
Reptiblica Feclerativa do Brasil

r
-

~ ---=-

I~

~ ....;.

f-
t;
~
l~

~
I .
I-~

c
I~

~~
~-~
r-·-
I-~_~-

I~
r~~-

- '" -

f A

r)IARlf~) [lA (~AMAItA DOS DEPUTAD()S
~ õYr ...,..% li _ _l .& _ -444 - &!'tA PL:!5:J

ANO LV - N!t206 - QUARTA·FEIRA, 6 DE DEZE.MBRO DE 2000 - BRASÍLIA·I)F~- .



MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

(Biênio 1999/2000)

PRESIDENTE

. .

1! VICE-PRESIDENTE

~ VICE-PRESIDENTE

1!! secRETÁRIa

~ SECRETARIO

J! SECRETÁRIO

, ,

4° SECRETÁRIO

1! SUPLENTE DE SECRETÁRIO

2! SUPLENTE DE secRETARIO

J!! SUPLENTE DE SECRETÁRIO

4! SUPLENTE DE SECRETÁRIO

MICHEL TEMER - PUDe - SP

-HERÁcUTO FORTES - PA.. - PI

SEVERINO CAVALCANTI - PPB - PE

UBIRATAN AGUIAR - PSOB - CE

-

NELSON TRAO - PTB - MS
• I

JAQUES WAGNER - PT - BA

, -

EFRAIM MORAIS - PFl'-: 'PB

GIOVANNI QUEIROZ- PDT - PA

-
LUCIANO CASTRO - PSDB - RR

-

ZÉ GOMES DA ROCHA - PMoe -'GO
. I

GONZAGA PATRJOTA - PSB - PE,



I , I I/ l/li

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, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 246, DE 2000

Aprova o ato que outorga permissão a "Fundação Educativa de Radiodifusão
Professor Lourenço Filho" para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Porto Ferreira, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É, aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 300, de 9 de dezembro de 1998, que outorga

permissão à "Fundação Educativa de Radiodifusão Professor Lourenço Filho" para executar, por dez anos,
se,m direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Porto Ferreira, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este pecreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. ,
Senado Federal, 5 de dezembro 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 247, DE 2000

Aprova o ato que outorga permissão a "MR Radiodifusão Ltda." para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na localidade de Viana, Estado
do Maranhão.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 273, de 4 de dezembro de 1998, que outorga

permissão à "MR Radiodifusão Ltda." para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na localidade de Viana, Estado 90 Maranhão.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. I

Senado Federal, 5 de dezembro de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

Façol 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 248, DE 2000
I

Aprova o ato que outorga permissão à "Fundação Cultural Educacional Mel,,-
dia de Cataguases" para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na localidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 136, de 27 de agosto de 1999, que outorga

permissão à "Fundação Cultural Educacional Melodia de Cataguases" para executar, por dez anos, s~m direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos,
na localidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de dezembro 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 249, DE 2000

Aprova o ato que autoriza a "Associação Vale do Araguaia de Desl3hvolvi
mento Artístico/Cultural - FM (Avada FM)" a executar serviço de radiodifusão c~munitá
ria, na localidade de São Miguel do Araguaia, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 6, de 10 de janeiro de 2000, que autoriza a

"Associação Vale do Araguaia de Desenvolvimento Artístico/Cultural - FM (Avada EM)" a executar,. por três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na localidade de São MigueL do Ara
guaia, Estado de Goiás.

Art.' 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de dezembro de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SUMÁRIO

1 - ATA DA 224~ SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DA 2l! SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 51!! LEGISLATURA, EM 5 DE
DEZEMBRO DE 2000

I - Abertura da sessão
1\ - leitura e assinatura da ata da ses

são anterior

11I - Leitura do expediente
MENSAGENS

NQ 1.814/00 - Do Poder Executivo, comuni-
cando aos membros do Congresso NaCIonal que
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Fernando Henrique Cardoso se ausentará do País
em 8-12-00 para realizar visita de trabalho à Re-
pública da Bolívia no contexto das cerimônias de
lançamento das obras de construção das usinas
termelétricas de Corumbá e de Puerto Suárez. ..... 64349

Nº 1.818/00 - Do Poder Executivo, encami
nhando aos membros do Congresso Nacional o
demonstrativo das emissões do real correspon
dente ao mês de outubro de 2000, as razões de
las determinantes e a posição das reservas inter-
nacionais a elas vinculadas, 64349

Nº 1.819/00 - Do Poder Executivo, subme-
tendo à apreciação dos membros do Congresso

Nacional autorizações para executar serviços ae
radiodifusão comunitária nas entidades que es-
pecifica. ..............................................................•.. 64349

Nº 1.821/00 - Do Poder Executivo, sOli6i
tando aos membros do Congresso Nacional que
seja cancelada a urgência pedida para o PL ~Q
3.156/00. 64350

Nº 1.822/00 - Do Poder Executivo, solici
tando aos membros do Congresso Nacional que
seja cancelada aurgência pedida para o PL nQ

3.275/00 -... 64350

NQ 1.823/00 - Do Poder Executivo, solici
tando aos membros do Congresso Nacional que
seja cancelada a urgência pedida para o PL nQ

3.199/00 ;.,.. 64350
, "

OFíCIOS
NQ 244/00 - Do Senhor Carlos Velloso, Mi

nistro do Supremo Tribunal Federal, encaminhan
do o Relatório de Gestão Fiscal instituído pela
Lei Complementar nQ101, art. 54, inciso 111........... 64350

Nº 1.692/00 - Do Senhor Senador Nabor
Júnior, Primeiro-Secretário, em exercício do Se
nado Federal, comunicando que o Senado Fede
ral aprovou em revisão e com emendas, o PL da
Câmara nQ1/99...................................................... 64371
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64385

64385

64379

64380

64381

64382

64379

64379

64380

64380
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64386

Nº 145/00 - Do Senhor Deputado Luiz Car
los Hauly, Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, referente a
apreciação das proposições dispondo sobre
tema relacionado às atividades da ABIN ..

REQUERIMENTOS
- Do Senhor Deputado Alberto Fraga, re-

querendo a retirada do PL nQ 3.567/00 .

- Do Senhor Deputado Nelson Proença,
requerendo audiência da Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio para o PL nº 3.691/97..

- Do Senhor Deputado Nelson Proença,
requerendo audiência da Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio para o PL nº 3.398/00..

- Do Senhor Deputado Nelson Proença,
requerendo audiência da Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio para o PL nº 3.098/00..

Nº 55/00 - Do Senhor Deputado Paulo Ro
cha, solicitando a retirada de tramitação do PL nº
17/99 .

COMUNICAÇÕES .
- Do Senhor Deputado Benito Gama, co

municando que está reassumindo o seu mandato
de Deputado Federal. .

- Do Senhor Deputado Luiz Moreira, comu-
nicando sua filiação ao PFL. .

- Do Senhor Deputado Ivanio Guerra, co
municando que aceita reassumir o mandato de
Deputado Federal .

TVR
TVR nº 582, de 2000 (Do,Poder Executivo)

- Mensagem nQ 1.713/00 - Submete à aprecia
ção do Congresso Nacional o ato cqnstante do
Decreto de 8 de novembro e 2000, que outorga
concessão à Fundação Educativa Apoio a execu
tar, pelo prazo de quinze anos, ~em direito de ex
çlusividade, serviço de radiodifusão, de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na
localidade de Taguatinga, Distrito FederaL..........

I

TVR nº 583, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nQ 1.713/00 - Submete, à aprecia
ção do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 8 de novembro de 2000, que Çlutorga
concessão à Fundação Universitária de Pesqui
sas Econômicas e Sociais de Vila Veiha a execu
tar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo .64379

64378

64378

64378

Nº 1.026/00 - Do Senhor Deputado Ronal
do Cezar Coelho, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, encami
nhando o PDC n9 381/99, apreciado pela referida
Comissão · ··.··.··· .

Nº 547/00 - Do Senhor Deputado Pedro
Wilson, Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, comunicando que a referida
Comissão aprovou o PL nº 2.806/00 ..

Nº 1.693/00 - Do Senhor Senador Nabor Nº 548/00 - Do Senhor Deputado Pedro
Júnior; Primeiro-Secretário, em exercício do Se- Wilson, Presidente da Comissão de Educação,
nado Federal, submetendo à revisão da Câmara Cultura e Desporto, comunicando que a referida
dos Deputados o PL do Senado nQ 591/99 (PLP Comissão aprovou o PL nº 2.961/00 .
n!! 169/00 na Câmara dos Deputados). 64376

Nº 2.267/00 - Do Senhor Deputado Ronal
do Caiado, Vice-Uder do PFL, indicando o Depu
tado Ricardo Fiúza·para integrar a Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minori-
as em substituição a Deputada Laura Carneiro. ... 64377

Nº 42/00 - Do Senhor Deputado Aloízio
Mercadante, Líder do PT, indicando os deputa
dos do referido Partido que integrarão a Comis-
são Representativa do Congresso Nacional. ........ 64377

Nº 860/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, Presidente da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, comunicando
que .a referida Comissão apreciou o PL Nº
3.361-Al97. 64377

Nº 862/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, Presidente da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, comunicando
que a referida Comissão apreciou o PL nº
2.924/00. 64377

N9 863/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, Presidente da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, comunicando

I

que a referida Comissão apreciou ° PL n9

2.508-AlOO e o PL n92.547/00, apensado: ..,......... 64378

Nº 871/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Cezar Coelflo, Presidente da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, comunicando
que a referida Comissão apreciou o PL nº
3.635-Al97. 64378

Nº 1,ooa/oo - Do Senhor Deputado Ronal
do Cezar Coelho, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, encami-
nhando o PDC nº 674/00, apreciado pela referida
Comissão , .

Nº 1.013/00 - Do Senhor Deputado Ronal
do Cezar Coelho" Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, encami-
nhando o PDC n9 622/00, apreciado pela referida
Comissão , .
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ERRATAS

PEC Nº 90/99; PDC Nll 83/99 ..

CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB - BA)
- Apoio à proposta de quebra do sigilo bancário..

COSTA FERREIRA (PFL - MA) - Redução
dos índices de analfabetismo no País. Apoio ao
Plano Nacional de Educação .

RUBENS BUENO (PPS - PR) - Dificulda
des burocráticas para criação de pequenas e mi-
croempresas no País .

64461

64452

64454

64455

64461

64463

64463

64464

64463

64465

64466

64465

Indicação nll 1.213, de 2000 (Do Sr. de Ve
lasco) - Sugere ao Poder Executivo, por intermé
dio do Ministério da Justiça, a adoção de medi-
das relativas à apreensão de bens .

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Projeto de Resolução nll 114, de 2000 (Do
Sr. Clementino Coelho) - Altera a redação do in
ciso V do art. 32 do Regimento Interno da Casa...

IV - Pequeno Expediente

PAULO PAIM (PT - RS) - Realização, na
Casa, de seminário para discussão do Estatuto
do Idoso. Concessão ao orador, pelo Ministério
do Trabalho e Emprego, do título de Grão-Mestre
da Ordem do Mérito do Trabalho ..

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
AM) -Implantação, pela Universidade do Amazo
nas, de laboratório destinado à produção de me-
dicamentos .

MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela ordem.)
- Apresentação à Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação do relatório final da Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o
avanço e a impunidade do narcotráfico .

NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS. Pela
ordem.) - Apresentação de requerimento de voto
de louvor ao tenista Gustavo Kuerten pela con
quista do 19 lugar no ranking mundial de tênis.....

MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS)
Reconhecimento, pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
UNESCO, do Complexo Pantanal, localizado nos
Estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do
Sul, como Reserva da Biosfera Mundial e como
sítio do Patrimônio Natural da Humanidade. ........

TVR nº 584, de 2000 (Do Poder Executivo) INDICAÇÕES
- Mensagem nº 1.713/00 - Submete à apreciação Indicação n2 1.212, de 2000 (Do Sr. Inaldo
do Congresso Nacional o ato constante do Decre- Leitão) - Sugere ao Poder Executivo, por inter-
to de 8 de novembro de 2000, que outorga con- médio do Ministério dos Transportes, que se pro-
cessão à Fundação Osny José Gonçalves a exe- mova a recuperação da Rodovia BR-230, no tre-
cutar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de cho compreendido entre as cidades paraibanas
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e de Marizópolis e Pombal. .
imagens, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina.... 64388

TVR nº 585, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nº 1.713/00 - Submete à aprecia
ção do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 8 de novembro de 2000, que outorga
concessão à Fundação de Fátima a executar,
pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, na ci-
dade de Osasco, Estado de São Paulo. 64390

TVR nll 586, de 2000 (Do Poder Executivo)
Mensagem nll 1.713100 - Submete à apreciação do
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de
8 de novembro de 2000, que outorga concessão à
Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS, a
executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na ci-
dade de Palmas, Estado do Tocantins. 64391

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição nº 303,
de 2000 (Do Sr. Dr. Evilásio e outros) - Acrescenta
inciso VIII ao art. 163 da Constituição Federal. .... .... 64393

Proposta de Emenda à Constituição nll

304, de 2000 (Do Sr. Dr. Evilásío e outros) - Dá
nova redação aos §§ 12 e 32, do art. 46, da Cons-
tituição Federal. 64401

Proposta de Emenda à Constituição nll

305, de 2000 (Do Sr. Dr. Evilásio e outros) - Dá
nova redação ao inciso XII do art. 49 e acrescen-
ta parágrafo ao art. 223 da Constituição Federal. . 6441 O

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Projeto de Lei Complementar nll 168, de
2000 (Do Sr. Lincoln Portela) - Dá nova redação
ao art. 12, inciso 11, a, da Lei Complementar nl! 64,
de 18 de maio de 1990, Lei das Inelegibilidades... 64419

PROJETOS DE LEI
Projeto de Lei nl! 3.846, de 2000 (Do Poder

Executivo) - Mensagem nQ 1.795/00 - Dispõe so
bre a Ordenação da Aviação Civil, cria a Agência
Nacional de Aviação Civil - ANAC, e dá outras
providências....................... 64422

Projeto de Lei nl! 3.865, de 2000 (Do Sr.
Mussa Demes) - Revoga o art. 9l? da Lei nll

9.249, de 26 de dezembro de 1995....................... 64451
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64473

64474

64476

64475

64477

64477

64479

64478

64479

GEOVAN FREITAS (Bloco/PMDB - GO) 
Protesto contra a suspensão, pelo Governo Fe
deral, do Programa de Distribuição Emergencial
de Alimentos - PRODEA. .

JORGE ALBERTO (Bloco/PMDB - SE) 
Existência de condições para redução da pobre
za no Brasil, segundo o documento "Perspectivas
Econômicas Globais 2000", divulgado pelo Ban
co Mundial. Apoio ao Projeto de Lei ng 2.661, de
2000, do Senado Federal, sobre erradicação da
pobreza e combate às desigualdades socioeco
nômicas. Importância do projeto de lei, do Sena
do Federal, sobre alteração da proposta de
emenda constitucional sobre o Fundo de Comba-
te e Erradicação da Pobreza ..

LÉO ALCÂNTARA (P8DB - c1=) - Trans
curso do Dia Internacional de Combate à AIDS -
1Q de dezembro .

ANIVALDO VALE (PSDB - PA) - Visita do
Ministro Pimenta da Veiga, das Comunicações,
ao Estado do Pará. Esperança na pavimentação
da BR·163 pelo Governo Fernando Henrique
Cardoso. Apoio à candidatura do Ministro Pimen-
ta da Veiga à Presidência da República .

(Durante o discurso do Deputado Anivaldo
Vale, o Sr. Presidente Marçal Filho, em face da
queda de energia elétrica, suspendeu os traba-
lhos, reabertos em seguida.) .

ENIO BACCI (PDT - RS) - Reconhecimen
to, peia sociedade brasileira, do empenho da Câ
mara dos Deputados no estabelecimento de
novo fndice de reajuste para o salário mfnimo.
Perplexidade ante a atribuição ao Congresso Na
cional, pelo Presidente Fernando Henrique Car
doso, da responsabilidade pela busca das fontes
para concessão de aumento ao piso salarial.
Apoio à vigência do novo valor do salário mfnimo
a partir de janeiro de 2001 .

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PEj 
Desafios do Código de Trânsito. Brasileiro. Repú
dio às ameaças de morte contra arte-educadores
do trânsito no Municfpio de OJinda, Estado de
Pernambuco .

DR. HELENa (PSDB - RJ) - Necessidade
de eletrificação rural no Municfpio de Magé,
Estado do Rio de Janeiro ..

AIRTON DlPP (PDT - RS) - Ameaça, por
instituições de ensino superior vinculadas à
Associação Brasileira das Universidades Comu
nitárias, de desvinculação do Fundo de Financia
mento do Estudante do Ensino Superior - FIES.

64468

64471

64469

64470

64470

64472

64473

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB) - Impor- pelo Governo Federal, da contratação de traba-
tância da quebra dos sigilos bancário e fiscal Ihadores estrangeiros por empresas estatais pri-
para o efetivo combate à corrupção e ao crime vatizadas .
organizado no País. 64467

MÁRCIO BITTAR (PP8 - AC) - Precarie
dade das' condições de trabalho do Poder Judi
ciário no Estado do Acre. Congratulação ao Go
vernador Jorge Viana pela assinatura de acordo
para término do movimento grevista dos servido-
léS do Judiciário no Estado. 64467

MAU~O BENEVIDES (Bloco/PMDB - CE)
- Necessidade de realização das reformas polfti-
ca 8 tributária .

HUGO BIEHL (PPB - SC) - SoliCitação ao
Ministério da Agricultura e do Abastecimento de
extensão do contrato de opção de venda de mi-
lho aos Estados da Região Sul. ..

CONFÚClO MOURA (Bloco/PMDB - RO)
- Realização, na Praça dos Três Poderes, em
Brasflia, Distrito Federal, de manifestação acerca
de mortes causadas por traumas. Necessidade
dE' implementação de medidas educativas para
redução da violência no Pa(s ..

EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC) - Parti
cipf\ção em encontro promovido pelo Banco Cen
trai para discussão da reforma do Sistema Finan-
ceiro Nacional. .,

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Agrava
mento da seca no semi-árido pernambucano,
Encaminhamento de indicação ao Ministério da
Integração Nacional para conclusão da Adutora
do Oeste, no Estado de Pernambuco." ..

PAULO FEIJÓ (P8DB - RJ) - Regozijo
com descontingenciamento de verbas oriundas
de emendas apresentadas pelos Parlamentares
ao Orçamento Geral da União de 2001. Congra
tulações ao Uder do Partido da Social Democra
cia Brasileiro - PSDB - Deputado Aécio Neves,
ao Ministro da Fazenda, Pedro Malan, e ao Se
cretário-Gerai da Presidência da República, Aloy
sio Nunes Ferreira. Reiteração de compromisso
com a população do norte, do noroeste e do cen-
tro-norte do Estado do Rio de Janeiro .

GUSTAVO FRUET (Bloco/PMOB - PR) 
Criação, pela Justiça Federal, de vara especiali
zada para deliberação de processos relativos ao
Sistema Financeiro da Habitação, em Curitiba,
Estado do Paraná .

ANTÓNIO DO VALLE (PMDB - MG) 
Conveniência de apreciação, pela Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, do
Projeto de Lei Complementar nQ 71, de 1995, so
qre destinação de recursos para pagamento do
13Q salário aos servidores públicos. Reexame,
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EDUARDO JORGE (PT - SP) - Inconve
niência de concessão, pela empresa Sama - Mi
neração de Amianto Ltda.. de financiamento a
professores da Universidade de Campinas 
UNICAMP, para realização de pesquisa acerca
dos efeitos do asbesto sobre trabalhadores. Soli
citação à Presidência de encaminhamento de có
pia do discurso do orador ao Reitor da Universi
dade de Campinas, aos dirigentes da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
FAPESP. e aos membros da Comissão Especial
instituída para análise do Projeto de Lei nll 2.186,
de 1996, sobre o tema ..

EULER RIBEIRO (PFL - AM) - Riscos de
perda da soberania nacional sobre a Amazônia.
Conveniência de aprovação do projeto de lei sobre
criação dos Territórios do Alto Solimões e do Rio
Negro. Tramitação no Congresso Nacional do pro-
jeto de lei sobre criação do Título de Ar Limpo...... 64493

SERAFIM VENZON (PDT - SC) - Contra-
riedade à privatização de instituições bancárias
públicas. 64494

CUNHA BUENO (PPB, SP) - Necrológio
do Prof. Primo Páscoli Melaré. 64495

V - Grande Expediente
NILTON CAPIXABA (PTB - RO) - Eleva

ção do número de faculdades particulares no
País. Importância do papel das instituições fede
rais de ensino superior no desenvolvimento das
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Repú
dio à decisão do Reitor da Universidade Federal
de Rondônia, favorável à redução do número de
cursos ofertados pela UNIR e ao cancelamento
de vestibulares em campi da instituição. 64496

NELSON PELLEGRINO (PT - BA) - Mani
festação de pesar pelo falecimento do advogado
Pedro Milton de Brito. Conclusão dos trabalhos da
Comissão Parlamentar de Inquérito do Narcotráfico. 64498

JOÃO COSER (PT - ES - Pela ordem) 
Matéria intitulada "Verba do FUNCAFÉ disponí
vel", publicada pelo jornal A Gazeta, de Vitória,
Estado do Espírito Santo. 64502

MÁRCIO BITIAR (PPS - AC. Pela ordem.)
- Realização de investimentos na geração de no
vos empregos e alteração do modelo de distribui
ção de renda para o efetivo combate à violência
reinante no País. 64503

VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Pela
ordem.) - Escalada da violência no Estado de
Minas Gerais. Urgência na elucidação do assas-
sinato do policial militar Luiz Carlos Cota. 64504

64481

64482
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Necessidade de cumprimento, pelos Parlamenta- Ciências Econômicas da Universidade Católica
res da base governista, de acordo firmado peJo de Goiás. 64490
Colégio de Líderes sobre elevação do salário mí-
nimo para 180 reais. 64480

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG) 
Apresentação do Projeto de Lei nº 1.599, de
1999, acerca de alteração da Lei nº 9.294, de
1996, restritiva do uso e da propaganda de pro
dutos fumígenos, bebidas alcoólicas, medica-
mentos, terapias e defensivos agrícolas ..

EUNíCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB - CE) 
Homenagem prestada pela Academia Brasileira
de Letras à escritora Raquel de Queiroz, ao en
sejo do transcurso do 90º aniversário natalício.....

FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) 
Urgente adoção, pelo Governo Federal, de políti-
ca de incentivo às exportações. 64484

NELSON PELLEGRINO (PT - BA) - Fale
cimento do advogado Pedro Milton de Brito,
ex-Presidente da Ordem dos Advogados do Bra-
sil - Seção Bahia. 64484

RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Contrarieda
de à pretendida criação, pelo Ministério da Ciên
cia e Tecnologia, de agência para gestão dos fun
dos setoriais destinados ao desenvolvimento cien
tífico. Discordância com a transferência da gestão
de fundos setoriais para a Capital Federal. 64485

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Papel da agroindústria no processo de desenvol
vimento econômico do País. Desempenho da
Usina Cerradinho Açúcar e Álcool S/A, do Muni-
cípio de Catanduva, Estado de São Paulo. 64486

AGNALDO MUNIZ (PPS - RO) - Importân
cia de elaboração, pelos governantes, de plane
jamento urbano para melhor aplicação de recur-
sos públicos. 64486

JOSÉ ALEKSANDRO (Bloco/PSL - AC) 
Dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado
do Acre. 64487

VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC) 
Mensagem da Organização Não-Governamental
Transparência acerca da situação política do Peru. . 64488

JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ) 
Eficiência do Ministério das Relações Exteriores
demonstrada na realização da 1ª Reunião de
Presidentes da América do Sul, no Brasil. De
sempenho do Ministro Luiz Felipe Lampreia à
frente da.J:asta das Relações Exteriores. 64488

LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB - GO)
- Ineficácia do Plano Nacional de Segurança Pú
blica, lançado pelo Governo Federal. Transcurso
do 50º aniversário de criação da Faculdade de
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BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP - Pela
ordem) - Encaminhamento de indicação à Agência
Nacional de Telecomunicações - ANATEL, para
criação de ouvidoria destinada ao atendimento aos
usuários de serviços telefônicos '" 64505

CESAR BANDEIRA (PFL - MA. Pela or
dem.) - Conclusão dos trabalhos da ,Comissão
Parlamentar de Inquérito do Narcotráfico. Indig
nação do povo maranhense com a impunidade
de Prefeitos Municipais envolvidos com o crime
organizado. Insatisfação com o desempenho da
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito desti
nada à investigação de roubo de cargas nas ro-
dovías brasileíras. 64505

NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Pela ordem)
- R~sultado positivo da visita do Ministro Pimen
ta da Veiga, das Comunicações, a Municípios si
tuados ao longo da BR-163, Santarém - Cuiabá.
Compromisso do Presidente Fernando Henrique
Cardoso de pavimentação da BR-163...... 64505

,ALOIZIO SANTOS (PSDB - ES. Pela or
dem.) - Expectativa de revitalização do setor turís
tico dos Municípios do Estado do Espírito Santo si
tuados na área de abrangência da Superintendên-
cia de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE.... 64506

JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Pela or
dem.) - Cobrança, pelas concessionárias de ser
viços telefônicos, de elevadas tarifas entre Muni
cípios vizinhos. Solicitação à Presidência de en
caminhamento de cópia do discurso do orador ao
Ministério das Comunicações e à Agência Nacio-
nal de Telecomunicações - ANATEL. 64507

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem.) - Indignação com atuação de Prefeitos
Municipais no Estado da Bahia. Perplexidade
ante a concessão, pelo Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, de liminar em ação judicial des
tinada ao descontingenciamento de verbas do
Municipio de Baixa Grande. 64507

GASTÃO VIEIRA (Bloco/PMDB - MA 
Peia ordem) - Falecimento do ex-Deputado Fe
deral maranhense José Burnett. Queda na quali
dade do ensino fundamental, segundo avaliação
do Ministério da Educação. Participação de auto
ridades do Ministério da Educação em debate
sobre o ensino fundamental, promovido pela Co-
missão de Educação, Cultura e Desporto. . ......... 64508

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem.) - Alerta aos consumidores brasilei
ros acerca do anteprojeto de lei sobre criação da
Agência Nacional de Defesa do Consumidor e da
Concorrência. Necessidade de ampliação do de-
bate sobre a matéria. 64509

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) 
Necessidade de cumprimento de acordo sobre
aumento da arrecadação de receitas para viabili
dade da elevação do valor do salário mínimo
para 180 reais '........................... 64510

, ,

PEDRO FERNANDES (PFL - MA - Pela
ordem) - Conclusão dos trabalhos da Comissão
Parlamentar de Inquérito do Narcotráfico. Reali
zação, pela Comissão de Desenvolvimento Urba
no e Interior, de seminário sobre a destinação de
resíduos sólidos. 64511

FEU ROSA (PSDB - ES. Pela ordem.) 
Discurso proferido pelo representante da Organi
zação das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura - UNESCO, Jorge Werthein,
sobre o tema Bolsa-Escola, Pobreza e Cidada
nia, por ocasião do Seminário Nacional de Ren
da Mínima realizado pela Câmara dos Deputa
dos. Elogio ao Sr. Jorge Werthein pela atuaçã~ à
frente da representação da UNESCO no Brasil.... 64511

MARCOS DE JESUS (Bloco/PSDB - PE 
Pela ordem) - Apoio do Grupo Pão de Açúcar
(rede nacional de supermercados) ao Projeto
Nordeste .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicitação
aos Deputados de comparecimento ao plenário
para apreciação da Ordem do Dia. 64517

DR. HÉLIO (PDT, SP - Pela ordem) - Ne
cessidade de adoção, pela Câmara dos Deputados,
de medidas para coibição de reajustes nos pre-
ços de medicamentos.......... 64517

RUBENS FURLAN (PPS - SP - Pela or
dem) - Considerações sobre a proposta de redu
ção nos preços de medicamentos, apresentada
pelo Ministro José Serra, da Saúde.................. ..... 64518

VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ - Peia or-
dem) - Utilização de receitas gerais da União
para reajuste do salário mínimo. 64518

MILTON TEMER (PT - RJ. Pela ordem.) 
Protesto contra a realização, pelo Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES, de seminário para debate dos efeitos da
privatização de empresas estatais. 64519

VI - Ordem do Dia

ARNALDO MADEIRA (Pela ordem) 
Encaminhamento à Mesa de otrcio do Poder Exe
cutivo para retirada da urgência constitucional de
projetos constantes da Ordem do Dia. Apresenta
ção de requerimento de urgência de plenário
para os referidos projetos. 64530

PAESIDENTE (Michel Temer) - Retirada
da urgência constitucional para os projetos men-
cionados. 64530



64549

64550

64552

64550

64556

64556

64554

64554

64552

64557

64557

64557

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado
RONALDO CEZAR COELHO .

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

Usaram da palavra para discussão da ma
téria os Srs. Deputados JOSÉ GENOíNO,
GERSON PERES .

Usaram da palavra para registro de voto os
Srs. Deputados CARLOS SANTANA, CARLOS
MOSCqNl, VALDIR GANZER ..

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

Usaram da palavra para registro de voto os
Srs. Deputados ZENALDO COUTINHO, PAULO
ROCHA, JOSUÉ BENGTSON ..

Usaram da palavra para discussão da ma
téria os Srs. Deputados NEY LOPES, GERALDO
MAGELA .

Usou da palavra pela ordem, para retifica
ção de voto, o Sr. Deputado ALDO REBELO........

Usaram da palavra para discussão da ma
téria os Srs. Deputados BONIFÁCIO DE
ANDRADA, MENDES RIBEIRO FILHO .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação de requenmento para encerramento
da discussão do Projeto de Lei nº 3.756, de
2000 .

Encerramento da discussão .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Existência
de emendas ao projeto ..

64537

64535

64537

64535

64537

PRESIDENTE (Michel Temer) - Atendimento
à solicitação do Deputado Professor Luizmho .

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados ALEXANDRE CARDOSO, ALOIZIO
MERCADANTE, BONIFÁCIO DE ANDRADA. ......

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO LEÃO.

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
VIVALDO BARBOSA ..

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado EDINHO
ARAÚJO ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
RONALDO CEZAR COELHO. 64537

RONALDO VASCONCELLOS (Pela ordem)
- Anúncio da eleição do brasileiro Caio Carvalho,
atual Presidente da Empresa Brasileira de Tu
rismo - EMBRATUR, para a Presidência do Co
mitê Executivo da Organização Mundial de Tu-
rismo. 64538

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputadó BISPO
RODRIGUES. 64538

Usou da palavra para registro de voto o Sr.
Deputado NELSON PROENÇA............................. 64538
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e PROFFESSOR LUIZINHO (Pela ordem) -
aprovação de requerimento para prorrogação do Justificativa da ausência dos Deputados José
prazo de funcionamento da Comissão Parlamen- Dirceu e Waldir Pires à presente sessão.. 64538
tar de Inquérito Destinada a Investigar o Avanço Usaram da palavra pela ordem os Srs.
e a Impunidade do Narcotráflco até o dia 7 de Deputados MENDES RIBEIRO FILHO
dezembro, para a elaboração do relatório final. 64530 RONALDO CEZAR COELHO : 64538

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri- PRESIDENTE (Michel Temer) _ Encerra-
mento de urgência para apreciação do Projeto de menta da votação. . 64539
Lei nº 3.756, de 2000, do Poder Executivo, que
altera o § 3º do art. 11 da Lei nº 9.311, de 1996. .. 64531 Aprovação do requerimento de urgência....: 64539

Usou da palavra para encaminhamento da PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,'
votação o Sr. Deputado NEY LOPES. 64531 em turno único, do Projeto de Lei nº .3.756, de.

U d I . t - d 2000, que altera o § 3º do art. 11 da Lei nº 9.311{saram a pa avra para onen açao as res- .
pectivas bancadas os Srs. Deputados ANTONIO de 1996 ~. 64549

FEIJÃO, BISPO RODRIGUES, SÉRGIO MIRANDA, Usou da palavra para proferir parecer ao
-FERNANDO CORUJA, ODELMO LEÃO, ALOIZIO projeto, em substituição à Comissão de Finanças
MERCADANTE, FERNANDO GABEIRA, GEDDEL e Tributação, a Sra. Deputada YEDA CRUSIUS.... 64549

VIEIRA LIMA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ROBERTO Usou da paJavrà pela ordem o Sr. Deputadà
JEFFERSON, AÉCIO NEVES, ARNALDO CUNHA BUENO. 64549
MADEIRA. .. 64532

PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio
de realização de votação nominal. 64535

USOU da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO LEÃO. 64535

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem) 
Solicitação à Mesa de determinação de encerra-
mento dos trabalhos das Comissões.... 64535
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64579

64581

64584

64583

64580

64580

64579

64568

64579

64581

64579

64583

64583

64583

64582

64581

64584

64583

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PAULO DELGADO .

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados SÉRGIO
MIRANDA, ALOIZIO MERCADANTE. ..

Usou da palavra pela ordelT). para registro
de voto, o Sr. Deputado POMPEO DE MATTOS...,

Usou da palavra o Sr. Deputado RONALDO
CEZAR COELHO, Relator da matéria .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da emenda .

Usaram da palavra para registro de voto os
Srs. Deputados ANA CATARINA, MARIA ELVIRA,
EDINHO BEZ .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 249-B, de 2000, que altera o Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, in
troduzindo artigos que criam o Fundo de Combate
e Erradicação da Pobreza ..

Usaram da palavra peja ordem os Srs.
Deputados PAUDERNEY AVELlNO, MENDES
RIBEIRO FILHO, ALOIZIO MERCADANTE ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da discussão ..

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os SI'5. Deputados MENDES
RIBEIRO FILHO, ALEXANDRE CARDOSO,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, MIRO TEIXEIRA,
ALEXANDRE CARDOSO, PEDRO EUGÊNIO,
PROFESSOR LUIZINHO, ROBERTO JEFFERSON,
BISPO RODRIGUES, PROFESSOR LUIZINHO,
MENDES RIBEIRO FILHO, AYRTQN XERÊZ .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
da emenda .

Votação e aprovação da redação final. .

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal .

64567

64567

64567

64568

64568

64566

64566

Usou da palavra para proferir parecer às Rejeição do requerimento ..

e~endas .de plenário,. em s~bstituição à Comis- PRESIDENTE (Michel Temer) _ Votação e
sao de Finanças e Tnbutaçao, a Sra. Deputada . . - d E d d' PI •. o l' 2, reJelçao as men as e enano n-s e ,com
'T EDA CRUSIUS. 64558 parecer contrário, ressalvados os destaques ..

Usou da pa/~vra para pr~fe~i~ p~recer ~s PRESIDENTE (Michel Tem ) _ \J t -
emendas de plenáno, em substltUlçao a Comls- _. er o açao e
são de Constituição e Justiça e de Redação, o aprovaçao do proJeto ..

Sr. Deputado RONALDO CEZAR COELHO. 64559 Declaração de prejudicialidade do desta-

Usaram da palavra para encaminhamento q~e apresentado pelo P:rtido Progressista Brasi-
da votação os Srs. Deputados MUSSA DEMES, leITo - PPB à Emenda n 2 ..

LUIZ CARLOS HAULY, RICARDO FIUZA. 64559 PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-

Usou da palavra para registro de voto o Sr. mento de destaque para votação em separado
Deputado BABÁ. 64561 da Emenda Aditiva nº 1 .

I ,

,PRESIDENTE (Michel Temer) - Requerimen
to de preferência para votação da emenda substitu-
tiva global ao Projeto de Lei nº 3.756, de 2000. 64561

Usou da palavra para registro de voto o Sr.
Deputado RENILDO LEAL. 64561

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados JOSÉ GENOíNO,
ODELMO LEÃO..................................................... 64561

, Usaram da palavra para orientação das respec
tivas banc-adas os SI'5. Deputados ANTONIO FEIJÃO,
PEDRO EUGÊNIO, BISPO RODRIGUES,
ALEXANDRE CARDOSO, FERNANDO GABElRA,
FERNANDO CORUJA, FERNANDO GONÇALVES,
ODELMO LEÃo, ALOIZIO MERCADANTE, GEDDEL
VIEIRA LIMA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, AÉCIO
NEVES, ARNALDO MADEIRA.................................. 64562

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
do requerimento....... 64566

ODELMO LEÃO (Pela ordem) - Pedido de
verificação de votação. 64566

I PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferimen·
to do pedido de verificação de votação ..

, J

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ODELMO LEÃO, FERNANDO GONÇALVES.......

, J

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados CEZAR SCHIRMER, CUNHA
BUENO .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ANTONIO PALOCCI........

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr Deputado PAUDERNEY
AVELlNO ..

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados ODELMO LEÃO, JANDIRA FEGHALI,
ODELMO LEÃO .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação .
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Usou da palavra pela ordem, para registro HENRIQUE FONTANA (Pela ordem) -
de voto, o Sr. Deputado WELLlNGTON DIAS. 64584 Apoio ao adiamento da votação da matéria: ::. 64589""

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu- PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
tados GERSON PERES, ALOIZIO MERCADANTE.. 64584 mento da votação ~ 64590

PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirada Rejeição da emenda. 64590
da emenda..... 64585 Usaram da palavra pela ordem, para regis-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- tro de voto, os Srs. Deputados WALDEMIR
do PROFESSOR LUI2;INHO. 64585 MOKA, SANTOS FILHO. 64600

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação,
da emenda apresentada na Comissão Especial, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
ressalvado o destaque........................................... 64585 Constituição nº 249-B, de 2000, ressalvado o

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado destaque...................... 64600
PROFESSOR LUIZINHO. 64585 Usaram da palavra para orientação das res-

pectivas bancadas os Srs. Deputados ROBERTO
Usaram da palavra para orientação das res- ARGENTA, BISPO RODRIGUES, JOSÉ ANTÔNIO

peetivas bancadas os Srs. Deputados INOCÊNCIO ALMEIDA, DA. HÉLIO, ANTONiO FEIJÃO,
OLIVEIRA, PROFESSOR LUIZINHO....................... 64587 ROBERTO JEFFERSON, ODELMO LEÃO, JORGE

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado BITIAR, JORGE ALBERTO, INOCÊNCIO
INOCÊNCIO OLlVEIRA......................................... 64587 OLIVEIRA, AÉCIO NEVES....................................... 64601

Usou da palavra pela ordem, para registro Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado EVANDRO MILHOMEN.. 64587 de voto, o Sr. Deputado MÚCIO SÁ. 64603

Usaram da palavra para orientação das res- Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
pectivas bancadas os Srs. Deputados PROFESSOR tados MIRO TEIXEIRA, ALEXANDRE CARDOSO... 64603
LUIZINHO, ROBERTO JEFFERSON........................ 64587 Usaram da palavra pela ordem, para re-

Usou da palavra pela ordem, para registro gistro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ
de voto, o Sr. Deputado NICIAS RIBEIRO............. 64587 ANTONIO ALMEIDA, SÉRGIO CARVALHO,

Usou da palavra para orientação da respeeti- DOMICIANO CABRAL, NORBERTO TEIXEIRA,
va bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA. 64588 ALMIR SÁ. 64604

Usou da palavra pela ordem, para registro WALTER PINHEIRO (Pela ordem) - Justifj-
de voto, o Sr. Deputado GESSIVALDO ISAIAS. .... 64588 cativa da ausência do Deputado Waldir Pires. ...... 64604

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- Usaram da palavra pela ordem, para regis-
do ALEXANDRE CARDOSO................................. 64588 tro de voto, os Srs. Deputados PEDRO CHAVES,

Usaram da palavra pela ordem, para regis- PHILEMON RODRIGUES, SANTOS FILHO...:_..... 64604
tro de voto, os Srs. Deputados MARCELO PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
TEIXEIRA, PAULO OCTÁVIO, CHIQUINHO mento da votação................................................... 64605
FEITOSA, BADU PICANÇO. 64588 Aprovação do projeto .

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem) - Declaração de prejudicialidade da Propos-
Retirada, por parte da bancada do PT, de obstru- ta de Emenda à Constituição nº 174, de 1999,
ção à votação relativa à matéria orçamentária. 64588 apensada. 64605

Usou da palavra pela ordem, para registro PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de voto, o Sr. Deputado WERNER WANDERER. . 64588 da Emenda Aglutinativa nº 1, que altera o Ato

ROBERTO JEFFERSON (Pela ordem) - das Disposições Constitucionais Transitórias.. 64615
Outorga do título de Cidadão do Estado do Ama- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
zonas ao Pastor Jônatas Câmara. 64588 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA. 64615

Usou da palavra pela ordem, para registro Usou da palavra pela ordem, para regis-
de voto, o Sr. Deputado OSMÂNIO PEREIRA. ..... 64589 tro de voto, o Sr. Deputado PEDRO EUGÊNIO. 64615

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) - Usou da palavra para emissão de pare-
Solicitação à Presidência de transferência da vo- cer ao projeto o Sr. Deputado PAULO
tação da matéria para a próxima sessão ordinária. 64589 MAGALHÃES. 64616

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Solicitação Usou da palavra para encaminhamento
ao Líder do Governo de apoio à emenda apresen- da votação a Sra. Deputada LUIZA
tada pelo Partido Democrático Trabalhista. 64589 ERUNDINA. 64616

Usou da palavra pela ordem, para registro Usaram da palavra para orientação das
de voto, o Sr. Deputado RAIMUNDO SANTOS. .... 64589 respectivas bancadas os Srs. Deputados
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64633

64698

64698

64691:l

64700

64693

64682

64633

FERNANDO I GABEIR~, AYRTON XERÊZ, Usaram da palavra, para registro de voto,
BISPO RODRIGUES, ALEXANDRE CARDOSO, os Srs. Deputados LAURA CARNEIRO, PEDRO
ANTONIO FEIJÃO, FERNANDO CORUJA, CHAVES, MORONI TORGAN .
FERNANOO GONÇALVES, ODELMO LEÃO, AUGUSTO FARIAS - (Pela ordem) - Pro-
PROFESSOR LUIZINHO, MENDES RIBEIRO testo contra o indiciamento do orador pela Co-
FILI-JO, PAUDERNEY AVELlNO, ANTONIO missão Parlamentar de Inquérito do Narc~tráfico.
CARLOS PANNUNZIO. 64616 Apresentação qe proposições: RUBENS

Usaram da palavra pela ordem, para regis- BUENO, BISPO WANDERVAl, RICARDO IZAR,
tro de voto, os Srs. Deputados PEDRO CANEDO, FEU ROSA, RÉGIS CAVALCANTE, MILTON
SÉRGIO BARROS, GEOVAN FREITAS, LUIZ TEMER, BISPO RODRIGUES, CORAUCI
BITTENcoui=n, MARCUS VICENTE. 64617 SOBRINHO, MALULY NETTO E OUTROS, AROLDO

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- CEDRAZ, EDISON ANDRINO, ROBERTO ROCHA,
mento da votação. 64618 ENI VOLTOLlNI E OUTROS, JOSÉ CARLOS

COUTINHO, WILSON SANTOS, MARCOS DE
R~ieição da emenda. 64618 JESUS E AÉCIO NEVES, CORIOLANO SALES,

Usou da palavra pela ordem, para registro JAIR MENEGUELLI E SRS. LíDERES, J08~

de voto, a Sra. Deputa~~ MARIA ELVIRA. 64627 CARLOS COUTINHO, WALTER PINHEIRO, INÁCIO

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação ARRUDA, SALATIEL CARVJl.LHO, MARCOS DE
do destaque para votação em separado do § 3º JESUS, L1NCOLN PORTELA, SRS. LíDERES, .
do art. 77 da Emenda nº 1, da Comissão Especial. .. 64627 VII - Encerramento

Usou da palavra como Relator da matéria, 2 - DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
o SI. Deputado PAULO MAGALHÃES. 64627 - Referente à consulta feita pelo Deputado

Usou da palavra pela ordem, para registro LUIZ Carlos Hauly, Presidente da Comissão rlE' Rela-
de voto, o Sr. Deputado FERNANDO FERRO....... 64627 ções Exteriores e de Defesa Nacional, sobre a com·

petência para apreciar as proposições sobre as atívi·
Usaram da palavra para encaminhamento dades da Agência Brasileira de Inteligência - ABIN....

da votação, os Srs. Deputados ALOIZIO 3 _ ATOS DO PRESIDENTE
MERCAbANTE, NELSoN MARCHEZAN. 64628 )'1 G Id V 1I li

I a Apostl a: era o e oso orres .
I Usaram da palavra para orientação das b) Exoneração: Uliana Martins Accorsi de

respectivas bancadas, os Srs. Deputa90s Albuquerque, Simone Saad Machado. '" ...•....,......
FERNANDO GABEIRA, ANTONIO FEIJAO,

• S c) Nomeação: Letfcia Regina Godoy Corona-
AYRTON XEREZ, BISPO RODRIGUE 64629 . d V I

' do de Carvalho, Mana Eugênia AI en ianna jno, "
PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Presen- 4 _ ERRATAS

ça, no plenário, do Ministro José Serra, da Saúde. 64630
a) Comissão de Agricultura e Polftica Rural

Usaram da palavra para orientação das res- (DCD nQ 119, de 1Q-7-00, página 37.106, coluna 1) ..

peotivas bancadas, os Srs. Deputados MIRO b) CPI destinada a Investigar o AV<Jnço e a
TEIXEIRA, ALEXANDRE CARDOSO, WALFRIDO
MARES GUIA, ODELMO LEÃO, ALOIZIO Impunidade do Nal'cotráfico (DCD n

Q
76, em 29-4-00,

MERCADANTE, MENDES RIBEIRO FILHO, páginas 20.431, 2ª coluna e 20.741, coluna 1) .

