas

PPB
Hugo Biel

Gerson Peres

Romel Anízio
Yvonilton Gonçalves

Ibrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PFL)
PTB

Luiz Antonio Fleury
Silas Câmara

Celso Giglio
Walfrido Mares Guia

PSDB

PDT

PT

Fernando Coruja

Eurípedes Miranda

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Paulo José Gouvêa

1 vaga

Mário Negromonte
Paulo Kobayashl
Sérgio Barros
3 vagas

Coronel Garcia
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
Zulaiê Cobra
1 vaga

José Pimentel
3 vagas

Antonio Palocci
Marcos Afonso
Marcos Rolim
Wellington Dias
PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Dr. Evilásio

Alexandra Cardoso

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Oliveira Filho

Ary Kara
Gerson Peres
1 vaga
PTB

PPS

1 vaga

1 vaga

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7067
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOL~NCIA E À
SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO
DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR
PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A
SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
12 Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
22 Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Suplentes

Titulares
PFL

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo
Corauci Sobrinho
Gervásio Silva
Mário Assad Júnior
Reginaldo Germano
Werner Wanderer

Aldir Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma
PMDB

Alberto Mourão
JoãoColaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Luís Eduardo (PST)
Pinheiro Landim

Jorge Pinheiro
Nair Xavier Lobo
Philemon Rodrigues (PL)
3 vagas

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson
PDT

1 vaga

Wanderley Martins
Bloco (PSB, PCdoB)

Dr. Evilásio

Jandira Feghali
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio

Paulo José Gouvêa
PPS

Ayrton Xerêz

Emerson Kapaz

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-8428
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO Na 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 19 DO ART. 54
DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95
Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
12 Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
32 Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares

Suplentes
PFL

Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab
Neuton Lima
Paulo Marinho
Ronaldo Caiado

Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga
PMDB

Alceste Almeida
Carlos Dunga

6 vagas

Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
1 vaga

Bloco (PMOB, PST, PTN)

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
Saulo Pedrosa
3 vagas

Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis

Alberto Mourão
Nelo Rodolfo
4 vagas

João Henrique
Jorge Alberto
Jurandil Juarez
Milton Monti
Osvaldo Biolchi
Ricardo Izar
PFL

PT

4 vagas

Adão Pretto
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga
PPB

JoãoTota
2 vagas

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves
PTB
1 vaga

Nelson Marquezelli

PDT
Serafim Venzon

1 vaga

Claudio Cajado
Francisco Garcia
Gilberto Kassab
Mussa Demes
Ronaldo Vasconcellos
ZilaBezerra

João Ribeiro
José Carlos Vieira
Luciano Castro
Paes Landim
Ricardo Fiuza
Roberto Brant
PT
Carlito Merss
Fernando Marron;
João Coser
Professor Luizinho

Antonio Palocei
Avenzoar Arruda
Iara Bernardi
1 vaga
PPB

Cleonâncio Fonseca
Fetter Júnior
Nelson Meurer

João Pizzolatti
Luis Carlos Heinze
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo Baltazar

PDT

1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Eujácio Simões
Cabo Júlio

José Roberto Batochio

Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida

Sérgio Miranda

PPS
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, SI 165·B
Telefone: 318·7066

Eujácio Simões

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO
SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO Nl! 407-G, DE 1996, QUE
"ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 100 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" - PRECATÓRIOS

Régis Cavalcante

Proposição: PEC 4D7-G/96

Autor: Luciano Castro
e Outros

Presidente: André Benassi (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ricardo Fiuza (PFL)
22 Vice·Presidente: Professor Luizinho (PT)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relat~r: Milton Monti (PMOB)
Titulares

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)
André Benassi
Celso Giglio
Duilio Pisaneschi
Lúcia Vânia
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra

Alofzio Santos
Dadu Picanço
Danilo de Castro
Eduardo Paes
José Carlos Elias
Luiz Antonio Fleury
Pedro Canedo
Vicente Caropreso

1 vaga
PPS
Rubens Furlan
PHS

Antonio Carlos Pannunzio

Alberto Goldman (PSDB)

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo 11- Sala 165 - B
Telefone: 318-7064

Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO
SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N!! 472-0, 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

Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
12 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
2Q Vice-Presidente: João Paulo (PT)

32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)

Suplentes

Titulares
PFL

Almerinda de Carvalho
Átila Lins
Costa Ferreira
Gilberto Kassab
Lael Varella
Luis Barbosa
1 vaga