INOCÊNCIO OLIVEIRA. 64630 COMISSÕES

AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Orientação 5 - ATA DA COMISSÃO
da respectiva bancada. Solicitação ao Deputado a) Comissão de Constituição e Justiça e de
A/oizia fll1ercadante de retirada da emenda. 64632 Redação, 57!! Reunião (Ordinária), em 5-12-00 .

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem) - 6 - PARECERES - PEC nQ 22-PJ99; Proj!"-
Retirada da emenda. 64633 to de Decreto Legislativo nQ 84-A/99 .

7-MESA
8 - LíDERES E VICE-LíDERES

9 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO

10 - COMISSÕES

, PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Dispen
sada a redação do vencido em primeiro turno.
Retorno da matéria à pauta no interstício de cin-
co sessões. . 0" .
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Ata da 224ª Sessão, em 5 de dezembro de 2000
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Heráclito Fortes, 1S! Vice-Presidente;

Themístocles Sampaio e Marçal Filho, § 29 do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHO
RES:

Michel Temer
Heráclito Fortes

Roraima
ALMIR SA

FRANCISCO RODRIGUES
LUIS BARBOSA

ROBERIO ARAUJO

Presentes de Roraima: 4

Amapá

ANTONIO FEIJAO

OR. BENEDITO DIAS

EDUARDO SEABRA

JURANOIL JUAREZ

Presentes de Amapá: 4

Pará

ANIVALDO VALE

GERSON PERES
JORGE COSTA

JOSE PRIANTE

NICIAS RIBEIRO

NILSON PINTO
Presentes de Parã: 6

Amazonas

PAUDERNEY AVELlNO

51LA5 CAMARA
VANESSA GRAZZIOTIN

Presentes de Amazonas: 3

Ubiratan Aguiar
Giovanni Queiroz
Luciano Castro
Gonzaga Patriota

PPB
PFL
PFL
PL

PST
PPB

PTB
PMDB

PSDS

PPB
PMDB

PMDB
PSD8
PSD8

PFL
PTS
PCdoB
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Rondonia
CONFUCIO MOURA

' I

PMDB

EXPEDITO JUNIOR
,

PFL

NILTON CAPIXABA PTB

OSCAR ANDRADE PFL

SERGIO CARVALHO PSDB

Presentes de Rondonia: 5

Acre

ILDEFONCO CORDEIRO PFL
i

JOAOTOTA PPB

MARCIO BITTAR PPS

MARCOS AFONSO I=>T

NILSON MOURAO PT

Presentes de Acre: 5

Tocantins
ANTONIO JORGE PTB

FREIRE JUNIOR PMDB
I

IGOR AVELlNO PMDB

JOAO RIBEIRO PFL

KATIAABREU PFL

OSVALDO REIS PMDB
I ,

PASTOR AMARILDO PPB

Presentes de Tocantins: 7

Maranhão
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO PPB
CESAR BANDEIRA PFL

COSTA FERREIRA PFL

GASTA0 VIEIRA PMOB
I

JOSE ANTONIO ALMEIDA PSB

NEIVA MOREIRA PDT,
PAULO MARINHO PFL

PEDRO FERNANDES PFL

SEBASTIAO MADEIRA PSDB

Pre-sent:es de Marannão: 9

Ceará

ANIBAL GOMES PMDB

ANTONIO CAMBRAIA PSDB
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EUNICIO OLIVEIRA

JOSE UNHARES

JOSE PIMENTEL

LEO ALCANTARA

MANOEL SALVIANO

MAURO BENEVIDES

MORONI TORGAN

ROBERTO PESSOA

ROMMEL FEIJO

SERGIO NOVAIS

Presentes de Ceará: 1·2

B.SA

CIRO NOGUEIRA
JOAO HENRIQUE

MUSSA DEMES

PAES LANDIM

THEMISTOCLES SAMPAIO

Presentes de Piauí: 6

Dezembro de 2000

PMDB
PPB

PT

PSDB

PSDB

PMDB

PFL

PFL

PSOB

PSB

PSDB
PFL
PMDB
PFL

PFL
PMDB

Rio Grande do Norte

BETINHO ROSADO

IBERE FERREIRA

LAIRE ROSADO

Presentes de Rio Grande do Norte: 3

Paraíba

ARMANDO ABILlO

AVENZOAR ARRUDA

CARLOS DUNGA

DAMIAQ FElICIANO

ENIVALDO RIBEIRO

MARCONDES GADELHA

WILSON BRAGA

Presentes de Paraíba: 7

PFL
PPB

PMOB

PMDB

PT

PMDB

PMDB

PPB
PFL
PFL
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Pernambuco

ARMANDO MONTEIRO

CLEMENTINO COELHO

DJALMA PAES

FERNANDO FERRO

INOCENCIOOLIVEIRA

JOAOCOLACO

JOAQUIM FRANCISCO

JOEL DE HOLLANDA
I

MARCOS DE JESUS

PEDRO CORREA

PEDRO EUGENIO

SERGIO GUERRA
Presentes de Pernambuco: 12

Alagoas

ALBERICO CORDEIRO

AUGUSTO FARIAS

GIVALDO CARIMBA0
I

OLAVO CALHEIROS

REGIS CAVALCANTE
Presentes de Alagoas: 5

"

Sergipe

AUGUSTO FRANCO

IVAN PAIXAO

JORGE ALBERTO

JOSE TELES
I

PEDRO VALADARES

SERGIO REIS
Presentes de Sergipe: 6

Bahia
AROLDO CEDRAZ

CLAUDIO CAJADO

CORIOLANO SALES

FELlX MENDONCA

FRANCISTONIO PINTO
GEDDEL VIEIRA LIMA

GERSON GABRIELLI

PMDB

PPS
PSB

PT

PFL

PMDB

PFL

PFL

PSDB

PPB
PPS

PSDB

I

PT8

PPB

PSB
PMOB
PPS

PSDB

PPS

PMOB
,

PSDB

PSB,
PSDB

I '
PFL, '

PFL
I

PMDB

PTB
PMDB, ,
PMDB

PFL

Quarta-feira 6 64343
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JAIME FERNANDES

JAIRO CARNEIRO

JOAO ALMEIDA

JOAO CARLOS BACELAR

JONIVAL LUCAS JUNIOR

JORGE KHOURY

JOSE CARLOS ALELUIA

JOSE LOURENCO

JOSE ROCHA

JOSE RONALDO

JUTAHY JUNIOR

LEUR LOMANTO

MARIO NEGROMONTE

NELSON PELLEGRINO

PAULO BRAGA

PAULO MAGALHAES

PEDRO IRUJO

ROLAND LAVIGNE

URSICINO QUEIROZ

WALDIR PIRES

WALTER PINHEIRO

Presentes de Bahia: 28

PFL

PFL

PSDB

PFL

PFL

PFL

PFL

PFL

PFL

PFL

PSDB

PFL

PSDB

PT

PFL

PFL

PMDB

PFL

PF.L

PT

PT

Dezembro- de 2000

Minas Gerais
ADEMIR LUCAS

AECIONEVES

ANTONIO DO VALLE

CARLOS MOSCONI

CLEUBER CARNEIRO

CUSTODIO MATTOS

EDUARDO BARBOSA

ELlSEU RESENDE

JOSE MILITA0

JULIO DELGADO

L1NCOLN PORTELA

MARCIO REINALDO MOREIRA

MARIA DO CARMO LARA

MARIO ASSAD JUNIOR

NARCIO RODRIGUES

PSDB

PSDB

PMDB

PSDB

PFL

PSDB

PSDB

PFL

PSDB

PMDB

PSL

PPB

PT

PFL

PSDB
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NIL"'1AR10 MIRANDA

ODELMOLEAO

OSMANIO PEREIRA

PHILEMON RODRIGUES

RAFAEL GUERRA

ROBERTO BRANT

ROMEU QUEIROZ

RONALDO VASCONCELLOS

SERGIO MIRANDA

VIRGILlO GUIMARAES

ZEZE PERRELLA

Presentes de Minas Gerais: 26

Espirito Santo
FEU ROSA

JOAO COSER

JOSE CARLOS ELIAS

Presentes de Espírito Santo: 3

Rio de Janeiro

BISPO RODRIGUES
I

DR. HELENO

JAIR BOLSONARO

JANDIRA FEGHALI

JORrE BITIAR

LAURA CARNEIRO

MARCIO FORTES

MILTON TEMER

MIRIAM REID

PASTOR VALDECI PAIVA

PAULOFEIJO

RONALDO CEZAR COELHO

VIVALDO BARBOSA

Presentes de Rio de Janeiro: 13

São Paulo
I

ALDO REBELO

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

ARNALDO MADEIRA
I

CELSO GIGLIO

Quarta-feira 6 64345

PT

PPB

PSDB
, '

PL

PSD8

PFL

PSDB

PFL
I

PCdoS

PT

PFL

I

PSDS

PT
. I

PTB

PL

P~DB
I

PPB
PCdoB

PT

PFL

PSDB

PT
I

POT

PSL

PSOB

PSDB

PDT

PCdoS
, I·

PSDB
I

PSOB

PTS
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CLOVIS VOLPI

CORAUCI SOBRINHO

DE VELASCO

DELFIM NETTO

DR. EVILASIO

EDUARDO JORGE

FERNANDO ZUPPO

IARA BERNARDI

JAIR MENEGUELLI

JOSE ROBERTO BATOCHIO

LUIZA ERUNDINA

MALULYNETIO

MARCELO BARBIERI

MEDEIROS
NELa RODOLFO

- NEUTON LIMA

PROFESSOR LUIZINHO

RICARDO IZAR

SILVIO TORRES

VALDEMAR COSTA NETO

Presentes de São Paulo: 215

Dezembro de 2000

PSDB

PFL

PSL

PPB

PSB

PT

POT
PT
PT

PDT

PSB

PFL

PMDB

PFL
PMDB

PFL

PT
PMDB

PSDB

PL

Mato Grosso

CELCITA PINHEIRO

UNO ROSSI

PEDRO HENRY

RICARTE DE FREITAS

WILSON SANTOS

Presentes de Mato Grosso: 5

Distrito Federal
AGNELO QUEIROZ

GERALDO MAGELA

JORGE PINHEIRO

Presentes de Distrito Federal: 3

PFL

PSDB

PSDB

PSDB

PMDB

PCdoS

PT

PMDB
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Goiás

EULER MORAIS
JUQUINHA

NORBERTO TEIXEIRA

PEDRO CHAVES

RONALDO CAIADO

Presentes de Goiás: 5

Mato Grosso do Sul

MANOEL VITORIO

MARCAL FILHO

WALDEMIR MOKA

Presentes de Mato Grosso do Sul: 3

Paraná

AIRTON ROVEDA

BASILIO VILLANI

CHICO DA PRINCESA

DILCEU SPERAFICO

DR. ROSINHA

GUSTAVO FRUET

HERMES PARCIANELLO

(VANIO GUERRA

JOSE BORBA

JOSEJANENE

LUIZ CARLOS HAULY

NELSON MEURER

OSMAR SERRAGLlO

PADRE ROQUE

RICARDO BARROS

RUBENS BUENO

SANTOS FILHO

Presentes de Paraná: 17

Santa Catarina
ANTONIO CARLOS KONDER REIS

CARLlTO MERSS

EDINHO BEZ

FERNANDO CORUJA

HUGO BIEHL

VICENTE CAROPRESO

Presentes de Santa Catarina: 6

I

PMDB
PSDB

I
PMDB

I '
PMDB

PFL

I

PT

PMDB
, I
PMDB

,
PSDB

PSDB

PSDB

PPB

PT
I,

PMDB. '
PMDB

PFL

PMDB

PPB

PSDB
i i '
PPB

PMDB

PT

PPB

PPS

PFL

PFL

PT
PMDB
I '
PDT,

PPB
PSDB
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Rio Grande do Sul

AIRTON OIPP

ALCEU COLLARES
CEZAR SCHIRMER

DARCISIO PERONDI

ENIO BACCI

FETTER JUNIOR

HENRIQUE FONTANA

LUIS CARLOS HEINZE

MENDES RIBEIRO FILHO
NELSON MARCHEZAN

OSVALDO BIOLCHI

PAULO PAIM

POMPEO DE MATIOS

ROBERTO ARGENTA
SYNVAL GUAZZELLI

VALOECIOLlVEIRA

YEDA CRUSIUS

Presentes de Rio Grande do Sul: 17

PDT
PDT
PMDB
PMD8
PDT
PPB
PT
PPB
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PDT
PHS

PMDB

PT
PSDB
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1- ABERTURA DA SESSÃO MENSAGEM NQ 1.819

111 - EXPEDIENTE
. '-'-

Dó Poder Executivo, nos seguintes termos:

Brasília, 4 de dezembro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

I

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessãoianterior.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combina

do com o § 3º do artigo 223, da Constituição Fede
ral, submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhadas de Exposições de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Comunicações, auto
rizações para executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodi
fusão comunitária, conforme os seguintes atos e
entidades:

1 - Portaria nº 626, de 5 de outubro de 2000 
Associaçãq de Amigos Moradores de Mandaguari,
na cidade de Mandaguari - PR;

2 - Portaria nº 655, de 19 de outubro de 2000
- Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Entre
tenimento da Estância Climática de Nuporanga, na
cidade de Nuporanga - SP;

,
3 - Portaria nQ 656, de 19 de outubro de 2000

- Associação Comunitária de Comunicação e Cultu
ra de Atalaia/AL, na cidade de Atalaia - AL;

4 - Portaria nº 671, de 25 de outubro de 2000 
Associação Cultural de Pérola, na cidade de Pérola 
PR;

5 - Portaria nº 672, de 25 de outubro de 2000
- Associação Comunitária Caminho Seguro de Be
bedouro, na cidade de Bebedouro - SP;

6 - Portaria nQ 673, de 25 de outubro de 2000
- Associação da Rádio Comunitária Bom Conselho,
na cidade de São João da Fronteira - PI;

7 - Portaria nQ 675, de 25 de outubro de 2000
- FADIP - Fundação para Assistência Sociai e De
senvolvimento de Irapuan Pinheiro, na cidade de
Deputado Irapuan Pinheiro - C;::;, . ,

8 - Portaria nº 678, de 25 de outubro de 2000
- Associação Comunitária Defensora e Difusora S9
cio-Cultural das Tradições de Urupês, na cidade de
Urupês - SP;

9 - Portaria nQ 679, de 25 de outubro de 2000
- Associação de Comunicação Comunitária Tucu
maense, na cidade de Tucumã - PA;

10 - Portaria nQ 680, de 25 de outubro de 2000
- Associação de Radiodifusão, CorT1Uflitária Nove de
Julho, na cidade de Palmeira do Piauí - PI;

11 - Portaria nº 681, de 25 de outubro de 2000
- Instituto São José do Barreiro de Cultura, na cida
de de São José do Barreiro - SP;

MENSAGEM NQ 1.814"

MENSAGEM NQ 1.818

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos do inciso 11 do art. 72 da Lei nº
9.069, de 29 de junho de 1995, encaminho a Vossa
Excelência, o demonstrativo das emissões do real
correspondente ao mês de outubro de 2000, as ra
zões delas determinantes e a posição das reservas
internacionais a elas vinculadas., ,

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- A lista de presença registra o comparecimento de
251 Srs. Deputados.

Está aberta a sessão.

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

. 11 - LEITURA DA ATA

ç>-E!R. MARÇAL FILHO, servindo como 2° Se
cretário, p~ocede à leitura da ata da sessão antece
dente, ~'qual é, sem observações, aprovada.

0_ SR. PRESID~NTE (Themístocles Sampaio)
- Passa-se à leitura do expediente.

O SR. CONFÚCIO MOURA, servindo como 1Q

Secretário, procede à leitura do seguinte

Se-f1tiores Membros da Câmara dos Deputados,

bir~o~me a Vossas Excelências para informá-ias
de que me ausentarei do País no dia 8 de dezembro
de 2000, para realizar visita de trabalho à República
da Bolívia no contexto das cerimônias de lançamento
das obra~ de construção das usinas termelétricas de
Corumbá e de Puerto Suárez, marco da crescente co
operação, entre o Brasil e a Bolívia no campo do apro
veitamento energético do gás boliviano.

Brasília, 4 de dezembro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
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12 - Portaria nº 682, de 25 de outubro de 2000 
Rádio Comunitária Sapé FM, na cidade de Sapé 
PB;e

13 - Portaria nº 684, de 25 de outubro de 2000
- Associação Comunitária Amigos de Paulo de Fa
ria, na cidade de Paulo de Faria - SP.

Brasília, 4 de dezembro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM Nº 1.821

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de soli
citar seja considerada sem efeito, e, portanto, can
celada, a urgência pedida com apoio no parágrafo
1º do artigo 64 da Constituição Federal para o
Projeto de Lei nº 3.156, de 2000 (nº 47/2000 no
Senado Federal), que "Dá nova redação a disposi
tivos da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que
dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda
de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, medi
camentos, terapias e defensivos agrícolas", envia
do ao Congresso Nacional com a Mensagem nº
748, de 2000.

Brasília, 5 de dezembro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM Nº 1.822

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solici
tar seja considerada sem efeito, e, portanto, cance
lada, a urgência pedida com apoio no parágrafo 1º
do artigo 64 da Constituição Federal para o Projeto
de Lei nº 3.275, de 2000 (nº 58/2000 no Senado Fe
deral), que "Altera os arts. 1º e 2º da Lei nº 9.034, de
3 de maio de 1995, que dispõe sobre a utilização de
meios operacionais para a prevenção e repressão
de ações praticadas por organizações criminosas",
enviado ao Congresso Nacional com a Mensagem
nº 837, de 2000.

Brasília, 5 de dezembro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM Nº 1.823

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solici
tar seja considerada sem efeito, e, portanto, cance
lada, a urgência pedida com apoio no parágrafo 1º

do artigo 64 da Constituição Federal para o Projeto
de Lei nº 3.199, de 2000 (nº 54/2000 no Senado Fe
deral), que "Acrescenta inciso ao § 5º do art. 178 da
Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 - Código Ci
vil, e parágrafo único ao art. 208 da Lei nº 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil",
enviado ao Congresso Nacional com a Mensagem
nº 781, de 2000.

Brasília, 5 de dezembro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

Do Sr. Carlos Velloso, Ministro do Supremo
Tribunal Federal, nos seguintes termos:

Ofício nº 244/GP

Brasília, 7 de novembro de 2000

A Sua Excelência o Senhor ,
Deputado Michel Temer I

Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Em vista do que determina o artigo 5º, inciso I,
da Lei nº 1.028, de 19 de outubro de 2000, encami
nho a Vossa Excelência o Relatório de Gestão Fis
cal instituído pela Lei Complementar nº 101, art. 54,
inciso 111, com dados acumulados até o segundo
quadrimestre do corrente ano.

Renovo a Vossa Excelência expressões de
consideração e apreço. - Ministro Carlos Velloso,
Presidente.

À Comissão de Fiscalização Financei
ra e Controle.

Publique-se.
Em 5-12-00. - Michel Temer, Presi

dente.

PORTARIA Nº 106, DE 28 DE SETEMBRO DE 2000

O Presidente do Supremo Tribunal Federal, no
uso de suas atribuições e com base no inciso 111 e pa
rágrafo único do artigo 54 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, resolve:

Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão
Fiscal até o segundo quadrimestre de 2000, cons
tante do Anexo desta Portaria.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Ministro Carlos Velloso, Presidente.
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ANEXO
~ -"RELATaRIa DE GESTAO FISCAL

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a:' e § 10 ,

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
PERiODO DE REFERÊNCIA - SETEMBRO/1999 A AGO/2000

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

,

DESPESA PQUIDADA
J

% da Desp. si At~o

DESPESA DE PESSOAL Últimos 12 meses RCL Quadrimestre % da Desp. si RCL
set/99 a ago/OO jan aago/OO

Despe.sa total de Pessoal 73.779 0,053 49.075 0,051
Pessoal ativo 41.956 0,03 27.112 0,028
Pessoal Inativo e 31.823 0,023 21963 0,023

pensionistas
(-) Precatóriqs (Sent. Judiciais), - - ~

ref. ao período de apuração

,
(~) Inatiyos com recursos 15.763 0,011 13.841 0,014
vinculados
(-) Indenizações por demissão, - - ~

Outras despesas de Pessúal (art. - - ~

18, § l°)
,

DESPESA LIQUIDA DE 58.016 0,041 35.234 0,037
PESSOAL
RECEITA CORRENTE 140.523.540 96.390.778
LiQUIDA <RCL)
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22, 0,0700/0 0,070%

fiará~afo único)
LIMITE LEGAL (art. 20, inciso 0,073% 0,073%
I, alínea "b" e § 1°)

Diretor-Gem

~/f
Migue~~ade Campos. .",' .....

~

:..J U.A.rJ -- -
aI o de Vasconbáos Soares

),tW u,4--\)

Ministro CARLOS VELLOSO
Presidente

Fonte: SIAFI



"§ 1º "
"§ 2º "

Art. 2º O Título XI do Decreto-lei nº 2.848, de
1940, passa a vigorar acrescido do seguinte capítu
lo e artigos:

Altera o Decreto-Lei nll 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, a
Lei n° 1.079, de 10 de abril de 1950, e o
Decreto-Lei nSl 201, de 27 de fevereiro de
1967.

"Art. 339. Dar causa à instauração de
investigação policial, de processo judicial,
instauração de investigação administrativa,
inquérito civil ou ação de improbidade admi
nistrativa contra alguém, imputando-lhe cri
me de que o sabe inocente:" (NR)

"Pena : "

"CAPíTULO IV
Dos Crimes Contra as Finanças Públicas" (AC)*

"Contratação de operação de crédito" (AC)

"Art. 359-A. Ordenar, autorizar ou reali
zar operação de crédito, interno ou externo,
sem prévia autorização legislativa:" (AC)

"Pena - reclusão, de 1 (um) a 2 (dois)
anos." (AC)

"Parágrafo único. Incide na mesma
pena quem ordena, autoriza ou realiza ope
ração de crédito, interno ou externo:" (AC)

"I - com inobservância de limite, condi·
ção ou montante estabelecido em lei ou em
resolução do Senado Federal;" (AC)

"11 - quando o montante da dívida con
solidada ultrapassa o limite máximo autori
zado por lei." (AC)

"Inscrição de despesas não empenha
das em restos a pagar" (AC)

"Art. 359-8. Ordenar ou autorizar a ins
crição em restos a pagar, de despesa que
não tenha sido previamente empenhada ou
que exceda limite estabelecido em lei:" (AC)

"Pena - detenção, de 6 (seis) meses a
2 (dois) anos." (AC)

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º O art. 339 do Decreto-lei nº 2.848, de 7

de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte
redação:
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LEI NlI 10.028, DE 19 DE OUTUBRO DE 2000 "Assunção de obrigação_noJlltimo ano
do mandato ou legislatura" (AC)

"Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a as
sunção de obrigação, nos dois últimQs qua
drimestres do último ano do mandato ou le
gislatura, cuja despesa não possa ser paga
no mesmo exercício financeiro ou, caso res
te parcela a ser paga no exercício seguinte,
que não tenha contrapartida suficiente de
disponibilida~e de caixa:" (AC)

"Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (qua
tro) anos." (AC)

"Ordenação de despesa não autoriza-
da" (AC) ~

"Art. '359-0. Ordenar despesa não au-
torizada por lei:" (AC) . , ,'

"Pena ';- reclusão, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos." (ÀC) , ,

"Prestação de garantia graciosa" (AC)
"Art. 359-E. Prestar garantia em opera

ção de crédito sem que tenha sid.!? constituí
da contragarantia em valor igualou superior
ao valor pa garantià prestada, na forma da
lei:" (AC) , • . "

"Pena - detenção, ·de 3 (três) meses a
1 (um) ano."(AC) ,

"Não cancelamento de restos a pagar" (AC)
"Art. 359-F. Deixar de ordenar, de au

, torizar ou de promover o cancelamento do
montante de restos a pagar inscrito em valor
superior ao permitido. em lei/I' (AC)

"Pena - detenção, de 6 (seis) meses a
2 (dois) anos." (AC) '",-.

"Aumento de 'despesa totalcbm pesso
a/ no último ano do mandato oudegislatura"
(AC) 1,','

"Art. 359-G. Ordenar, autorizar ou exe
cutar ato que acarrete aumento de despesa
total com pessoal,· nos cento.e .oitenta dias
anteriores ao final do mandato,ou .da legisla-
tura:" (AC) ,-

"Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos." (AC) , '"

"Oferta pública ou colocação de títulos
no mercado"(AC) . I

"Art. 359-H. Ordenar, autorizar ou pro
mover a oferta pública ou a colocação no
mercado financeiro de títulos da dívida pú
blica sem que tenham sido criados por lei ou
sem que estejam registrados em sistema
centralizado de liquidação e de custódia:"
(AC)



"Art. 1º ..
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"Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (qua- condutas previstas no art. 10 desta lei,
tro) anos." (AC) quando por eles ordenadas ou praticadas."

Art. 3º A Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, (AC)
passa a vigorar com as seguintes alterações: "Parágrafo único. O disposto neste ar-

tigo aplica-s~ aos Presidentes, e respeptivos
"Art. 10 ,: substitutos quando no exercício da Presi-
............................................... dência, dos Tribunais Superiores, dos Tribu-
"5) deixar de ordenar a redução do nais de Contas, dos Tribunais Regionais Fe-

montante da dívida consolidada, nos prazos derais, do Trabalho e Eleitorais, dos Tribu-
estabelecidos em lei, quando o montante ul- ~ais de Justiça e de Alçada dos Estados e
trapassar o valor resultante da aplicação do do Distrito Federal, e aos Juízes Diretores
limite máximo fixado pelo Senado Federal;" de Foro ou função equivalente no primeiro
(AC) 'I grau de jurisdição." (AC)

, "6) ordenar ou autorizar a abertura de "Art. 40-A. Constituem, também, cri-
crédito em desacordo com os limites esta-
belecidos pelo Senado Federal, sem funda- mes de responsabilidade do Procurador-Ge

rai da República, ou de seu substituto quan-
mento na lei orçamentária ou na de crédito do no exercício da chefia do Ministério PÚ-
adicional ou com inobservância de prescri-

, blico da União, as condutas previstas no art.
ção legal;" (AC) 10 desta lei, quando por eles ordenadas ou, "7) deixar de promover ou de ordenar
na forma da lei, o cancelamento, a amortiza- praticadas." (AC)
ção ou a constituição de reserva para anular "Parágrafo único. O disposto neste ar-
os efeitos de operação de crédito realizada tigo aplica-se:"(AC)
com inobservância de limite, condição ou "I - ao Advogado-Geral da União;"
montante estabelecido em lei;" (AC) (AC)

"8) deixar de promover ou de ordenar "11 - aos Procuradores-Gerais do Tra-
a liquidação integral de operação de crédito balho Eleitoral e Militar, aos Procurado-
por antecipação de receita orçamentária, in- res-G~rais de Justiça dos Estados e do Dis-
clusive os respectivos juros e demais encar- trito Federal, aos Procuradores-Gerais dos
gos, até o encerramento do exercício finan- Estados e do Distrito Federal, e aos mem-
ceiro;" (AC) , bros do Ministério Público da União e dos

<19) ordenar ou autorizar, em desacordo Estados, da Advocacia-Geral da União, das
com a lei, a realização de operação de cré- Procuradorias dos Estados e do Distrito Fe-
dito com qualquer um dos demais entes da deral, quando no exercício de função de
F~deração, inclusive suas e,ntidades da a~- chefia das unidades regionais ou locais das
ministração indireta, ainda que na forma de respectivas irstituições." (AC)
novação, refinanciamento ou postergação "Art. 41-A. Respeitada a ,prerrogativa
de dívida contraída anteriormente;" (AC) de foro que assiste às autoridades a que se
, "10) captar recursos a título de anteci- refererD o parágrafo ú'lico do art. 39-A e o
pa~ão de receita de tributo ou contribuição inciso 11 do parágrafo único do art. 40-A, as
cUJO fato gerador ainda não tenha ocorrido;" ações penais contra elas ajuizadas pela prá-
(AC) tica dos crimes de responsabilidade previs-

"1 i) ordenar ou autorizar a destinação tos no art. 1O de~ta lei serão plocessadas e
de recursos provenientes da emissão de tí- julgadas de acordo com o rito instituído pela
tulos para finalidade diversa da prevista na Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990, permi-
lei que,a autorizou;" (AC) tido, a todo cidadão, o oferecimento da de-

"12) realizar ou receber transferência núncia."(AC)

voluntária em desacorqo com limite ou con- Art. 4º O art. 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de
dição estabelecida em lei." (AC) fevereiro de 1967 passa a vigorar com a seguinte re-

"Art. 39-A. Constituem, também, c~i-

mes de responsabilidade do Presidente do dação:
Supremo Tribunal Federal ou de seu substi
tuto quando no exercício da Presidência, as
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LEI COMPLEMENTAR NQ 101, DE 4 DE MAIO_DE 2000

Estabelece normas de finanças públi
cas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal, e dá outras providências.

, I' .

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Né!cional decreta e

eu sanciono a seguinte lei complementar: I

Este texto não substitui o publicado nó DOU de
20-10-2000 ,'-

CAPíTULO I
Disposições Preliminares

I
Art. 1º Esta lei complementar estabelece nor-

mas de finanças públicas voltadas para a responsabi
lidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo 11 do
Título VI da Constituição.

§ 1"A responsabilidade na gestãoJiscal pressu
põe a ação planejada e transparente, em que se pre
vinem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumpri
mento de metas de resultados entre receitas e despe
sas e a obediência a limites e condições no que tange
a renúncia de receita, geração de despesas com pes
soal, da seguridade social e outras, dívidas consoli
dada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por
antecipação de receita, concessão de garantia e ins
crição em Restos a Pagar.

"

- .
"XVI - deixar de ordenar a redução do 111 - deixar de expedir ato determinando limita-

montante da dívida consolidada, nos prazos ção de empenho e movimentação financeira, nos ca-
estabelecidos em lei, quando o montante ul- sos e condições estabelecidos em lei;
trapassar o valor resultante da aplicação do IV - deixar de ordenar ou de promover, na forma
limite máximo fixado pelo Senado Federal;" e nos prazos da lei, a execução de medida para a re-
(AC) dução do montante da despesa total com pessoal que

''XVII - ordenar ou autorizar a abertura houver excedido a repartição por Poder do limite má-
de crédito em desacordo com os limites es- ximo. "
tabelecidos pelo Senado Federal, sem fun- § 1º A infração prevista neste artigo é 'punida
damento na lei orçamentária ou na de crédi- com multa de trinta por cento dos vencimentos.anuais
to adicional ou com inobservância de pres- do agente que lhe der causa, sendo o pagamento da
crição legal;" (AC) multa de sua responsabilidade pessoal.

"XVIII - deixar d~ promover ou de or- § 2º A infração a que se refere este artigo será
denar: na_forma da lei, ? ?a_ncelamento, a processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que
amortlzaçao ou ~ constltUlçao _de rese!",,~ competir a fiscalização contábil, financeira e qrçarnentá-
para a~ular os efelt?s de op~ra?ao de ~r~dl- ria da pessoa jurídica de direito público envolviçia.
to r~a~zada com rnobservancl~ de Irmlt~, Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
condlçao ou montante estabelecIdo em leI;" bl' _
(AC) Icaçao. " . o

"XIX - deixar de promover ou de orde- ~ra.sllla, 19 d~ outubro d~ ~ooo, 179- da Inde-
nar a liquidação integral de operação de pend?ncla e 112- da. Republ~ca. - Fernando
crédito por antecipação de receita orçamen- Henrique Cardoso, Jos~ Gregorl t -

tária, inclusive os respectivos juros e demais *AC =Acréscimo I -

encargos, até o encerramento do exercício
financeiro;" (AC)

"XX - ordenar ou autorizar, em desa
cordo com a lei, a realização de operação
de crédito com qualquer um dos demais en
tes da Federação, inclusive suas entidades
da administração indireta, ainda que na for
ma de novação, refinanciamento ou poster
gação de dívida contraída anteriormente;"
(AC)

"XXI - captar recursos a título de ante
cipação de receita de tributo ou contribuição
cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido;"
(AC)

"XXII - ordenar ou autorizar a destina
ção de recursos provenientes da emissão
de títulos para finalidade diversa da prevista
na lei que a autorizou;" (AC)

"XXIII - realizar ou receber transferên
cia voluntária em desacordo com limite ou
condição estabelecida em lei." (AC)

"

Art. 5º Constitui infração administrativa contra
as leis de finanças públicas:

I - deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Le
gislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão
fiscal, nos prazos e condições estabelecidos em lei}

11 - propor lei de diretrizes orçamentárias anual
que não contenha as metas fiscais na forma da lei;



CAPíTULO 11
Do Planejamento

SEÇÃO I,
Do Plano Plurianual

Art. 3º (Vetado)

SEÇÃO 11
Da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá
o disposto no § 2º do art. 165 da Constituição e:

I - disporá também sobre:

a) equilíbrio entre receitas e despesas;

b) critérios e forma de limitação de empenho, a
ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do in
ciso II deste artigo, no art. 9Q no inciso 11, § 1ºdo art. 31 ;

c} (Vetado)
d) (Vetado)

e) normas relativas ao controle de custos e à
avaliação dos resultados dos programas financiados
com recursos, dos orçamentos;

f) demais condições e exigências para transfe-
rência~ de recursos a entidades públicas e privadas;

II - (Vetado)
lil- (Vetado)

§ 1Q Integrará o projeto de lei de diretrizes orça
mentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão esta
beleddas metas anuais, em valores corre,ntes e cons
tantes, relativas a receitas, despesas, resultados nomi
nal e, primário e ~ont~nte da dfvida pú~lica, pél:ra o
exercício a que se referírem e para os dois seguintes.

§ 2º O,Anexo conterá, ainda:
I - avaliação do cumprimento das metas relati

vas ao ano anterior;
1/ - demonstrativo das metas anuais, instruído

com memória e metodologia de cálculo que justifi
quem os resultados pretendidos, comparando-as
com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evi
denciando a consistência delas com as premissas e
os objetivos da política econômica nacional;
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, § 2º As disposições desta lei complementar tembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do
obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Municípios. § 2Q Não serão considerados na receita corrente

~ 3º Nas referências: líquida d? Distrito Federal e dos ~stados do ~mapá e
I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e de Roraima os recursos recebidos da Umao para

aos Municípios, estão compreendidos: atendimento das despesas de que trata o inciso V do

a) Çl Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste § 1Q do art. 19. , . I • .'

abrarl~ldosos Tribunais de Contas o Poder Judiciário § 3º A receita corrente liqUida sera apurada so-
e o Ministério Público" mando-se as receitas arrecadadas no mês em referên-

b) t,' d" t - d' t f cia e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.as respec Ivas a miniS r,açoes Ire as, un-
dos, autarquias, fundações e empresas estatais de
pendentes; .

11 ;-'a Estados entende-se considerado o Distrito
Federal" ...' '

, 111- a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribu-
nal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado
e, quando houver, Tribun,al de Contas dos Municípios
e Tribunal de Contas do Município,

Art. 2º Para os efeitos desta lei complementar,
entende-se como:

1- ente da Federação: a União, cada Estado, o
Distrito Federal e cada Município;

I • •

, 11- empresa controlada: sociedade cuja maioria
do capital sQcial com direito a voto pertença, direta ou
indiretamente, a ente da Federação;

1 ,
• 111- empresa estatal depend,ente: empresa con-

trolada que receba do ente controlador recursos fi
nanceiros para pagamento de despesas com pessoal
oLi de cu~teiq epl geral C:>Y ,de capital, excluídos, no úl
timo caso, aqueles provenientes de aumento de parti-

"cipação acionária;

Iv -'receita corrente líquida: somatório das recei
tas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industria
is, agropecuárias, de serviços, transferências correntes
e outras receitas também correntes, deduzidos:

a) na União, os valores transferidos aos Estados
e Municípios por determinação constitucional ou le
gai, e as contribuições mencionadas na alínea a do
inciso I e no inciso 11 do art. 195, e no art. 239 da Cons
tituição;

b) nos Estados, as parcelas entregues aos Mu
nicípios por determinação constitucional;

c} na União, nos Estados e nos Municípios, a
contribuição dos servidores para o custeio do seu sis
tema de previdência e assistência social e as receitas
provenientes da compensação financeira citada no §
9º do art. 201 da Constituição.

§ 1Q Serão computados no cálculo da receita
corrente iíquida os valores pagos e recebidos em de
corrência da. lei Complementar nQ 87, de 13 de se-



SEÇÃO IV
Da Execução Orçamentária e do

Cumprimento das Metas.

Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos or
çamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretri
zes orçamentárias e observado o disposto na alínea c
do inciso I do art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a
programação financeira e o cronograma de execução
mensal de desembolso.

Parágrafo único. Os recursos legalmente vincu
lados à finalidade específica serão utilizados exclusi-
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111- evolução do patrimônio líqüido, também nos § 2º O refinanciamento da dívida pública'çonsta-
últimos três exercícios, destacando a origem e a apli- rá separadamente na lei orçamentária e nas pe crédi-
cação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; to adicional. . ,

IV - avaliação da situação financeira e atuarial: § 3º A atualização monetária do principal da dí-

a) dos regimes geral de previdência social e pró- ~ida_mobil!ári,a refinanciada nã~ º-QÇIerá ~upe~ar ~ va~
, d 'd 'bl' d F d d A naçao do Indlce de preços previsto na lei de dlretnzespno os servi ores pu ICOS e o un o e mparo , , ,_,,
li b Ih d orçamentanas, ou em leglslaçao especifica. I'

ao ra a a or; , , . , , ,d'
, , , § 4º E vedado consignar na lei orçamentatla cre 1-

b) dos demaiS fundos publlcos e programas es- to com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.
tatais de natureza atuarial. § 5º A lei orçamentária não consignará'dotação

V - demonstrativo da estimativa e compensa- para investimento com duração superior a um exercí-
ção da renúncia de receita e da margem de expansão cio financeiro que não esteja previsto no plano pluria-
das despesas obrigatórias de caráter continuado. nual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme

§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá disposto no § 1º do art. 167 da Constituiçãç>,
Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os § 6º Integrarão as despesas da Ur;tiãq, e serão
passivos contingentes e outros riscos capazes de afe- incluídas na lei orçamentária, as do Bançc),C(entral do
tar as contas públicas, informando as providências a Brasil relativas a pessoal e encargos sépials, custeio
serem tomadas, caso se concretizem. administrativo, inclusive os destinados a benefícios e

§ 4º A mensagem que encaminhar o projeto da assistência aos servidores, e a investimentos.
União apresentará, em anexo específico, os objetivos § 7º (Vetado)
das políticas monetária, creditícia e cambial, bem Art. 6º (Vetado)
como os parâmetros e as projeções para seus princi- Art. 7Q O resultado do-Banco Centra:! do Brasil,
pais agregados e variáveis, e ainda as metas de infla· apurado após a constituição ou reversão 'de reservas,
ção, para o exercício subseqüente. constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferi

do até o décimo dia útil subseqüente à ~provação dos
balanços semestrais. ','

§ 1Q O resultado negativo constituir~ obrigação
do Tesouro para com o Banco Central do {3rasil e será
consignado em dotação especifica no orç,amento,

§ 2Q O impacto e o custo fiscal das operações re
alizadas pelo Banco Central do BrJsil s~rão demons
trados trimestralmente, nos termos em que dispuser a
lei de diretrizes orçamentárias da Uniãd.

§ 3º Os balanços trimestrais 'do Banco Central
do Brasil conterão notas explicativas sobre os custos
da remuneração das disponibilidades do Tesouro Na
cional e da manutenção das reser:vas ,cambiais e a
rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando
os de emissão da União..

SEÇÃO 111
Da Lei Orçamentária Anual

Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, ela
borado de forma compatível com o plano plurianual,
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as nor·
mas desta lei complementar:

1-conterá, em anexo, demonstrativo da compa
tibilidade da programação dos orçamentos com os
objetivos e metas constantes do documento de que
trata o § 1º do art. 4º;

11 - será acompanhado do documento a que se
refere o § 6º do art. 165 da Constituição, bem como
das medidas de compensação a renúncias de receita
e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter
continuado;

111- conterá reserva de contingência, cuja forma
de utilização e montante, definido com base na recei
ta corrente líqüida, serão estabelecidos na ,lei de dire
trizes orçamentárias, destinada ao:

a) (Vetado)

b) atendimento de passivos contingentes e ou-
tros riscos e eventos fiscais imprevistos. \

§ 1ºTodas as despesas relativas à dívida públi
ca, mobiliária ou contratual, e as receitas que as aten
derão, constarão da lei orçamentária anual.
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vamente para atender ao objeto de sua vinculação,

ainda que em exercício diverso daquele em que ocor

rer o ingresso.

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre,
que a realização da receita poderá não comportar o
cl!mprimento das metas de resultado primário ou no
minal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio.e nos montantes necessários, nos trinta dias
subseqüentes, limitação de empenho e movimenta
ção financeira, segundo os critérios fixados pela lei de
diretrizes orçamentárias.

§ 1º No caso de restabelecimento da receita
previsté!-. 'ainda que parcial, a recomposição das dota
ções cujos empenhos foram limitados dar-se-á de for-
ma proporcional às reduções efetivadas. '

I I I 1

§ 2~ Não serão objeto de limitação as despesas
que constituam obrigações constitucionais e legais
qo ente, inclusive aquelas destinadas ao pagpmento
do serviç.o da dívida, e as ressalvadas pela lei de dire-.. ,
trizes orçamentárias.

§ 39 No caso de os Poderes legislativo e'Judi
ciário e d-Ministério Público não promoverem à'limita
ção no prazo estabelecido no caput, é o Poder Exe
cutivo autorizado a limitar os valores financeiros se
gunqo os critérios fixados pela lei de diretrizes orça
mentárias.

I > I 'I )

§ 4º Ate o final dos meses de maio, setembro e
fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o
cumprimento dqs metas fiscais de cada quadrlmes
tre, em audiência pública, na comissão referida no § 1º
do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas
legislativas estaduais e municipais.

§ 5º No prazo de noventa diaE. após o encerra
mento de cada semestre, o Banco Central do Brasil
apresentará, em reunião conjunta das comissões te
máticas pertinentes do Congresso Nacional, avalia
ção do cumprimento dos objetivos e metas das políti
cas monetária, credití?ia e cambial, evidenciando o
impacto e o pusto fiscal de suas operações e os resul
tados demonstrados nos balanços.

. Art. 10. A execução orçamentária e financeira
I

identificará os beneficiários de pagamento de sen-
tenças jUdiciais, por meio de sistema de contabilida
de e administração financeira, para fins de obser
vância da ordem cronológica determinada no art.
100 da Constituição.

CAPíTULO 111
Da Receita Pública

SEÇÃO I
Da Previsão e da Arrecadação

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da res·
ponsabilidade na gestão fiscal a instituição. previsão
e efetiva arrecadação de todos os tributos da compe
tência constitucional do ente da Federação.

Parágrafo único. É vedada a realização de trans
ferências voluntárias para o ente que não observe o
disposto no caput, no que se refere aos impostos.

Art. 12. As previsões de receita observarão as
normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das
alterações na legislação. da variação do índice de pre
ços, do crescimento econômico ou de qualquer outro
fator relevante e serão acompanhadas de demonstrati
vo de sua ~volução nos últimos três anos, da projeção
para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da
metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

, . § 1º. Reestimativa de receita por parte do Poder
legislativo só será admitida se comprovado erro ou
omissão de ordem técnica ou legal.

§ 2º O montante previsto para as receitas de
operações de crédito não poderá ser superior ao das
despesas de capital constantes do projeto de lei orça
mentária.

§ 3º O Poder Executivo de cada ente colocará à
, disposição dos demais Poderes e do Ministério Públi
,co, no mínimo trinta dias antes do prazo final para en
caminhamento de suas propostas orçamentárias, os
estuçlos e as ~stimativas das receitas para o exercício
subseqüente. InclL!sive da corrente líqüida, e as res
pectivas memórias de cálculo.

Art. 13. No prazo previsto no art. 89, as receitas
previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo,
em metas bimestrais de arrecadação, com a especifi
'cação, em separado, quando cabível, das medidas de
combate à evasão e à sonegação, da quantidade e
valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida
ativa, bem como da evolução do montante dos crédi
tos tributários passíveis de cobrança administrativa.

SEÇÃO 11
Da Renúncia de Receita

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra re
núncia de receita deverá estar.acompanhada de esti
mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercí
cio em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguin
tes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentá
rias e a pelo menos uma das seguintes condições:



SUBSEÇÃO I
Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado

Art. 17, Considera-se obrigatória de caráter con
tinuado a despesa corrente derivada de lei, medida
provisória ou ato administrativo normativo que fixem
para o ente a obrigação legal de sua execução por um
período superior a dois exercícios.

§ 1Q Os atos que criarem ou aumentarem des
pesa de que trata o caput deverão ser instruídos com
a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demons
trar a origem dos recursos para seu custeio.

§ 2º Para efeito do atendimento do § 1º, o ato
será acompanhado de comprovação de que a despe
sa criada ou aumentada não afetará as metas de resul
tados fiscais previstas no anexo referido no § 1ºdo art.
4º, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos se
guintes, ser compensados pelo aumento permanente
de receita ou pela redução permanente de despesa.

§ 3º Para efeito do § 2Q
, considera-se aumento

permanente de receita o proveniente da elevação de
alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição.

§ 4º A comprovação referida no § 2º, apresentada
pelo proponente, conterá as premissas e metodologia
de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compa
tibilidade da despesa com as demais normas do plano
plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.