Affonso Camargo
José Ronaldo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco
PMOB

Jorge Wilson
Júlio Delgado
Múcio Sá
Waldir Schmidt
2 vagas

Armando Monteiro
Carlos Dunga
Francisíônio Pinto
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Ricardo Izar
PSOB

Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Almeida
João Castelo
Jutahy Junior
Luis Carlos Hauly

Anivaldo Vale
Antonio Carlos pannunzio
Nelson Otoch
Ricardo FerraçJ
Silvio Torres
Veda Crusius
PT

José Genoíno
Marcelo Déda
Professor Luizinho
Waldir Pires

Babá
João Paulo
José Machado
José Pimentel
PPB
Gerson Peres
Nelson Meurer
Romel Anizio

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DO SALÁRIO MfNIMO
Presidente: Paulo Lima (PMDB)
12 Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
22 Vice-Presidente: Paulo Paim (PT)
32 Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)
Titulares
PFL
Átila Lins
Costa Ferreira
IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro
Neuton Lima
Pedro Fernandes
Wilson Braga

Almerinda de Carvalho
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos
PMDB

Ana Catarina
Francisco Silva (PST)
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
2 vagas

Barbosa Neto
Damião Feliciano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval Guazzelli
Wilson Santos
PSDB

Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Marisa Serrano
Sérgio Carvalho

Dino Fernandes
Feu Rosa
Inaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Queiroz
PT

Alcione Athayde
Antonio Joaquim Araújo
Wagner Salustiano

Babá
Carlos Santana
Paulo Rocha
Waldomiro Fioravante

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim
Pedro Celso

PTB

PPB
Josué Bengtson
Walfrido Mares Guia

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Suplentes

PTB

POT
Fernando Coruja

EberSilva

Almir Sá
João Tota
Ricardo Barros

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

Caia Riela
SilasCâmara

Eduardo Paes
Magno Malta
POT

Bloco (PSB, PCdoB)
Sérgio Miranda

José Antonio

Eurfpedes Miranda

Alceu Collares

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Bloco (PSB, PCdoS)
Jandira Feghali

Djalma Paes
Cabo Júlio

1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Femando Gabeira

De Velasco

João Caldas

PV

Marcos Rolim (PT)

Secretário: Mario Drausio Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, si 165-B
Telefone: 318-8430
Fax: 318-2140

PV

Pedro Eugênio (PPS)

Airton Cascavel (PPS)

Secretário: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, si 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE
JOÃO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1976, NA ESTÂNCIA DE SUA
PROPRIEDADE, NA PROV(NCIA DE
CORRIENTES, NA ARGENTINA"
Proposição:

Autor: Miro Teixeira

Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
12 Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
32 Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)
Titulares

Suplentes

Titulares
Bloco (PSDB, PTB)

Inaldo Leitão
João Castelo
Zulaiê Cobra

Carlos Mosconi
Oanilo de Castro
Ma.i:) Abadia
Bloco (PMDB,PST,PTN)

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

Hélio Costa
Osmânio Pereira
PFL

PT

Suplentes

1 vaga

Pedro Celso
PPB

Bloco (PSDB, PTB)
Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Jaime Martins
Roberto Brant

Paulo OCtávio
Ronaldo Vasconcellos

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano
Pedro Henry

Edmar Moreira

Herculano Anghinetti
PDT

Olimpio Pires

Wanderley Martins
Bloco (PSB, PcdoB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Coriolano
Osvaldo Biochi

Agnelo Queiroz
Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

PFL
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Laura Carnero
Sérgio Barcellos
PT

Marcos Rolim

Nilmário Miranda
PPB

Luis Carlos Heinze

1 vaga
PDT

Miro Teixeira

1 vaga

PPS
Regis Cavalcante

Ayrton Xerêz

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N2 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 N2S 4579, DE 1998,
4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS.
Proposição: PL n2 4.842/98

Bloco (PSB, PCdoB)
De Velasco

1 vaga

Cabo Júlío

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058
Fax: 318·214Q

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
Presidente: Paulo Octávio (PFL)
12 Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
22 Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
32 Vice·Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Osmãnio Pereira (PMDB)

Autor: SENADO FEDERAL

Presidente: Zezé Perrella (PFL)
12 Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
32 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)

Titulares

Suplentes
Bloco (PSDB, PTB)

B.Sá
Carlos Batata
IrisSimões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves
Lidia Quinan
Max Mauro
Sérgio Carvalho
3 vaga(s)