§ 5º A despesa de que trata este artigo não será
executada antes da implementação das medidas re-
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I - demonstração pelo proponente de que a re- que somadas todas as despesas da mesma espécie,
núncia foi considerada na estimativa de receita da lei realizadas e a realizar, previstas no programa de tra-
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afeta- balho, não sejam ultrapassados os limites estabeleci-
rá as metas de resultados fiscais previstas no anexo dos para o exercício;
próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 11 - compatível com o plano plurianual e a lei de

11- estar acompanhada de medidas de compen- diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme
sação, no período mencionado no caput, por meio do com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas pre-
aumento de receita, proveniente da elevação de alí- vistos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou suas disposições.
criação de tributo ou contribuição. § 2º A estimativa de que trata o inciso I do caput

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, será acompanhada das premissas e metodologia de
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção cálculo utilizadas.
em caráter não geral, alteração de alíquota ou modifi- § 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a des-
cação de base de cálculo que implique redução dis- pesa considerada irrelevante, nos termos em que dis-
~ri~inada de tributos ou contribuições, e.outros,bene- puser a lei de diretrizes orçamentárias.
flclos qu~ correspondam a trat~mento dlf~re~clad~. § 4º As normas do caput constituem condição

. § 2- Se o a!o, de concessao ou amplIaçao dO,m- prévia para:
centlvo ou benefl~l~ de qU? trata ?c~put deste ar~l~o 1_ empenho e licitação de serviços, fornecimen-
decorrer da condlçao contida no mClso 11, o beneficIo to de bens ou execução de obras'
só entrará em vigor quando implementadas as medi- . _ ,.',
das referidas no mencionado inciso. 11- de~apropnaçao de Imov~ls ~~banos a que se

§ 30 O d' t t t' - I' refere o § 3- do art. 182 da ConstltUlçao.- ISpOS o nes e ar Igo nao se ap Ica:
I - às alterações das alíquotas dos impostos

previstos nos incisos I, 11, IV e V do art. 153 da Consti
tuição, na forma do seu § 1º;

11 - ao cancelamento de débito cujo montante
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

CAPfTULO IV
Da Despesa Pública

SEÇÃO I
Da Geração da Despesa

Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, ir
regulares e lesivas ao patrimônio público a geração
de despesa ou assunção de obrigação que não aten
dam o disposto nos arts. 16 e 17.

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamen
to de ação governamental que acarrete aumento da
despesa será acompanhado de:

1- estimativa do impacto orçamentário-financei
ro no exercício em que deva entrar em vigor e nos
dois subseqüentes;

11-declaração do ordenador da despesa de que o
aumento tem adequação orçamentária e financeira com
a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias..

§ 1º Para os fins desta lei complementar, consi
dera-se:

I - adequada com a lei orçamentária anual, a
despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou
que esteja abrangida por crédito genérico, de forma



SEÇÃO 1/
Das Despesas com Pessoal

Dezembro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 64359

feridas no § 2º, as quais integrarão o instrumento que IV - decorrentes de decisão judicial e da compe-
a criar ou aumentar. tência de perfodo anterior ao da apuração a que se

§ 6º O disposto no § 1Q não se aplica às despe- refere o § 2º do art. 18;
sas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajusta- V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Este.-
menta de remuneração de pessoal de que trata o inci- dos do Amapá e Roraima, custeadas com recursos
80 X do art. 37 da Constituição. transferidos pela União na forma dos incisos XIII e

§ 7º Considera-se aUIT]ento de despesa a pror- XIV d~ a~. 21 da
o
co~stitUiÇão e do art. 31 da Emenda

rogação daquela criada por prazo determinado. ConstItucional n-19, ,
VI - com inativos, ainda que por intermédio de

fundo específico, custeadas por recursos provenientes:

a) da arrecadação de contribuições dos segura-

SUBSEÇÃO I
Definições e Limites

Art. 18. Para os efeitos desta lei complementar,
entende-se como despesa total com pessoal: o soma
tório dos gastos do ente da Federação com os ativos,
os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos ele
tivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e
de membros de Poder, com quaisquer espécies remu
neratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e
variáveis, subsfdios, proventos da aposentadoria, re
formas e pensões, inclusive adicionais, gratificações,
horas extras e vantagens pessoais de qualquer nature
za, bem como encargos sociais e contribuições reco
lhidas pelo ente às entidades de previdência.

, § 1º Os valÇlres dos contratos de terceirização
de mão-de-obra que se referem à substituição de ser
vidores e empregados públicos ser~o contabilizados
como "Outras Despesas de Pessoal".

§ 2!l A despesa total com pessoal será apurada
somando-se a realizada no mês em referência com
as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o
regime de competência.

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art.
169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em
cada período de apuração e em cada ente da Federa
ção, não poderá exceder os percentuais da receita
corrente líquida, a seguir discriminados:

\- União: 50% (cinqüenta por cento);

11- Estados: 60% (sessenta por cento);

111- Municfpios: 60% (sessenta por cento).

§ 1º Na verificação do atendimento dos limites
pefinidos neste artigo, não serão computadas as des
pesas:

'1- de indenização por demissão de servidores
ou empregados;

\1- relativas a incentivos à demissão voluntária;
I

, 111- derivadas da aplicação do disposto no inci-
so 11 do § 6º do art. 57 da Constituição;

dos;

b) da compensação financeira de que trata o §
9º do art. 201 da Constituição;

c) das demais receitas diretamente arrecada
das por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o
produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem
como seu superávit financeiro.

§ 2º Observado o disposto no inciso IV do § 1º,
as despesas com pessoal decorrentes de sentenças
judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder
ou órgão referido no art. 20.

Art. 20. A repartição dos limites globais do art.
19 não poderá exceder os seguintes percentuais:

I - na esfera federal:

a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento)
para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da
União;

b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;

c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por
cento) para o Executivo, destacando-se 3% (três por
cento) para as despesas com pessoal decorrentes do
que dispõem os incisos XIII e XIV do art.21 da Consti
tuição e o art.31 da Emenda Constitucional n219, re
partidos de forma proporcional a media das despesas
relativas a cada um destes dispositivos, em percentu
al da receita corrente líquida, verificadas nos três
exercícios financeiros imediatamente anteriores ao
da publicação desta Lei Complementar;

d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministé
rio Público da União;

11 - na esfera estadual:
a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluí

do o Tribunal de Contas do Estado;

b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;

c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Exe
cutivo;

d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público
dos Estados;

111 - na esfera municipal:



gão:

Subseção 11
Do Controle da Despesa Total com Pessoal

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provo
que aumento da despesa com pessoal e não atenda:

I - as exigências dos arts.16 e 17 desta Lei
Complementar, e o disposto no inciso XIII do art.37 e
no §1 Q do art.169 da Constituição;

I - o Ministério Público;
11 - no Poder Legislativo:
a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de

Contas da União;
b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tribu

nais de Contas;
c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o

Tribunal de Contas do Distrito Federal;
d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribu

nal de Contas do Município, quando houver;
111 - no Poder Judiciário: .

a) Federal, os tribunais referidos no art.92 da
Constituição; ,

b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros,
quando houver.

§ 3º Os limites para as despesas com pessoal
do Poder Judiciário, a cargo da União por força do in
ciso XIII do art.21 da Constituição, serão estabeleci
dos mediante aplicação da regrã do §1º.

§ 4º Nos Estados em que houver Tribunal de
Contas dos Municípios, os percentuais definidos nas
alíneas"a"e "c"do inciso 11 do caputserão, respecti
vamente, acrescidos e reduzidos em 0,4% (quatro dé
cimos por cento).

§ 5º Para os fins previstos no art.168 da Consti
tuição, a entrega dos recursos financeiros correspon
dentes à despesa total com pessoal por Poder e ór
gão será a resultante da aplicação dos percentuais
definidos neste artigo, ou aqueles fixados na lei de di
retrizes orçamentárias.

§ 6º (Vetado)
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a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluí- 11- o limite legal de comprometimento aplicado
do o Tribunal de Contas do Município, quando houver; às despesas com pessoal inativo.

b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito
Executivo. o ato de que resulte aumento da despesa com pesso-

§ 1º Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada ai expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao fi-
esfera, os limites serão repartidos entre seus órgãos de nal do mandato do titular do respectivo Poder ou ór-
forma proporcional à média das despesas com pessoal, gão referido no art.20.
em percentual da receita corrente líquida, verificadas Art. 22. A verificação do cumprimento dos Iimi-
nos três exercícios financeiros imediatamente anterio- tes estabelecidos nos arts.19 e 20 será realizada ao
res ao da publicação desta Lei Complementar. final de cada quadrimestre. .

§ 2º Para efeito deste artigo entende-se como ór- Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal
exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite,
são vedados ao Poder ou órgão referido no art.20 que
houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste
ou adequação de remuneração a qualquer título, sal
vo os derivados de sentença judicial ou de determina
ção legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista
no inciso X do art.37 da Constituição;

11 - criação de cargo, emprego ou função;

111- alteração de estrutura de carreira que impli
que aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou
contratação de pessoal a qualquer título; ressalvada a
reposição decorrente de aposentadoria ou falecimen
to de servidores das áreas de educação, saúde e se
gurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso
do disposto no inciso 11 do §6Q do art.57 da Constitu
ição e as situações previstas na lei de diretrizes or
çamentárias.

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Po
der ou órgão referido no art.20, ultràpassar os limites
definidos no mesmo artigo, sem prejuízà das medidas
previstas no art.22, o percentual excedente terá de
ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sen
do pelo menos um terço no primeiro, adotando-se,
entre outras, as providências previstas.nos §§3º e 4º
do art.169 da Constituição. .

§ 1Q No caso do inciso I do §3º do art.169 da
constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto
pela instinção de cargos e funções quanto pela redu
ção dos valores a eles atribuidos.

§ 2º É facultada a redução temporária da jorna
da de trabalho com adequação dos vencimentos à
nova carga horária.

§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabe
lecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não po
derá:

I - receber transferências voluntárias;



Ar1. 26. A destinação de recursos para, direta ou
indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físi
cas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autori
zada por lei específica, atender às condições estabe
lecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar pre
vista no orçamento ou em seus créditos adici?nais.

§ 1Q O disposto no caput aplica-se a toda a ad
ministração Indireta, inclusive fundações públicas e
empresas estatais, exceto, no exercício de suas atri
buições precípuas, as instituições financeiras e o
Banco Central do Brasil.

§ 2º Compreende-se incluída a concessão de
empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, in
clusive as respectivas prorrogações e a composição
de dívidas, a concessão de subvenções e a participa
ção em constituição ou aumento de capital.

Art. 27. Na concessão de crédito por ente da Fe
deração a pessoa física, ou jurídica que não esteja sob
seu controle direto ou indireto, os encargos financei
ros, comissões e despesas congêneres não serão in
feriores aos definidos em lei ou ao custo de captação.

Parágrafo único. Dependem de autorização em
lei específica as prorrogações e composições de dívi
das decorrentes de operações de crédito, bem como
a concessão de empréstimos ou financiamentos em

II

desacordo com o caput, sendo o subsídio correspon-
dente consignado na lei orçamentária.

Art. 28. Salvo mediante lei específica, não pode
rão ser utilizados recursos públicos, inclusive de ope
rações de crédito, para socorrer i,nstituições do Siste
ma Financeiro Nacional, ainda que mediante a con-
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11 - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente transferidor, bem como quanto à prestação de
ente; " contas de recursos anteriormente dele recebidos;

111 - contratar operações de crédito, ressalvadas b) cumprimento dos limites constitucionais rela-
as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e tivos à educação e à saúde;

as que visem à redução das despesas com pessoal. c) observ~nciados limites das dívidas consol!-
§ 4Q As restrições do §3º aplicam- se imediata- dada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive

mente se a despesa total com pessoal exceder o Iimi- por antecipação de receita, de inscrição em Restos a
te no primeiro quadrimestre do último ano do manda- Pagar e de despesa total com pessoal;
to dos titulares de Poder ou ór~ão referidos no ar1.20. d) previsão orçamentária de contrapartida.

I, Seção 111 § 2º É vedada a utilização de recursos transferi-
Das Despesas com a Seguridade Social dos em finalidade diversa da pactuada.

I

Art. 24. ~Jenhum benefício ou serviço relativo à § 3º Para fins da aplicação das sanções de sus-
seguridade social poderá ser criado, majorado ou es- pensão de transferências voluntárias constantes des-
tendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos ta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas
termos do §5º do art.195 da Constituição, atendidas a ações de educação, saúde e assistência social.

ainda as exigências do art.17. CAPfTULO VI I

§ 1º ~ dispensada da compensação referida no Da Destinação de Recursos Públicos para o
ar1.1~ o aumento de despesa decorrente de: Setor Privado

I - concessão de benefício a quem satisfaça as
condições de habilitação prevista na legislação perti
nente;

I'

11 - expansão quantitativa do atendimento e dos
serviç9s prestados;

111- reajustamento de valor do benefício ou ser
viço, a fim de preservar o seu valor real.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se a benefí
cio ou serviço de saúde, previdência e assistência so
cial; inclusive os destinados aos servidores públicos e
miiitares, ativos e inativos, e aos pensionistas.

CAPrTULO V
Das Transferências Voluntárias

, Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, en
tende-se por transferência voluntária a entrega de re
cursos correntes ou de capital a outro ente da Federa
ção, a tltui<;> de coopéração, auxílio ou assistência fi
nanceira, que não decorra de determinação constitu-

I I ',r ,

cional, legal ou os destinados ao Sistema Unico de
Saúde.

§ 1º São exigências para a realização de trans
fElrência voluntária, além das estabelecidas na lei de
diretrizes orçamentárias:

1- existência de dotação específica;

11,- (Ve;tado)
111 - observância do disposto no inciso X do

art.167 da Constituição;

iv- comprovação, por parte do beneficiário, de:

a) que se acha em dia quanto ao pagamento de
tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao



Seção 11
Dos Limites da Dívida Pública e das

Operações de Crédito
,',

Art. 30. No prazo de noventa dias após a publi-
cação desta Lei Complementar, o Presidente da Re
pública submeterá ao:

I - Senado Federal: proposta de limites globais
para o montante da dívida consolidada da União,
Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o
inciso VI do art.52 da Constituição, bém como de limi
tes e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX do
mesmo artigo;

11- Congresso Nacional: projeto de lei que estabe
leça limites para o montante da dívida mobiliária federal
a que se refere o inciso XIV do artA8 da Constituição,
acompanhado da demonstração de sua adequação aos
limites fixados para a dívida consolidada da União, aten
dido o disposto no inciso I do §1º deste artigo.

§1 º As propostas referidas nos incisos I e 11 do
caput e suas alterações conterão:

I - demonstração de que os limites e condições
guardam coerência com as normas estabelecidas
nesta Lei Complementar e com os objetivos da políti-
ca fiscal; - .

11 - estimativas do impacto da aplicação dos li
mites a cada uma das três esferas de governo;

111- razões de eventual proposiçãó'de limites di
ferenciados por esfera de governo;

IV - metodologia de apuração dos resultados
primário e nominal.

"
§ 2º As propostas mencionadas nos incisos I e "

do caput também poderão ser apresentadas em ter
mos de dívida líquida, evidenciando a fo~rpa e a meto
dologia de sua apuração.

§ 3Q OS limites de que tratam os incisos I e 1\ do ca
put serão fixados em percentual da receita corrente lí
quida para cada esfera de governo e aplicados igual
mente a todos os entes da Federação que a integrem,
constituindo, para cada um deles, limites máximos.

§ 4º Para fins de verificação do atendimento do
limite, a apuração do montante da dívida consolidada
será efetuada ao final de_cada quadrimestre.

§ 5º No prazo previsto no art.5Q
, o Presidente da

República enviará ao Senado Federal ou ao Congres
so Nacional, conforme o caso, proposta de manuten-

CAPíTULO VII
Da Dívida e do Endividamento
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cessão de empréstimos de recuperação ou financia- financeiro, o montante do final do exercício anterior,
mentos para mudança de controle acionário. somado ao das operações de crédito autorizadas no

§ 1º A prevenção de insolvência e outros riscos orçamento para este efeito e efetivamente, realizadas,
ficará a cargo de fundos, e outros mecanismos, cons- acrescido de atualização monetária.
tituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Na
cional, na forma da lei.

§ 2º O disposto no caput não proíbe o Banco
Central do Brasil de conceder às instituições financei
ras operações de redesconto e de empréstimos de
prazo inferior a trezentos e sessenta dias.

Seção I
Definições Básicas

Art.29. Para os efeitos desta Lei Complementar,
são adotadas as seguintes definições:

1- dívida pública consolidada ou fundada: mon
tante total, apurado sem duplicidade, das obrigações
financeiras do ente da Federação, assumidas em vir
tude de leis, contratos, convênios ou tratados e da re
alização de operações de crédito, para amortização
em prazo superior a doze meses;

11 - dívida pública mobiliári~: dívida pública re
presentada por títulos emitidos pela União, inclusive
os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios;

111- operação de crédito: compromisso financei
ro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito,
emissão e aceite de título, aquisição financiada de
bens, recebimento antecipado de valores provenien
tes da venda a termo de bens e_serviços, arrenda-

- ........lt ~ h"
mento mercantil e outras operações asse.melhadas,
inclusive com o uso de derivativos financeiros;

IV - concessão de garantia: compromisso de adim
plência de obrigação financeira ou contratual assumida
por ente da Federação ou entidade a ele vinculada;

V - refinanciamento da dívida mobiliária: emis
são de títulos para pagamento do principal acrescido
da atualização monetária.

§ 1º Equipara-se a operação de crédito a assun
ção, 'o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo
ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das
exigências dos arts.15 e 16.

§ 2º Será incluída na dívida pública consolidada
da União a relativa à emissão de títulos de responsa
bilidade do Banco Central do Brasil.

§ 3Q Também integram a dívida pública consoli
dada as operações de crédito de prazo inferior a doze
meses cujas receitas tenham constado do orçamento.

§ 4º O refinanciamento do principal da dívida
mobiliária não excederá, ao término de cada exercício



SUBSEÇÃO I
Da Contratação

, J

Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o
cumprimento dos limites e condições relativos à reali-

, SEÇÃO 111
Da Recondu~ão da Dívida aos Limites

Art. 31. Se a dívida cO'7solidada de um ente da
Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de
um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o
término dos três subseqüentes, reduzindo o exce
dente,en: pelo menos 25% (vinte e cinco por cento)
no primeiro.

I

, :§ 1Q Enquanto perdurar o excesso, o ente que
nele tiouver incorrido:

1-estará proibido de realizar operação de crédi
to interna ou externa, inclusive por antecipação de re
ceita, ressEl:lvado o refinanciamento do principal atua
lizado da díyida mobiliária;
, 11-obterá resultaqo primário necessário à recon-

dução da,díyida ao limite, promovendo, entre outras
medidas, limitação de empenho, na forma do art.9º.

§ 2º Vencido o prazo para retorno da dívida ao li
mite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará
também impedido de receber transferências voluntá
rias da União ou do Estado.

§ 3º As restrições do ~1 º aplicam-se imediata
mente se o montante da dívida exceder o limite no pri
meiro q'uadrimestre do último ano do mandato do
Chefe do Poder Executivo.

§ 49 °Ministério da Fazenda divulgará, mensal
mente, a relação dos entes que tenham ultrapassado
os limites das dívidas consolidada e mobiliária.

§ 5º As normas deste artigo serão observadas
nos casosIde descumprimento dos limites da dívida mo
biliária e das operações de crédito internas e externas.

SEçÃoiv
Das Operações de Crédito
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ção ou alteração dos limites e condições previstos zação de operações de crédito de cada ente da Federa-
nos incisos I e II do caput. ção, inclusive das empresas por eles controladas, di-

§6º Sempre que alterados os fundamentos das reta ou indiretamente.
propostas de que trata este artigo, em razão de insta- § 1º O ente interessado formalizará seu pleito
bilídade econômica ou alterações nas políticas mone- fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnj-
tária ou cambial, o Presidente da República poderá cos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefí-
encamInhar ao Se~ado Federal ou ao Congresso Na- cio, o interesse econômico e social da operação e o
danai solicitação de revisão dos limites. atendimento das seguintes condições:

§~Os precatórios judiciais não pagos ?ur~nte ~ I - existência de prévia e expressa autorização
exec,uçao do orça~ento em q~e houverem.sIdo lnclu~- para a contratação, no texto da lei orçamentária, em
dos_Integrar:n f dívida consolidada, para finS de aph- créditos adicionais ou lei específica;
caça0 dos limites. II ' I - 'd" d':- mc usao no orçamento oll em cre Itos a ICI-

onais dos recursos provenientes da operação, exceto
no caso de operações por antecipação de receita;

111- observância dos limites e condições fixados
pelo Senado Federal;

IV - autorização específica do Senado Federal,
quando se tratar de operação de crédito extern9;

V - atendimento do disbosto no inciso 111 do
art.167 da Constituição;

VI - observância das demais restrições estabe
lecidas nesta Lei Complementar,

" ,

§ 2º Asloperações relativas à dívida mobiliáriEl:
federal autorizadas, no texto da lei orçamentária ou
de créditos adicionais, serão objeto de processo sim
plificado que atenda às suas especificidades.

I

§ 3º Para fins do disposto no inciso V do §1º,
considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total
dos recursos de operações de crédito nele ingressa
dos e o das despesas de capital executadas, observa
do o seguinte:

I - não serão computadas nas despesas de ca
pital as realizadas sob a forma de empréstimo ou fi
nanciamento a contribuinte, com o intuito de promo
ver incentivo fiscal, tendo por base tributo de compe
tência do ente da Federação, se resultar a diminuição,
direta ou indireta, do ônus deste;

11 - se o empréstimo ou financiamento a que se
refere o inciso 1 for concedido por instituição financei
ra controlada pelo ente da Federação, o valor da ope
ração ,será deduzido das despesas de capital;

'" - (Vetado)
§ 4º Sem prejuízo das atribuições próprias do

Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Minis
tério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centra
lizado e atualizado das dívidas públicas interna e !3X
terna, garantido o acesso público às informações, que
incluirão:

I - encargos e condições de contratação;
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11- saldos atualizados e limites relativos às dívi
das consolidada e mobiliária, operações de crédito e
concessão de garantias.

§ 59 Os contratos de operação de crédito exter
no não conterão cláusula que importe na compensa
ção automática de débitos e créditos.

Art.33. A instituição financeira que contratar
operação de crédito com ente da Federação, exceto
quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deve
rá exigir comprovação de que a operação atende às
condições e limites estabelecidos.

§ 1º A operação realizada com infração do dis
posto nesta Lei Complementar será considerada
nula, procedendo-se ao seu cancelamento, mediante
a devolução do principal, vedados o pagamento de ju
ros e demais encargos financeiros.

§ 29Se a devolução não for efetuada no exercício
de ingresso dos recursos, será consignada reserva es
pecífica na lei orçamentária para o exercício seguinte.

§ 3º Enquanto não efetuado o cancelamento, a
amortização, ou constituída a reserva, aplicam-se as
sanções previstas nos incisos do §3º do art.23.

§ 49Também se constituirá reserva, no montan
te equivalente ao excesso, se não atendido o disposto
no inciso 111 do art.167 da Constituição, consideradas
as disposições do §3º do art.32.

SUBSEÇÃO 11
Das Vedações

Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá tí
tulos da dívida pública a partir de dois anos,após a pu
blicação desta Lei Complementar.

Art. 35. É vedada a realização de operação de
crédito entre um ente da Federação, diretamente ou
por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou em
presa estatal dependente, e outro, inclusive suas enti
dades da administração indireta, ainda que sob a for
ma de novação, refinanciamento ou postergação de
dívida contraída anteriormente.

§1 9 Excetuam-se da vedação a que se refere o
caput as operações entre instituição financeira esta
tal e outro ente da Federação, inclusive suas entida
des da administração indireta, que não se destinem a:

I - financiar, direta ou indiretamente, despesas
correntes;

11 - refinanciar dívidas não contraídas junto à
própria instituição concedente.

§ 2º O disposto no caput não impede Estados e
Municípios de comprar títulos da dívida da União
como aplicação de suas disponibilidades.

Art. 36. É proibida a operação de crédito entre
uma instituição financeira estatal e o ente da Federa
ção que a controle, na qualidade de beneficiário do
empréstimo.

Parágrafo único. O disposto no caput não proí
be instituição financeira controlada de adquirir, no
mercado, títulos da dívida pública para atender inves
timento de seus clientes, ou títulos da dívida de emis
são da União para aplicação de recursos próprios.

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e
estão vedados:

1- captação de recursos a título de antecipação
de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador
ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto
no §79do art.150 da Constituição;

11 - recebimento antecipado de valores de em
presa em que o Poder Público detenha, direta ou indi
retamente, a maioria do capital social com direito a
voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;

111- assunção direta de compromisso, confissão
de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor
de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão,
aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando
esta vedação a empresas estatais dependentes;

IV - assunção de obrigação, sem autorização
orçamentária, com fornecedores para pagamento a
posteriori de bens e serviços.

SUBSEÇÃO 111
Das Operações de Crédito por Antecipação de

Receita Orçamentária

Art. 38. A operação de crédito por antecipação
de receita destina-se a atender insuficiência de caixa
durante o exercício financeiro e cumprirá as exigênci
as mencionadas no art.32 e mais as seguintes:

1- realizar-se-á somente a partir do décimo dia
do início do exercício;

11 - deverá ser liquidada, com juros e outros en
cargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada
ano;

111- não será autorizada se forem cobrados ou
tros encargos que não a taxa de juros da operação,
obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica
financeira, ou à que vier a esta substituir;

IV - estará proibida:
a) enquanto existir operação anterior da mesma

natureza não integralmente resgatada;
b) no último ano de mandato do Presidente, Go

vernador ou Prefeito Municipal.
§ 1º As operações de que trata este artigo não

serão computadas para efeito do que dispõe o inciso



SEÇÃO V
Da Garantia e da Contragarantia

Art. 40, Os entes poderão conceder garantia em
operações de crédito internas ou externas, observa
dos o disposto neste artigo, as normas do ar1.32 e, no
caso da União. também os limites e as condições es
tabelecidos pelo Senado Federal.

SUBSEÇÃO IV
Das Operações com o Banco Central do Brasil

Art.39. Nas suas relações com ente da Federa
ção, o Banco Central do Brasil está sujeito às veda
ções constantes do ar1.35 e mais às seguintes:

1-compra de título da dívida, na data de sua co
locação no mercado, ressalvado o disposto no §2º
deste artigo;

. 11- permuta, ainda que temporária, por intermé
dio de instituição financeira ou não, de título da'dívida
de ente da Federação por título da dívida pública fe
deral, bem como a operação de compra e venda, a
termo, daquele título, cujo efeito final seja semelhante
à permuta;

111 - concessão de garantia.
I

§ 12 O disposto no inciso 11, in fine, não se aplica
ao estoque de Letras do Banco Central do Brasil, Sé
rie Especial, existente na carteira das instituições fi
nanceiras, que pode ser refinanciado mediante novas
operações de venda a termo.

§ 2º O Banco Central do Brasil só poderá com
prar diretamente títulos emitidos peja União para refi
nanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencen
do na sua carteira.

§ 3º A operação mencionada no §2º deverá ser
realizada à taxa média e condições alcançadas no
dia, em leilão público. ,

§ 4º É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títu
los da dívida pública federal existentes na carteira do
Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de
reversão, salvo para reduzir a dívida mobiliária.
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111 do ar1.167 da Constituição, desde que liquidadas § 1º A garantia estará condicionada ao ofereci-
no prazo definido no inciso 11 do caput. menta de contragarantia, em valor igualou superior

§ 2º As operações de crédito por antecipação de ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da
receita realizadas por Estados ou Municípios serão entidade que a pleitear relativamente a suas obriga-
efetuadas mediante abertura de crédito junto à institu- ções junto ao garantidor e às entidades por este con-
ição financeira vencedora em processo competitivo traladas, observado o seguinte:
eletrônico pl'Omovido pelo Banco Central do Brasil. I - não será exigida contragarantia de órgãos e

§ 3º O Banco Central do Brasil manterá sistema entidades do próprio ente; .
de acompanhamento e controle do saldo do crédito ,,-a contragarantia exigida pela União a Estado
aberto s, no caso de inobservância dos limites, apli- ou Município, ou pelos Estados aos Munlcfpios, pode-
cará as sanções cabíveis à instituição credora. rá consistir na vinculação de receitas tributárias dire

tamente arrecadadas e provenientes de transferênci
as constitucionais, com outorga de poderes ao garan
tidor para retê-Ias e empregar o respectivo valor na li
quidação da dívida vencida.

§ 2º No caso de operação de crédito junto a or
ganismo financeiro internacional, ou a instituição fe
deral de crédito e fomento para o repasse de recursos
externos, a União só o prestará garantia a ente que
atenda, além do disposto no §1º, as exigências legais
para o recebimento de transferências voluntárias.

§ 3º (Vetado)

§ 4º (Vetado)

§ 59 É nula a garantia concedida acima dos limi
tes fixados pelo Senado Federal.

§ 69 É vedado às entidades da administração in
direta, inclusive suas empresas controladas e subsi
diárias, conceder garantia, ainda que com recursos
de fundos.

§ 7'1. O disposto no §6º não se aplica à conces
são da,,garantia por:

1- empresa controlada a subsidiária ou contro
lada sua, nem à prestação de contragarantia nas
mesmas condições;

11 - instituição financeira a empresa nacional,
nos termos da lei.

§ 8º Excetua-se do disposto neste artigo a ga
rantia prestada:

I - por instituições financeiras estatais, que se
submeterão às normas aplicáveis às instituições fi
nanceiras privadas, de acordo com a legislação perti
nente;

I I

11- pela União, na forma de lei federal, a em!)f!=!-
sas de natureza financeira por ela controladas, direta
e indiretamente, quanto às operações de seguro de
crédito à exportação.

§ 9º Quando honrarem dívida de outro ente, em
razão de garantia prestada, a União e os Estados po
derão condicionar as transferências constitucionais
ao ressarcimento daquele pagamento.



SEÇÃO 111
Das Empresas Controladas pelo Setor Público

Art. 47. A empresa controlada que firmar contra
to de gestão em que se estabeleçam objetivos e me
tas de desempenho, na forma da lei, disporá de auto
nomia gerencial, orçamentária e financeira, sem pre
juízo do disposto no inciso 11 do §5º do art.165 da
Constituição.

Parágrafo único. A empresa controlada incluirá
em seus balanços trimestrais nota explicativa em que
informará:

I - fornecimento de bens e serviços ao controla
dor, com respectivos preços e condições, comparan
do-os com os praticados no mercado;

11 - recursos recebidos do controlador, a qual
quer título, especificando valor, fonte e destinação;

111 - venda de bens, prestação de serviços ou
concessão de empréstimos e financiamentos com
preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vi
gentes no mercado.

CAPíTULO IX
Da Transparência, Controle e Fiscalização

SEÇÃO I
Da Transparência da Gestão Fiscal

Art. 48. São instrumentos de transparência da
gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação,
inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os
planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentári
as; as prestações de contas e o respectivo parecer
prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamen-

SEÇÃO VI
Dos Restos a Pagar

Art. 41. (Vetado)

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão re
ferido no art.20, nos últimos dois quadrimestres do
seu mandato, contrair obrigação de despesa que não
possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que
tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte
sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para
este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibi
lidade de caixa serão considerados os encargos e
despesas compromissadas a pagar até o final do
exercício.
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§ 10 O ente da Federação cuja dívida tiver sido mes de previdência social, geral e próprio dos servi-
honrada pela União ou por Estado, em decorrência de dores públicos.
garantia prestada em operação de crédito, terá sus- Art. 45. Observado o disposto no §5º do art.5º, a
penso o acesso a novos créditos ou financiamentos lei orçamentária e as de créditos adicionais só inclui-
até a total liquidação da mencionada dívida. rão novos projetos após adequadamente atendidos

os em andamento e contempladas as despesas de
conservação do patrimônio público, nos termos em
que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.

Parágrafo único. O Poder Executivo de cada
ente encaminhará ao legislativo, até a data do envio
do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório
com as informações necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo, ao qual será dada ampla divul
gação.

Art. 46. É nulo de pleno direito ato de desapro
priação de imóvel urbano expedido sem o atendimen
to do disposto no §3º do art.182 da Constituição, ou
prévio depósito judicial do valor da indenização. _

SEÇÃO 11
Da Preservação do Patrimônio Público

Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capi
tal derivada da alienação de bens e direitos que inte
gram o patrimônio público para o financiamento de
despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regi-

CAPíTULO VIII
Da Gestão Patrimonial

SEÇÃO I
Das Disponibilidades de Caixa

ArtA3. As disponibilidades de caixa dos entes
da Federação serão depositadas conforme estabele
ce o § 3º do art.164 da Constituição.

§ 1º As disponibilidades de caixa dos regimes
de previdência social, geral e próprio dos servidores
públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a
que se referem os arts.249 e 250 da Constituição, fi
carão depositadas em conta separada das demais
disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condi
ções de mercado, com observância dos limites e con
dições de proteção e prudência financeira.

§ 2º É vedada a aplicação das disponibilidades
de que trata o §1º em:

1- títulos da dívida pública estadual e municipal,
bem como em ações e outros papéis relativos às em
presas controladas pelo respectivo ente da Federação;

11- empréstimos, de qualquer natureza, aos se
gurados e ao Poder Público, inclusive a suas empre
sas controladas.



SEÇÃO JIJ
Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Art. 52. O relatório a que se refere o § 32 do art.
165 da Constituição abrangerá todos os Poderes e o
Ministério Público, será publicado até trinta dias após
o encerramento de cada bimestre e composto de:

I - balanço orçamentário, que especificará, por
categoria econômica, as:

a) receitas por fonte, informando as realizadas e
a realizar, bem como a previsão atualizada; , ,

b) despesas por grupo de natureza, discrirri
nando a dotação para o exercício, a despesa liquida
da e o saldo.

11 - demonstrativos da execução das:

a) receitas, por categoria econômica e fonte, es
pecificando a previsão inicial, a previsão atualizada
para o exercício, a receita realizada no pimestre, a re
alizada no exercício e a previsão a realizar;

b) despesas, por categoria econômica e grupo
de natureza da despesa, discriminando dotação inicial,

I SEÇÃO"
Da Escrituração e Consolidação das Contas

,

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de
contabilidade pública, a escrituração das contas pú
blicaE observará as seguintes:

I
I - a disponibilidade de caixa constará de regis-

tro próprio, de modo que os recursos vinculados a ór
gão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identifica
dos e ~scriturados de forma individualizada;

11 - a despesa e a assunção de compromisso
serão registradas segundo o regime de competência,
apurando-se, em caráter complementar, o resultado
dos flL!xos financeiros pelo regime de caixa;

111 - as demonstrações contábeis compreende
rão, isolada e conjuntamente, as transações e opera
ções de cada àrgão, fundo ou entidade da administra
ção direta, autárquica e fundacional, inclusive empre
sa estatal dependente;

IV - as receitas e despesas previdenciárias se
rão apresentadas em demonstrativos financeiros e
orçamentários específicos;

V - as operações de crédito, as inscrições em
Restos a Pagar e as demais formas de financiamento
ou assunção de compromissos junto a terceiros, de
verão ser escrituradas de modo a evidenciar o mon
tante e a variação da dívida pública no período, deta
lhando, pelo menos, a natureza e o tipo de credor;
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tária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões sim- VI- a demonstração das variações patrimoniais
plificadas desses documentos. dará destaque à origem e ao destino dos recursos

Parágrafo único. A transparência será assegura- provenientes da alienação de ativos.
da também mediante incentivo à participação popular § 12 No caso das demonstrações conjuntas, ex-
e realização de audiências públicas, durante os pro- cluir-se-ão as operações intragovernamentais.
cessos de elaboração e de discussão dos planos, lei § 22 A edição de normas gerais para consolida-
de diretrizes orçamentárias e orçamentos. ção das contas públicas caberá ao órgão central de

Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do contabilídade da União, enquanto não implantado o
Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o conselho de que trata o art. 67.
exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão § 32 A Administração Pública manterá sistema de
técnico responsável pela sua elaboração, para con- custos que permita a avaliação e o acompanhamento
sulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
sociedade. Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá,

, Parágrafo único. A prestação de contas da até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e
União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Feqe-
das agências financeiras oficiais de fomento, incluído ração relativas ao exercício anterior, e a sua divulga-
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e ção, inclusive por meio eletrônico de acesso público.
Social, esp!3cificando os empréstimos e financiamen- § 12 Os Estados e os Municípios encaminharão
tos poncedidos com, recursos oriundos dos orçamen- suas contas ao Poder Executivo da União nos seguin-
tos fiscal e da seguridade social e, no caso das agên- tes prazos:
cias financeiras, avaliação circunstanciada do impac- I - Municípios, com cópia para o Poder Executi-
to fiscal de suas atividades no exercício. vo do respectivo Estado, até trinta de abril;

" - Estados, até trinta e um de maio.
§ 2º O descumprimento dos prazos previstos

neste artigo ímpedirá, até que a situação seja regula
rizada, que o ente da Federação receba transferênci
as voluntárias e contrate operações de crédito, exceto
as destinadas ao refinanciamento do principal atuali
zado da dívida mobiliária.



Seção IV
Do Relatório de Gestão Fiscal

Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emi
tido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no
art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo:

I - Chefe do Poder Executivo;
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dotação para o exercício, despesas empenhada e Ii- 11- Presidente e demais membros da Mesa Di-
quidada, no bimestre e no exercício; retora ou órgão decisório equivalente, conforme regi-

c) despesas, por função e subfunção. mentos internos dos órgãos do Poder Legislativo;
§ 1º Os valores referentes ao refinanciamento 111 - Presidente de Tribunal e demais membros

da dívida mobiliária constarão destacadamente na...s de Conselho de Administração ou órgão decisório
receitas de operações de crédito e nas despesas com equivalente, conforme regimentos internos dos ór-
amortização da dívida. gãos do Poder Judiciário;

§ 2º O descumprimento do prazo previsto neste IV - Chefe do Ministério Público, da ,União e dos
artigo sujeita o ente às sanções previstas no § 2º do Estados.
art. 51. Parágrafo único. O relatório também será assi-

Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido nad~ p~las a~toridades respons~veis pela adminis-
demonstrativos relativos a: traça0 financeira e pelo controle Interno, bem como

_ . , . por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou
I ~ ~puraç~o .da receita corrente liqUIda, ~a for- órgão referido no art. 20.

ma definida no inCISO IV do art. 2º, sua evoluçao, as- , . '.
sim como a previsão de seu desempenho até o final Art. 55. O relatoriO contera.
do exercício' I - comparativo com os limites de que trata esta

II ' 't d 'd .,. Lei Complementar, dos seguintes montantes:- recel as e espesas prevI enClarlas a que se .. .
refere o inciso IV do art. 50' a) despesa total com pessoal, distingUIndo a, ... .

III It d
. I " . com Inativos e pensIonistas;

- resu a os nomlna e primaria; , . . .. , .
IV d

. f d" II b) diVidas consolidada e mobiliaria;
- espesas com Juros, na arma o IncIso _.

do art. 4º; c) concessao de garantias;

V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e ór- _ d) ope.rações de crédito, inclusive por antecipa-
gão referido no art. 20, os valores inscritos, os paga- çao de receita;
mentos realizados e o montante a pagar. e) despesas de que trata o inciso 11 do art. 4º;

§ 1º O relatório referente ao último bimestre do 11 - indicação das medidas corretivas adotadas
exercício será acompanhado também de demonstra- ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites;
tivos: 111 - demonstrativos, no último quadrimestre:

I - do atendimento do disposto no inciso 111 do a) do montante das disponibilidades de caixa
art. 167 da Constituição, conforme o § 3º do art. 32; em trinta e um de dezembro;

11 - das projeções atuariais dos regim'es de pre- b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
vidência social, geral e próprio dos servidores públi- 1) liquidadas;

cos; 2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por
111- da variação patrimonial, evidenciando a ali- atenderem a uma das condições do inciso 11 do art. 41;

enação de ativos e a aplicação dos recursos dela de- 3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o
correntes. limite do saldo da disponibilidade de caixa;

§ 2º Quando for o caso, serão apresentadas jus- 4) não inscritas por falta de disponibilidade de
tificativas: caixa e cujos empenhos foram cancelados;

I - da limitação de '3mpenho; c) do cumprimento do disposto no inciso II e na
\I - da frustração de receitas, especificando as alínea b do inciso IV do art. 38.

medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal, § 1ºO relatório dos titulares dos órgãos mencio-
adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e co- nados nos incisos 11,111 e IV do art. 54 conterá apenas
brança. as informações relativas.à alínea a do inciso I, e os

documentos referidos nos incisos 11 e 111.
§ 2º O relatório será publicado até trinta dias

após o encerramento do periodo a que corresponder,
com amplo acesso ao público, inclusive por meio ele
trônico.

§ 3º O descumprimento do prazo a que se refere o
§ 2º sujeita o ente à sanção prevista no § 2º do art. 51.



• Seção VI
Da Fiscalização da Gest~o Fiscal

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com
o auxílio dos Tribunais de Contas, e (I sistema de con
trole interno de cada Poder e do Ministério Público,
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§ 4º Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 de- fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei
verão ser elaborados de forma padronizada, segundo Complementar, com ênfase no que se refere a:
modelos que poderão ser atualizados pelo conselho I - atingimento das metas estabelecidas na leI
de que trata o art. 57. de diretrizes orçamentárias;

SeçãoV I 11 - limites e condições para realização de opa-
Das Prestações de Contas rações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;

111- medidas adotadas para o retorno da despe-
Art. 56, As contas prestadas pelos Chefes do sa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos

Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos arts. 22 e 23;
dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo
e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, referi- IV - providências tomadas, conforme o disposto
dos no art. 20, as quais receberão parecer prévio, se- no art. 31, para recondução dos montantes das dívl-
paradamente, do respectivo Tribunal de Contas. das consolidada e mobiliária aos resp~ctivos limites;

§ 1º As contas do Poder Judiciário serão apre- V - destinação de recursos obtidos com a alie-
sentadas no âmbito: nação de ativos, tendo em vista as restrições constitu

cionais e as desta Lei Complementar;
11- da Ujlião, pelos Presidentes do Supremo Tri-

bunal Federal e dos Tribunais Superiores, consolidan- VI- cumprimento do limite de gastos totais dos
do as dos respectivos tribunais; legislativos municipais, quando houver.

il- dos Estado~, pelos Presidentes dos.Tribuna- § 12 Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes
is de Justiça, consolidando as dos demais tribunais. ou órgãos referidos no art; 20 quando constatarem:

§ 2º O parecer sobre as contas dos Tribunais de I - a possibilidade de ocorrência das situações
Contas será proferido no pr?\zo previsto no art. 57 peja previstas no inciso 11 do art. 4º e no art. 92

;

comissão mista permanente referida no § 12 do art. 11- que o montante da despesa tot~1 com pessoal
166 da Constituição ou equivalente das Casas Legis- ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite; .
lativas estaduais e municipais. 111 - que os montantes das dívidas consolidada

I ,

§ 3º Será qada ampla divulgação dos resultados e mobiliária, das operações de crédito e da conces-
da apreciação das contas, julgadas ou tomadas. são de garantia se encontram acima de 90% (noventa

Art. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer por cento) dos respectivos limites;
prévio poncjusivo sobre as contas no prazo de ses- IV - que os gastos com inativos e pensionistas
senta dias do recebimento, se outro não estiver esta- se encontram acima do limite definido em lei;
belecido nafl constituições estaduais ou nas leis orgâ- V - fatos que comprometam os custos ou os re-
nicas municipais. sultados dos programas ou indícios de irregularida-, .

§ 1º No caso de Municípios que não sejam capi- des na gestão orçamentária.
tais e que tenham menos de duzentos mil habitantes § 2º Compete ainda aos Tribunais de Contas ve-
o prazo será de cento e oitenta dias. rificar os cálculos dos limites da despesa total com

§ 2º Os ,Tribunais de Contas não entrarão em re- pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 20.
cesso enquanto exjstirem contas de Poder, ou órgão § 32 O Tribunal de Contas da União acompanhará
referido no art. 20, pendentes de parecer prévio. o cumprimento do disposto nos §§ 22,32 e 42 do art. 39.

Art. 58," A prestação de contas evidenciará o de- CAPfTULO X
sempenho da arrecadação em relação à previsão, des- Disposições Finais e TransitÓrias
tacando as providências adotadas no âmbito da fiscali- ,
zação das receitas e combate à sonegação, as ações Art. 60. Lei estadual ou municipal poderá fixar li-
de repuperaç.ão de créditos nas instâncias administrati- mites inferiores àqueles previstos nesta Lei Comple-
va e judIcial, bem como as demais medidas para incre- mentar para as dívidas consolidada e mobiliária, opa-
menta das receitas tributárias e de contribuições. rações de crédito e concessão de garantias.

, • J

Art. 61. Os títulos da dívida pública, desde qUe
devidamente escriturados em sistema centralizado
de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em
caução pata garantia de empréstimos, ou em outras
transações previstas em lei, pelo seu valor econômi
co, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.



§ 1Q O conselho a que se refere o caput institui
rá formas de premiação e reconhecimento público
aos titulares de Poder que alcançarem resultados me
ritórios em suas políticas de desenvolvimento social,
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Art. 62. Os Municípios só contribuirão para o Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput
custeio de despesas de competência de outros entes no caso de estado de defesa ou de sítio, decretado na
da Federação se houver: forma da Constituição.