Bloco (PMDB,PST,PTN)
Carlos Dunga
Gessilvado Isaias

7vaga(s)

1 vaga(s)

Romel Anizio

Moacir Micheletto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
2 vagas

PDT

Dr. Hélio

Pompeo de Mattos
PFL

Eliseu Resende
José Múcio Monteiro
Roberto Argenta (PHS)
Roland Lavigne
Ronaldo Vasconcellos
Sérgio Barcellos
Wilson Braga

Euler Ribeiro
José Thomaz Nonô
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Ney Lopes
Raimundo Santos
Zéze Perrella

Bloco (PSB, PedoB)

Vanessa Grazziottin
Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvea

PT

Marcos Afonso

João Grandão
Valdeci Oliveira
Padre Roque
Valdir Ganzer
1 vaga

PPS

Nelson Meurer
Salomão Cruz

1 vaga(s)
PV

Femando Gabeira
Dilceu Sperafico
Roberto Balestra

Pastor Valdeci Paiva

Emerson Kapaz

Paulo Rocha

PPB

1 vaga(s)

Marcos Rolim (PT)

Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165·8
Telefone: 318-7056

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL
Assinatura OCO-õü-DSF s/o porte
Porte. de Correio
Assinatura OCO ou DSF tio pone (cada)

VaJoi do número awlso
Porte awlsp

R$ 31,00

1$96,0
RS 127,60
RSO,30
RSO.80

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL
Assinatura OCO ou DSF s/o porte
Porte de Comio
Assinatura OCO ou DSF

cio porte (cada)

Valor do número avulso
Porte avulso

RS 62.00

RS193.20
RS'2SS,20
R.$ 0,30
RS 0,80
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS AMÉRICA LATINA: BALANÇO DOS ANOS 90

2000/2001

SISTEMA FINANCEIRO E ALTERNATIVAS DE
DESENVOLVIMENTO

ISBN: 85-7365-099-0

R$1,10

ISBN: 85-7365-079-6

R$1,10

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL:
pOLíTICA DE INVESTIMENTOS DO BNDES :
REESTRUTURAÇÃO DO SETOR PETROQuíMICO

SEMINÁRIO RELAÇÕES RACIAIS E
DESIGUALDADES ECONÔMICAS

ISBN: 85-7365-085-0
ISBN: 85-7365-083-4

R$2,20

R$2,20
ÁGUA: O DESAFIO DO TERCEIRO MILÊNIO

ISBN: 85-7365-097-4

R$ 7,70

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

ISBN: 85-7365-100-8

R$2,20

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PUBlICAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS POLiTICAS PÚBLICAS E CIDADANIA: NOVAS
FORMAS DE ARTICULAÇÃO ESTADO E
SOCIEDADE: A EXPERIENCIA ITALIANA

ISBN: 85-7365-105-9

R$1,10
SEMINÁRIO COMÉRCIO EXTERIOR

2000/2001
SEMINÁRIO BRASIL 2000: ALTERNATIVAS DE
POLiTICAS ESTRATÉGICAS DE
DESENVOLVIMENTO

ISBN: 85-7365-078-8

R$2,20
UTILIZAÇÃO DO AMIANTO E SUAS
ALTERNATIVAS

ISBN: 85-7365-090-7

R$2,20

ISBN: 85-7365-106-7

R$ 3,30

SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO DE VIDA EM
EMERGêNCIAS

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ISBN: 85-7365.101-6
ISBN: 85·7365·110·5

R$ 2,20

R$ 23,10

locais de venda: Mldia livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS RELATÓRIO SfNTESE DA CONFERÊNCIA
NACIONAL DE SANEAMENTO

2000/2001
LEI DE PROTEÇÃO A VrTlMAS E A
TESTEMUNHAS

ISBN: 85-7365-075-3

R$1,10

LDB E LEI DO FUNDEF

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
HOMOSSEXUAL

U,~~_."""" "~f! ~

,',

human~~
rz;

JI

. homosse-xuil

ISBN: 85-7365-142-3
R$2,20

li/I

~,~(~.

'_I"

11.1'" ""IHl"'PI'"

,~

.-

ISBN: 85-7365-088-5
R$2,20

RELATÓRIO DA IV CONFERÊNCIA NACIONAL DE
DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-094-X
R$ 3,30

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL:
UNIVERSALIZAÇÃO DA CIDADANIA

ISBN: 85-7365-077-X

R$1,10

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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