I - autorização na lei de diretrizes orçamentári- Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31
as e na lei orçamentária anual; e 70 serão duplicados no caso de crescimento real

11- convênio, acordo, ajuste ou congênere, con- baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) na-
forme sua legislação. cional, regional ou estadual por período igualou su-

Art. 63. É facultado aos Municípios com popula- perior a quatro trimestres.
ção inferior a cinqüenta mil habitantes optar por: § 1ºEntende-se por baixo crescimento a taxa de

I - aplicar o disposto no art. 22 e no § 4º do art. variação real acumulada do Produto Interno Bruto in-
30 ao final do semestre; ferior a 1% (um porcento), no período correspondente

11 - divulgar semestralmente: aos quatro últimos trimestres.

a) (Vetado) § 2º A taxa de variação será aquela apurada
b) o Relatório de Gestão Fiscal; pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
c) os demonstrativos de que trata o art. 53. Estatística ou outro órgão que vier a substituí-Ia, ado-
111- elaborar o Anexo de Política Fiscal do plano tada a mesma metodologia para apuração dos PIB

plurianual, o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de nacional, estadual e regional.
Riscos Fiscais da lei de diretrizes orçamentárias e o § 3º Na hipótese do caput, continuarão a ser
anexo de que trata o inciso I do art. 59 a partir do quin- adotadas as medidas previstas no art. 22.
to exercício seguinte ao da publicação desta Lei Com- § 4º Na hipótese de se verificarem mudanças
plementar. drásticas na condução das políticas monetária e cam-

§ 1º A divulgação dos relatórios e demonstrati- bial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo refe-
vos deverá ser realizada em até trinta dias após o en- rido no caput do art. 31 poderá ser ampliado em até
cerramento do semestre. quatro quadrimestres.

§ 2º Se ultrapassados ,os ~i~ites relati~os à des- Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de
pesa total com pessoa! ou ~ diVida c~~s?lId.ada~ en- forma permanente, da política e da operacionalidade
~~anto perdurar esta sltuaçao, ~ ~un~clplo ficara su- da gestão fiscal serão realizados por conselho de
Jelt~ a?s me~r:nos prazos de ven!lcaçao e de retorno gestão fiscal, constituído por representantes de todos
ao limite definidos para os demais entes. os Poderes e esferas de Governo do Ministério Públi-

Art. 64. A União prestará assistência técnica e co e de entidades técnicas repre~entativas da socie-
cooperação financeira aos Municípios para a moder- dade visando a:
nização das respectivas administrações tributária, fi- 'I h . - d - t t

. t . . I 'd" .. - armonlzaçao e coor enaçao en re os en es
nancelra, pa nmonla e prevI enClana, com vistas ao d F d -

. t d d t L' C I a e eraçao;cumpnmen o as normas es a el omp ementar. .. _ , .
§ 1º A assistência técnica consistirá no treina- . 11 -:- ~!ss~mlnaçao de: praticas q~e resultem er:n

mento e desenvolvimento de recursos humanos e na maior eflClenCla na alocaçao e execuçao do gasto pu-
transferência de tecnologia, bem como no apoio à di- b!ico, na arrecadação de :ec~itas, no c~n.tr?le do endi-
vulgação dos instrumentos de que trata o art. 48 em vldamento e na transparencla da gestao fiscal;
meio eletrônico de amplo acesso público. 111 - adoção de normas de consolidação das

§ 2º A cooperação financeira compreenderá a contas públicas, padronização das prestações de
doação de bens e valores, o financiamento por inter- contas e dos relatórios e demonstrativ_os de gestão
médio das instituições financeiras federais e o repas- fiscal de que trata esta Lei Complementar, normas
se de recursos oriundos de operações externas. e padrões mais simples para os pequenos Municí-

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reco- pio~, bem como outros, necessários ao controle
nhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou social;
pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos Esta- IV - divulgação de análises, estudos e diagnós-
dos e Municípios, enquanto perdurar a situação: ticos.

I - serão suspensas a contagem dos prazos e
as disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70;

\I - serão dispensados o atingimento dos resulta
dos fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º.



Regula o § 4!! do art. 199 da Consti
tuição Federal, relativo à cCllela, proces
samento, estocagem, distribuição e apli
cação do sangue, seus componentes e
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conjugados com a prática de uma gestão fiscal pauta- em percentual da receita corrente líquida, a despesa
da pelas nprmas desta Lei Complementar. verificada no exercício imediatamente anterior, acres-

,§ 29 Lei disporá sobre a composição e a forma cida de até 10% (dez porcento), se esta for inferior ao
de funcionamento do conselho. limite definido na forma do art. 20.

I

,Art. 68. Na forma do art. 250 da Constituição, é Art. 72. A despesa com serviços de terceiros dos
c~iado o Fundo do Rl3gime Geral de Previdência Soei- Poderes e órgãos referidos no art. 20 não poderá exce-
ai, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistên- der, em percentual da receita corrente líquida, a do
~ia Social, com", finalidade de prover recursos para o exercício anterior à entrada em vigor desta Lei Comple-
pagamento dos benefícios do regime geral da previ- mentar, até o término do terceiro exercício seguinte.
dência !:i0cial. Art. 73. As infrações dos dispositivos desta Lei

§ 1º O Fundo será constituído de: Complementar serão punidas segundo o Decreto-Lei nº
1_ bens móveis e imóveis valores e rendas do 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); a Lei

Instituto Na,çional dQ Seguro So'cial não utilizados na nº 1.079, de 10 de abril de 1950; o Decreto-Lei nº201, de
operacionalização deste; 27 de fevereiro de 1967; a Lei nº 8.429, de 2 de junho de

il,~ bens, e direitos que, a qualquer título, lhe se- 1992; e demais norma~ da legislação pertinente. .
jam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados Art. 74. Esta Lei Complementar entra em vigor
por força de lei; na data da sua publicação.

111_ r~ceita das contribuições sociais para a se- Art. !5. Revoga-se a Lei Complementar nº96, de
guridade social, previstas na alínea a do inciso I e no 31 de malo,de 1999.
Inciso 11 do art. 195 da Constituição; Brasília, 4 de maio de 2000; 179º da Indepen-

IV - produto da liquidação de bens e ativos de dência e 112º,da República. ,
pessoa física ou Jurídica em débito com a Previdência Fernando Henrique Cardoso - Pedro Malan-
Social; Martus Tavares.

V - resultado da aplicação financeira de seus Do Sr. Senador Nabor Jynior, Primeiro-Secretá-
ativos; , ri,?, em exercício1 do Senado Federal, nos seguintes

VI - recursos provenientes do orçamento da termos:
União. Of. nº 1.692 (SF)

§ 2º O, Fundo será gerido pelo Instituto Nacional A Sua Exelência o Senhor
do Seguro Social, na forma da lei. Deputado Ubiratan Aguiar

Art. 69. O ente da Federação que mantiver ou Primeiro Secretario da Câmara dos Deputados
vier a instituir regime próprio de previdência social Brasília, 5 de dezembro de 2000
para seus servidores conferir-Ihe-á caráter contributi-
vo e o organiza~á com base em normas de contabilí- Senhor Primeiro-Secr~tário, ,
dade e atuária que preservem seu equilíbrio financei- Comunico a Vossa Excelência que o Senado Fede-
ro e atuarial. ral aprovou, em revisão e com emendas, o Projeto de Lei

Art. 70. O Poder ou, órgão referido no art. 20 cuja da Câmara nº 1, de 1999 (PL nº 1.064, de 1991, nessa
p~spesa tot~1 bom pessoal no exercicio anterior ao da pu- Casa), que "regula o § 4º do art. 199 da Constituição Fe-
blrcação desta Lei Complementar estiver acima dos limites deral, relativo à coleta, processamento, estocagem, ctistri-
estabelecidos nos arts. 19 e 20 deverá enquadrar-se no buição e aplicação do sangue, seus componentes e deri-
respectivo limite em até dois exercícios, eliminando o ex- vados, estabelece o ordenamento institucional indispen-
cesso, gradualmente, à razão de, pelo menos, 50% a.a. sável à execução adequada dessas atividades, e dá OLl-

(cinqüenta porcento ao ano), mediante a adoção, entre tras providências".
outras, das ~edidas previstas nos arts. 22 e 23. Em anexo, encaminho a Vossa Excelência os

Parágrafo único. A Inobservância do disposto no autógrafos referentes às emendas em apreço, bem
caput, no prazo fixado, sujeita o ente às sanções pre- como, em devolução, um da proposição primitiva.
vistas no § 39 do art. 23. Atenciosamente, - Senador Nabor Júnior, Se-

Art. 71. Ressalvada a hipótese do inciso X do cretário, em exercicio.
art. 37 da Constituição, até'o término do terceiro exer
cício financeiro seguinte à entrada em vigor desta Lei
Complementar, a despesa total com pessoal dos Po
deres e órgãos referidos no art. 20 não ultrapassará,



EMENDANg 2
(Corresponde à Emenda nº 2 - CAS)

EMENDANg 1
(Corresponde à Emenda nº 1 - CAS)

Acrescente-se ao art. 2º o seguinte § 2º, nume
rando-se o parágrafo único como § 1º:

"Art.2º .
§ 1º .
§ 2º A vedação de compra, venda e ou

tros tipos de comercialização a que se refere
o art. 1º não se aplica aos produtos hemoderi
vados sujeitos ao regime de vigilância sanitá
ria instituído pela lei nº 6.360, de 23 de se
tembro de 1976, e registrados como medica
mentos no órgão de vigilância sanitária com
petente do Ministério da Saúde."

TíTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a captação, prote
ção ao doador e ao receptor, coleta, processamento,
estocagem, distribuição e transfusão do sangue, de
seus componentes e derivados, vedada a compra,
venda ou qualquer outro tipo de comercialização do
sangue, componentes e hemoderivados, em todo o
território nacional, seja por pessoas físicas ou jurídi
cas, em caráter eventual ou permanente, que estejam
em desacordo com o ordenamento institucional esta
belecido nesta lei.

Art. 2Q Para efeitos desta lei, entende-se por
sangue, componentes e hemoderivados os produtos

Acrescente-se o seguinte art. 28:
"Art. 28. Revoga-se a Lei nº 4.701. de 28 de ju

nho de 1965:'
Senado Federal, 5 de dezembro de 2000. - Se

nador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

Regulamenta o § 4g do art. 199 da
Constituição Federal, relativo à coleta,
processamento, estocagem, distribuição
e aplicação do sangue, seus componen
tes e derivados, estabelece o ordena
mento institucional indispensável à exe
cução adequada dessas atividades, e dá
outras providências.

O Congresso Nacional Decreta:
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derivados, estabelece o ordenamento e subprodutos originados do sangue humano venoso,
institucional indispensável à execução placentário ou de cordão umbilical, indicados para di-
adequada dessas atividades, e dá outras agnóstico, prevenção e tratamento de doenças, assim
providências. definidos:

I - sangue: a quantidade total de tecido obtido
na doação;

11- componentes: os produtos oriundos do san
gue total ou do plasma, obtidos por meio de processa
mento físico;

111 - hemoderivados: os produtos oriundos do
sangue total ou do plasma, obtidos por meio de pro
cessamento físico-químico ou biotecnológico.

Parágrafo único. Não se considera como comer
cialização a cobrança de valores referentes a insu
mos, materiais, exames sorológicos, imunoematoló
gicos e demais exames laboratoriais definidos pela
legislação competente, realizados para á-seleção dó
sangue, componentes ou derivados, bem como hono
rários por serviços médicos prestados na assistência
aos pacientes e aos doadores.

Art. 3º São atividades hemoterápicas, para os
fins desta lei, todo conjunto de ações referentes ao
exercício das especialidades previstas em Normas
Técnicas ou regulamentos do Ministério da Saúde,
além da proteção específica ao doador, ao receptor e
aos profissionais envolvidos, compreendendo:

I - captação, triagem clínica, laboratorial, soro
lógica, imunoematológica e demais exames laborato
riais do doador e do receptor, coleta, identificação,
processamento, estocagem, distribuição, orientação
e transfusão de sangue, componentes e hemoderiva
dos, com finalidade terapêutica ou de pesquisa;

11 - orientação, supervisão e indicação da transfu
são do sangue, seus componentes e hemoderivados;

111 - procedimentos hemoterápicos especiais,
como aféreses, transfusões autólogas, de substitui
ção e intra-uterina, criobiologia e outros que adve
nham de desenvolvimento científico e tecnológico,
desde que validados pelas Normas Técnicas ou regu
lamentos do Ministério da Saúde;

IV - controle e garantia de qualidade dos proce
dimentos, equipamentos reagentes e correlatos;

V - prevenção, diagnóstico e atendimento ime
diato das reações transfusionais e adversas;

VI - prevenção, triagem, diagnóstico e con
selhamento das doenças hemotransmissíveis;

VII - proteção e orientação do doador inapto e
seu encaminhamento às unidades que promovam
sua reabilitação ou promovam o suporte clínico, tera
pêutico e laboratorial necessário ao seu bem-estar fí
sico e emocional.



CAP(TULO I
Do Ordenamento Institucional

Art. 89 A Política Nacional de Sangue, Compo
nentes ~ Hemoderivados terá por finalidade garantir a
auto-suficiência do País nesse setor e harmonizar as
ações do poder público em todos os nfveis de gover
no, e será implelT)entada, no âmbito do Sistema Único
de Saúde, pelo Sistema Nacional de Sangue, Compo
nentes e Derivados - SINASAN, composto por:

I - organismos operacionais de captação e ob
tenção de doação, coleta, processamento, controle e
garantia de qualidade, estocagern, distribuição e
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§ 1º A hemoterapia é uma especialidade médi- transfusão de sangue, seus componentes e hemode-
ca, estruturada e subsidiária de diversas ações médi- rivados;
co-sanitárias corretivas e preventivas de agravo ao 11- centros de produção de hemoderivados e de
bem-estar individual e coletivo, integrando, indissolu- quaisquer produtos industrializados a partjr do san-
velmente, o processo de assistência à saúde. gue venoso e placentário, ou outros obtidos por novas

§ 2º Os órgãos e entidades que executam ou ve- tecnologias, indicados para o diagnóstico, prevenção
nham a executar atividades hemoterápicas estão su- e tratamento de doençé!-s.
jeitos, obrigatoriamente, a autorização anual concedi- § 1ºO Ministério da Saúde editará planos e pro-
da, em cada nível de governo, pelo Orgão de Vigilân- gramas quadrienais voltados para a Polrtica Nacional
cia Sanitária, obedecidas as normas estabelecidas de Sangue, Componentes e Hemoderivados, como
pelo Ministério da Saúde. parte integrante e específica do Plano Plurianual da

Art. 42 Integram o conjunto referido no caput do União.
art. 2º desta lei os reagentes e insumos para diagnós- § 2º Para atingir essas finalidades, o Ministério
tico ql.:le são produtos e subprodutos de uso laborato- da Saúde promoverá as medidas indispensáveis ao
riaI oriundos do sangue total e de outras fontes. desenvolvimento institucional e a capacitação geren-

Art. 59 O Ministério da Saúde, por intermédio do cial da rede de unidades que integram o Sinasan.
órgão definido no regulamento, elaborará as Normas Art. 99 São órgãos de apoio do Sinasan:
Téc_nicas e.d,emais atos regu}a:nentares que d.iscipl~- 1- órgãos de vigilância sanitárias e epidemioló-
narao as atividades hemoteraplcas conforme dlspos!- gica, que visem ao controle da qualidade do sangue,
ções desta lei. componentes a hemoderivados e de todo insumo in-

Art. 69 Todos os materiais e substâncias ou cor- dispensável para ações de hemoterapia;
relatos que entrem diretamente em contato com o li-laboratórios de referência para controle e ga-
san,gue coletado para fins transfusionais, bem como rantia de qualidade do sangue, componentes e hemo-
os reagentes e insumos para laboratório utilizados derivados, bem como de insumos básicos utilizados
para o cymprimento das Normas "!"écnicas devem ser nos processos hemoterápicos, e confirmação de doa-
registrados ou autorizados pelo Orgão de Vigilância dores e amostras reativas, e dos reativos e insumos
Sanitária competente do Ministério da Saúde. diagnósticos utilizados para a proteção das ativida-

Art. 7º As atividades hemoterápicas devem es- des hemoterápicas;
tar sob responsabilidade de um médico hemoterape- 11) - outros órgãos e entidades que envolvam
uta ou hematologista, admitindo-se, entretanto, nos ações pertinentes à mencionada política.
locais onde não haja esses especialistas, sua substi- Art. 10. A Política Nacional de Sangue, Compo-
tuição por outro médico devidamente treinado para nentes eHemoderivados observará os princípios e di-
bem desempenhar suas responsabilidades, em he- retrizes do Sistema Único de Saúde.
mocentr?s ou outros. e.st~b.elecime~tos devidamente Parágrafo único. Os serviços privados, com ou
credenciados pelo Mmlsteno da Saude. sem fins lucrativos, assim como os serviços públicos,

TrTULo 11 em qualquer nível de governo, que desenvolvam ativi-
Da Polftica Nacional de Sangue, componentes e dades hemoterápicas, subordinam-se tecnicamente

hemoderivados às normas emanadas dos poderes competentes.
Art. 11. A Política Nacional de Sangue, Compo

nentes e Hemoderivados será desenvolvida por meio
da rede nacional de Serviços de Hemoterapia, públi
cos e/ou privados, com ou sem fins lucrativos, de for
ma hierárquica e integrada, de acordo com regula
mento emanado do Ministério da Saúde.

§ 1º os serviços integrantes da rede nacional,
vinculados .ou não à União, Estados, Municípios e
Distrito Federal, reger-se-ão segundo os respectivos
regulamentos e normas técnicas pertinentes, obser
vadas as disposições desta lei.

§ 2º Os serviços integrantes da rede nacional
serão de abrangência nacional, regional, interestadu-



I - incentivo às campanhas educativas de estí
mulo à doação regular de sangue;

11 - recrutamento, triagem clínica e laboratorial
do doador, coleta, fracionamento, processamento, es
tocagem, distribuição, provas imunoematológicas, uti
lização e descarte de sangue, componentes e hemo
derivados;

CAPíTULO 11I
Do Campo de Atuação

Art. 15. A Política Nacional de Sangue, Compo
nentes e Hemoderivados objetivará, entre outras coi
sas:

Art. 14. A Política Nacional de Sangue, Compo
nentes e Hemoderivados rege-se pelos seguintes
princípios e diretrizes:

1- universalização do atendimento à população;

11 - utilização exclusiva da doação voluntária,
não remunerada, do sangue, cabendo ao poder públi
co estimulá-Ia como ato relevante de solidariedade
humana e compromisso social;

11I - proibição de remuneração ao doador pela
doação de sangue;

IV - proibição da comercialização da coleta,
processamento, estocagem, distribuição e transfusão
de sangue, componentes e hemoderivados;

V - permissão de remuneração dos custos dos
insumos, reagentes, materiais descartáveis e da
mão-de-obra especializada, inclusive honorários mé
dicos, na forma do regulamento desta lei e das Nor
mas Técnicas do Ministério da Saúde;

VI - proteção da saúde do doador e do receptor
mediante informação ao candidato à doação sobre os
procedimentos a que será submetido, os cuidados
que deverá tomar e as possíveis reações adversas
decorrentes da doação, br::m como qualquer anoma
lia importante identificada quando dos testes labora
toriais, garantindo-lhe o sigilo dos resultados;

VII - obrigatoriedade de responsabilidade,

supervisão e assistência médica na triagem de
doadores, que avaliará seu estado de saúde, na cole
ta de sangue e durante o ato transfusional, assim
como no pré e pós-transfusional imediatos;

VIII - direito a informação sobre a origem e pro
cedência do sangue, componentes e hemoderivados,
bem como sobre o serviço de hemoterapia responsá
vel pela origem destes;

64374 Quarta-feira 6 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2000

ai, estadual, municipal ou local, conforme seu âmbito IX - participação de entidades civis brasileiras
de atuação. no processo de fiscalização, vigilância e controle das

Art. 12. O Ministério da Saúde promoverá as açães....desenvolvidaS-nO-âmbito dos Sistemas Nacio-
medidas indispensáveis ao desenvolvimento instituci- nal e Estaduais de Sangue, Componentes e Hemode-
onal, modernização administrativa, capacitação ge- rivados;
rencial e consolidação física, tecnológica, econômica X - obrigatoriedade para que todos os materiais
e financeira da rede pública de unidades que inte- ou substâncias que entrem em contato com o sangue
gram o Sinasan. coletado, com finalidade transfusional, bem como

Art. 13. Cada unidade federativa implantará, seus componentes e derivados, sejam estéreis, api-
obrigatoriamente, no prazo de cento e oitenta dias, rogênicos e descartáveis;
contados da publicação do regulamento desta lei, o XI - segurança na estocagem e transporte do
Sistema Estadual de Sangue, Componentes e Deri- sangue, componentes e hemoderivados, na forma
vados, obedecidos os princípios e diretrizes desta lei. das Normas Técnicas editadas pelo Sinasan; e

CAPíTULO 11 XII- obrigatoriedade de testagem individualiza-
Dos Princípios e Diretrizes da de cada amostra ou unidade de sangue coletado,

sendo proibida a testagem de amostras ou unidades
de sangue em conjunto, a menos que novos avanços
tecnológicos a justifique, ficando a sua execução su
bordinada a portaria específica do Ministério da Saú
de, proposta pelo Sinasan.

§ 1º É vedada a doação ou exportação de san
gue, componentes e hemoderivados, exceto em ca
sos de solidariedade internacional ou quando houver
excedentes nas necessidades nacionais em produtos
acabados, ou por indicação médica com finalidade de
elucidação diagnóstica, ou ainda nos acordos autori
zados pelo órgão gestor do Sinasan para processa
mento ou obtenção de derivados por meio de alta tec
nologia, não acessível ou disponivel no País.

§ 2º Periodicamente, os serviços integrantes ou
vinculados ao Sinasan deverão transferir para os
Centros de Produção de Hemoterápicos governa
mentais as quantidades excedentes de plasma.

§ Sº Caso haja excedente de matéria-prima que
supere a capacidade de absorção dos centros governa
mentais, este poderá ser encaminhado a outros cen
tros, resguardado o caráter da não-comercialização.



CAPíTULO IV
Da Direção e Gestão
I

Art. 16. A Política Nacional de Sangue, Compo-
nentes e Hemoderivados, cuja execução estará a car
go do Sinasan, será dirigida, em nível nacional, por
órgão específico do Ministério da Saúde, que atuará
obser,vando os seguintes postulados:

I~ coordenar as ações do Sinasan;
II - fixar e atualizar normas gerais relativas ao

sangue, componentes e hemoderivados para a sua
obtenção, controle, processamento e utilização, as
sim como aos insumos e equipamentos necessários
à atividade hemoterápica;
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111- verificação e aplicação permanente de mé- 111 - propor, em integração com a vigilância sani-
todos e ações de controle de qualidade do sangue, tária, normas gerais para o funcionamento dos ór-
componentes e hemoderivados; gãos que integram o Sistema, obedecidas as Normas

IV - instituição de mecanismos de controle do Técnicas;
descarte de todo o material utilizado na atividade he- IV - integrar-se com os órgãos de vigilância sa-
moterápica, para que se evite a contaminação ambi- nitária e epidemiológica e laboratórios oficiais, para
ental, devendo todos os materiais e substâncias que assegurar a qualidade do sangue, componentes e he-
entrem em contato com o sangue coletado, seus mod.erivados e dos respectivos insuzuos básicos;
~o~ponentes e: hemoderivados, ser esterilizados ou V - propor às esferas do poder público os instru-
Incmerados apos seu uso; mentos legais que se fizerem necessários ao funcio-

V - fiscalização da utilização ou estocagem do namento do Sinasan;

~an~ue,_com~?~entes e ~emoderivados em tod~~ as VI- organizar e manter atualizado cadastro na-
Instltulçoes ~U~lrcas ou privadas que exerçam atlVlda- cional de órgãos que compõem o Sinasan'
de hel11oterap/ca; _ ' _ ' ,

vl- implementação, acompanhamento e verifi- VI~ pr?~~r aos orgaos com~etertes da area de
cação da observância das normas relativas à manu- educaçao ,Crlt~rI?S para a form~?ao ?e re~urs~s hu-
tenção de equipamentos e instalações físicas dos ár- m~~os especlahza~o~ nec~ssarJos _a realtzaçao de
gãos que integram a Rede Nacional dos Serviços de atividades hemoteraplcas e ~ o~te?ç_ao, controle,_pro-
Hemoterapia' cessamento, estocagem, dlstnbUlçao, transf~sao e

: _. _ descarte de sangue, componentes e hemodenvados,
VII. - o~lentaçao e apo!o aos cas?s d~ reaçoes inclusive a implementação da disciplina de hemotera-

transfuslonals e doenças pos-transfuslonals do san- pia nos cursos de graduação médica'
gue, seus componentes e hemoderivados; '. , " ,

VIII - participação na formação e aperfelçoa- _ VIII -: estabel:cer cntenos : conceder autorlza-
, çao para Importaçao e exportaçao de sangue, com-

mento de recursos humanos em Hemoterapla e He- t h d' d b d d' tti' ponen es e emo enva os, o serva o o ISpOS o no
ma o agia;, , , § 1ºdo art. 14 e no parágrafo único do art. 22 desta lei;

IX - enSinO, pesqUisa e desenvolvimento tecno- IX' I ., 'f' I' .
lá ico - estlmu ar a pesqUisa Clentl Ica e tecno ogl-

g , , . ca relacionada com sangue, seus componentes e he-
em He.rn?teraPla, e ~emato~ogla,. , moderivados, de reagentes e insumos para diagnósti-
X - a Implementaçao de sistemas mformatlza- co assim como nas áreas de hemoterapia e hemato-

dos com vistas à formação e estruturação de banco lo~ia'
de dados e, disseminação de informações tecnológi- '. , , , _
cas operacionais e epidemiológicas' X :.- f~xar re~uI~ltos para a ~aracter!zaçao de

" _ , ,',. competencla dos orgaos que compoem o Slnasan, de
I XI - produçao de denvados Indus!nallzados de acordo com seu ordenamento institucional estabele-
pias":Ia e reagentes, par~ uso lab~rato!Jal em He":l~- cido no art. 15 desta lei;
terapia e em Hematologia e autorlzaçao para aqUlsl- . . , : _ ,
ção de anti-soros ou outros produtos derivados do XI - e~ta~elecer c.ntenos de .artl~ulaçao do ,S!-
sangue, essenciais para a pesquisa e diagnóstico. nasan com orga~s e,en~ldad~s n~cl0nals e estrangei

ras de ç:ooperaçao tecmco-clentlflca;

XII - avaliar a necessidade nacional de sangue
humano, seus componentes e hemoderivados de uso
terapêutico, bem como produtos de uso laboratorial e
propor investimentos para a sua obtenção e produ
ção;

XIII - estabelecer mecanismos que garantam
reserva de sangue, componentes e hemoderivados e
sua mobilização em caso de calamidade pública;,

XIV - incentivar e colaborar com a regulamenta
ção da atividade industrial e sua operacionaiização
para produção de equipamentos e insumos indispen
sáveis à atividade hemoterápica, e inclusive com os
Centros de Produção de Hemoderivados;



Atenciosamente, - Senador Nabor Júnior, Pri
meiro-Secretário, em exercício.

CAPíTULO V
Do Financiamento _

Art. 19. Caberá ao Poder Executivo garantir os
recursos orçamentários para a consecução dos obje
tivos desta lei.
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XV - estabelecer prioridades, analisar projetos portados ou produzidos no País, eJtabelecendo re-
e planos operativos dos órgãos que compõem a Rede gras que atendam os interesses e as necessidades
Nacional de Serviços de Hemoterapia e acompanhar nacionais, bem como a defesa da produção brasileira.
sua execução; Art. 23. A aférese não terapêutica para fins de

XVI - avaliar e acompanhar o desempenho téc- obtenção de hemoderivados é atividade exclusiva do
nico das atividades dos Sistemas Estaduais pe San- setor público, regulada por norma específica.
gue, Componentes e Hemoderivados; Art. 24. O processamento do sangue, compo-

XVII- auxiliar na elaboração de verbetes da Far- nentes e hemoderivados, bem como o controle soro-
macopéia Brasileira, relativos aos hemoterápicos e re- lógico e imunoematológico, poderá ser da responsa-
agentes utilizados em Hemoterapia e Hematologia; bilidade de profissional farmacêutico, médico hemo-

XVIII - propor normas gerais sobre higiene e se- terapeuta, biomédico ou de profissional da área de
gurança do trabalho nas atividades hemoterápicas, saúd~ com nível universitário, com habilitação em
assim como sobre o descarte de produtos e rejeitas processos produtivos e de garantia e certificação de
oriundos das atividades hemoterápicas. qualidade em saúde.

Art. 17. Os Estados, Distrito Federal e Municípi- Art. 25. O Poder Executivo encaminhará ao Can-
os, por meio de suas Secretarias de Saúde ou equiva- gresso Nacional, na prazo de cento e oitenta dias, a
lentes, coordenarão a execução das ações corres- contar da data de publicação desta lei, projeto de lei
pondentes do Sinasan no seu âmbito de atuação, em disciplinando as sanções penais, cíveis e administra-
articulação com o Ministério da Saude. tivas decorrentes do descumprimento das, normas

Art. 18. O Conselho Nacional de Saúde atuará contidas nesta lei.
na definição da política do Sinasan e acompanhará 'Art. 26. O Poder Executivo, por intermédio do Mi-
o cumprimento das disposições constante~ d~ptél. nistério da Saúde, regulamentará no prazo de cento e
lei. oitenta dias, -contados a partir da promulgação desta

lei, mediante decreto, a organização e funcionamento
do Sinasan, ficando autorizado a editar os demais
atos que se fizerem necessários para disciplinar as
atividades hemoterápicas e a plena execuç'ão desta
lei.

Art. 27. Esta lei entra em vigor na datà' de sua
publicação.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1998.

(Assinatura ilegível.)

OFíCIO Nº 1.693 (SF)

Brasília, 5 de dezembro de 2000

A Sua Excelência 6 Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primera-Secretário da Câmara dos Deputados

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

submetido à revisã9 da Câmara dos Deputados nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado nº 591 , de 1999 - Complementar,
constante dos autógrafos em anexo, que "altera a
composição do Conselho Deliberativo da Sudene a
que se refere a lei Complementar nº66, de 12 de ju
nho de 1991".

TíTULO 111 I

Das Disposições Gerais e Transitórias,

Art. 20. O SINASAN promoverá a estruturação
da Rede Nacional de Serviços de Hemoterapia e la
boratórios de Referência Estadual -e/ou Municipal
para controle de qualidade, a fim de garantir a
auto-suficiência nacional em sangue, componentes e
hemoderivados.

Parágrafo único. A implantação do Sinasan será
acompanhada pelo Conselho Nacional de Saúde.

Art. 21. Os Centros de Produção de Derivados
do Plasma, públicos e privados, informarão aos ór
gãos de vigilância sanitária a origem e quantidade de
matéria-prima, que deverá ser testada obrigatoria
mente, bem cçmo a expedição de produtos acabados
ou semi-acabados.

Art. 22. A distribuição e/ou produção de deriva
dos de sangue produzidos no País ou importados
será objeto de regulamentação por parte do Ministé
rio da Saúde. '

Parágrafo único. O Sinasan coordenará, contro
lará e fiscalizará a utilização de hemoderivados im-



Senhor Presidente!
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar, como titulares, os Deputados Geraldo
Magela PT/DF e Pedro Celso PT/DF, para integrarem
a Comissão Representativa do Congresso Nacional.
Como suplentes, os Deputados Paulo Paim, PT/RS e
Virgílio Guimarães, PT/MG.

Atenciosame,nte, - Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT. .

Do Sr. Deputado Ronaldo Cezar Coelho. Pre
sidente da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, nos seguintes termos:

OF. Nº 860-P/2000 - CCJR
I

Brasília, 7 de novembro de 2000
I
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 31 de outubro do corrente, do
Projeto de Lei n1l 3.361-A/97.

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

Cordialmente, - Deputado Ronaldo Cezar Co
elho, Presidente.

Publique-se.
Em 5-12-00. - Heráclito Fortes, i 9 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.
OF.Nº 862-P/2000 - CCJR

Brasflia, 7 de novembro de 2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Ex~elência, em cumprimen

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Orgão Técnico, em 31 de outubro do corrente, do
Projeto de Lei nº 2.924/00.

I

Defiro. Publique-se,
Em 5-12-00. - Michel Temer, Presi

dente.

l

, Altera a composlçao do Conselho
Deiiberativo da Sudene a que se refere a
lei ,Complementar nl! 66, de 12 de junho
de 1991.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nl! 169/00 Do Sr. Deputado Aloizio Mercante, Líder do
PT, nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 42/PLEN
Brasília, 5 de dezembro de 2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
NestaO Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. i Q da Lei Complementar nQ66, de
12 de Junho de .~ 991, passa a vigorar acrescido do se
guinte inciso VIII:

"VIII - um representante dos municípi
os situados na área de atuação da Sudene."
(AC)*

I

Art. 2º O art. Iº da Lei Complementar nll 66, de
1991, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:

" u§ 5º O representante dos municípios a
que se refere o inciso VIII será indicado por
entidade que congregue a maioria das
Associações estaduais de municípios e fe
derações estaduais de municípios dos esta
dos situados na área de atuação da Sude
ne." (AC)

P,trt. Bº Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

I
Senado Federal, 5 de dezembro de 2000. - Se-

nador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

. Sr. Deputado Ronaldo Caiado, Vice-Líder
do FFL, nos seguintes termos:

OFICIO Nº 2.267-L-C-PFU2000

Brasília, 5 de dezembro de 2000

Excelentfssimo Senhor
peputl3-do Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,, ,

I I Indico a Vossa Excelência o Deputado Ricar-
do Fiúza para integrar, como membro suplente, a
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambi
ente e Minorias, em substituição a Deputada Lau
ra Carneirq.

~t~ndosamente, .:... Ronaldo Caiado, Vice-líder
do PFL.



OF. Nº 1.013-P/2000 - CCJR

Brasília, 29 de novembro, de 2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 622/00, apreciado por este Orgão Téc
nico, 28 de novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente, - Deputado Ronaldo Cezar Co
elho, Presidente.

Publique-se.
Em 5-12-00. - Heráclito Fortes, - 1Q

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

OF. NQ 1.026-P/2000 - CCJR

Brasília, 30 de novembro de 2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados '_
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 381/99, apreciado por este Orgão Téc
nico, 29 de novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente, - Deputado Ronaldo Cezar Co
elho, Presidente.

Publique-se.
Em 5-12-00. - Heráclito Fortes, - 1Q

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.
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Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica- Legislativo nQ674/00, apreciado por este Órgão Téc-
ção do referido projeto e parecer a ele oferecido. nico, 28 de novembro do corrente.

Cordialmente, - Deputado Ronaldo Cezar Co- Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce-
elho, Presidente. lência protestos de elevada estima e distinta consi-

Publique-se. deração.. '
Em 5-12-00. - Heráclito Fortes, _ 1Q Cordr.almente, - Deputado Ronaldo Cezar Co-

Vice-Presidente no exercício da Presidên- elho, PresIdente.
cia. Publique-se.

Em 5-12-00. - Heráclito Fortes, - 1º
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

OF. NQ 863-P/2000 - CCJR

Brasília, 29 de novembro de 2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto

Brasilia, 7 de novembro de 2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciaçao por
este Orgão Técnico, em 31 de outubro do corrente,
dos Projetos de Lei nQs 2.508-AlOO e 2.547/00, apen
sado.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
dos referidos projetos e pareceres a eles oferecidos.

OF. Nº 871-P/2000 - CCJR

Brasília, 7 de novembro de 2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Orgão Técnico, em 31 de outubro do corrente, do
Projeto de Lei nº3.635-A/97.

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

Cordialmente, - Deputado Ronaldo Cezar Co
elho, Presidente.

OF. Nº 1.008-P/2000 - CCJR
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Do Sr. Deputado Pedro Wilson, Presidente da OF. CREDN/P-N2 145/00

Comissão de Educação, Cultura e Desporto, nos Brasília, 23 de novembro de 2000
seguintes termQs:

, I I Ref.: Consulta
OFiCiO Nº P-547/2000

Brasília, 1Q de novembro de 2000

Excelentlssimo Senhor
beputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto ,no artigo 58 do Regimento Interno, a
aprovação do Projeto de jLei Nº 2,806/2000 - do Sr.
Ricardo Ferraço - que estende o, Programa Nacional
de Aíimentação Escolar para os dias não letivos, para
publicação da referida proposição e do parecer a ela
oferecido.

~tenciosamente, - Deputado Pedro Wilson,
Presidente.

Publique-se. .
Em, 5-12-2000. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.,

OFfcio Nº P.-548/2000

Brasília, em 1Q de novembro de 2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer I

DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
aprovação do Projeto de Lei Nº 2.961/2000 - do Sr.
YVilson Santos - que "extingue as listas tríplices do
processo de esqolha dos dirigentes universitários re
gulado pela Lei nº 9.192, de 21 de dezembro de
1995", para puplicação da referida proposição e do
parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Pedro Wilson,
Presidente.

Publique-se.
Em, 9-12-2000. - Heráclito Fortes, 12
I

Vice-Presidente no exerGÍcio da Presidên-
cia.

Do Sr. Deputado Luiz Carlos Hauly, Presi
dente da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, nos seguintes termos:

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente, ,
Conforme é do conhecimento público, foi insta

lada, em 21-11-00, a Comissão Mista de Controle
Externo, órgão encarregado do controle e fiscaliza
ção da atividade de inteligência no País.

Não obstante, esta Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional tem recebido, nos úl
timos dias, vários requerimentos (cópias anexas) dis
pondo sobre o tema relacionado às atividades da
Agência Brasileira de Inteligência - ABIN.

A teor da competência definida no art. 32, inciso X,
do Regimento Interno, e, em especial, a criação da Co
missão Mista tenho que o exame dessas proposIções
não poderiam ser apreciadas neste órgão técnico.
, Ainda, a Lei nº 9.883/99, que "institui o Sistema
Brasileiro de Inteligência, cria a Agência Brasileira de
Inteligência - ABIN", no art. 6º, determina que o controle
e fiscalização externos da atividade de inteligência serão
exercidos pelo Poder Legislativo, mediante ato do Con
gresso Nacional.

Sendo assim, consulto V. Ex€! sobre a competên
cia desta Comissão para deliberar sobre o assunto.

Certo da atenção de V. Ex€!, subscrevo-me - De
putado Luiz Carlos Hauly, Presidente.

A Comissão remanesce com a compe
tência para apreciar qs requerimentos em apre
ço. Não há que se falar em competência exclu
siva, mas concorrente. Oficie-se encaminhando
a Decisão da Presidência sobre o assunto. Pu-
blique-se. . I

Em, 5-12-00. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Paulo Rocha, nos seguin
tes termos:

OF. Nº 55/00

Brasília, 31 de outubro de 2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
MO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Com base no art. 104 do Regimento interno da

Câmara dos Deputados, solicito a retirada de tramita-
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ção do Projeto de Lei nº 17/99, de minha autoria, o
qual "Dispõe sobre a indenização à concubina, no
caso de acidente de trabalho do companheiro", para
que o mesmo seja aperfeiçoado.

Atenciosamente, - Deputado Paulo Rocha,
PT- PA.

Defiro Publique-se.
Em, 5-12-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Alberto Fraga, nos seguin
tes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Alberto Fraga)

Requer, a retirada do Projeto de Lei
n2 3.567, de 2000.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 104, caput do Regimento Interno, a retirada do
Projeto de Lei nº3.567 de 2000, de minha autoria, que
"suspende a execução de canções que tenham ,no
seu texto alusão a armas ou a guerra".

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2000. - De
putado Alberto Fraga.

Defiro. Publique-se.
Em, 5-12-2000.- Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Nelson Proença, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO N!!
(Do Senhor Nelson Proença)

Requer a audiência da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio (CEIC)
para o Projeto n!! 3.691/97, que dispõe so
bre a proibição de qualquer tipo de publi
cidade comercial nas emissoras de tele
visão por assinatura.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

artigo 117, inciso VIII, do Regimento Interno, a au
diência da Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio (CEIC) para o Projeto de Lei nQ 3.691/97,
que dispõe sobre a proibição de qualquer tipo de
publicidade comercial nas emissoras de televisão
por assinatura.

Justificação

O projeto de lei mencionado, que está dispensa
do do exame pelo Plenário nos termo€ do artigo 24, 11,
do Regimento Interno da Casa, não teve, em seu des
pacho inicial, distribuição para a Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio (CEie).

Contudo, são inegáveis os reflexos econômi
cos e financeiros do citado projeto sobre as ativi
dades das emissoras de televisão por assinatura
diante da proibição de publicidade comercial por
ele imposta, circunstância que pode inclusive
acarretar a elevação do preço dos seus serviços
para os assinantes.

Sem querer entrar no mérito da proposição, lem
bro, por oportuno, que jornais e revistas, embora ven
didas, em bancas ou por assinaturas, nem assim es-
tão proibidas de veicular publicidade. -

À vista do exposto, entendo plenamente justifi
cado o deferimento da audiência acima referida, que
possibilitará, sem dúvida alguma, um exame mais
acurado da matéria.

Sala das Sessões, em de novembro de 2000.
Deputado Nelson Proença, (PMDB - RS.)

Submeta-se ao Plenário.
Em, 5-12-00. - Michel Temer, Presi

dente.

REQUERIMENTO N!! ,DE 2000
(Do Senhor Nelson Proença)

Requer a audiência da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, (CEIC)
para o Projeto nll 3.398/00, que modifica a
Lei nll 8.977, de 6 de janeiro de 1995, dis
pondo que as concessionárias de serviço
de TV a Cabo deverão destinar canais bá
sico obrigando as operadoras do serviço
de TV a Cabo a tornar disponível a assina
tura de canais básicos de utilização gratu
ita, visando inclusive a transmissão dos
sinais gerados pelas retransmissoras lo
cais, reservando pelo menos 50% (cin
qüenta porcento) preferencialmente, para
canais de programação nacional.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do ar

tigo 117, inciso VIII, do Regimento interno, a audiên
cia da Comissão de Economia, Indústria e Comércio



Justificação

o projeto de lei mencionado, que está dispensa
do do exame pelo Plenário nos terlTlos do artigo 24 ,
11, do Regimento Interno da Casa, não teve, em seu
despacho inicial, distribuição para a Comissão de
Economia, Indústria e Comércio (CEIC).

Contudo, são inegáveis os reflexos econômicos
e financeiros do citado projeto sobre as atividades das
operadoras de TV a Cabo diante da limitação do tempo
de inserção de propaganda que ele intenta impor, cir
cunstância que pode inclusive acarretar a elevação do
preço dos seus serviços para os assinantes, para não
falar na obrigatoriedade de disponibilização de assina
tura de canais individuais por ele pretendida.

Sem querer entrar no mérito da proposição,
lembro, por oportuno, que jornais e revistas, embo
ra vendidas, em bancas ou por assinaturas,-nem
assim estão sujeitas a limites na propaganda que
veiculalT).

• I

A vista do exposto, entendo plenamente justifi-
cado o deferimento da audiência acima referida., que
possibilitará, sem dúvida alguma, um exame mais
acurado da matéria.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2000. 
I

Deputado Nelson Proença, (PMDB - RS)., ,

Submeta-se ao Plenário.
Em, 5-12-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Benito Gama, nos seguIn
tes termos:

Submete-se ao Plenário.
Em, 5-12-00. - Michel Temer, Presi

dente.

REQUERIMENTO Nº
(Do Sr. Nelson Proença)

, '

Requer a audiência da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio (CEIC)
para o Projeto n!! 3.098/00, que acrescen
ta incisos VI e VII ao art. 31 da Lei n!!
8.9n, de 6 de janeiro de 1995, obrigando
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(CEIC) para o Projeto de Lei nº3.398/00, que modifica as operadoras do serviço de TV a Cabo a
a lei nQ 8.977, de 6 de janeiro de 1995, dispondo que tornar disponível a assinatura de canais
as concessionárias de serviço de TV a Cabo deverão individuais e limitando o tempo de inser-
destinar canais b'ásicos obrigando as operadoras do ção de propaganda.
serviço de TV a Cabo a tornar disponível a assinatura Senhor Presidente
de canais básicos de utilização gratuita, visando in- Requeiro a Vossa Éxc~lência. nos termos do ar-
clusive a transmissão dos sinais gerados pelas re- tigo 117, inciso VIII, do Regimento interno, a audiên-
transmissoras locais, reservando pelo menos 50% cia da Comissão de Economia, Indústria e Comércio
(cinqüerta porcento) preferencialmente, para canais (CEIe) para o Projeto de Lei nº 3.098/00, qLie acres-
de programação nacional. centa os incisos VI e VII ao art. 31 da Lei nº 8.977, de

6 de janeiro de 1995, obrigando as operadoras do
serviço de TV a Cabo a tornar disponível a assinatura
de canais individuais e limitando o tempo de inserção
de propaganda.

Justificação

O projeto de lei mencionado, que está dispensa
do do exame pelo Plenário nos termos do artigo 24, li,
do Regimento Interno da Casa, não teve, em seu des
pacho inicial, distribuição para a Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio (CEIC).

Contudo, são inegáveis os reflexos econômicos
e fínanc~iros do citado projeto sobre as atividades
das operadoras de TV a Cabo diante das obrigações
que ele ,pretende instituir, e que, salvo melhor juízo,
ferem direitos adquiridos.

A avalanche de canais gratuitos que ele pre
tende impor pode representar a obrigação de inclu
são de 70 (setenta) novos canais nos line ups de
redes de 750 MHz, em sistema analógico, o que
pode, sem dúvida alguma, provocar o fim daquele
negócio, com um impacto muito grande no nível de
emprego do setor. ,

À vista do ,exp~sto, entendo plenamente justifi
cado o deferimento da audiência acima referida, q1ue

II

possibilitará, sem dúvida alguma, um exame mais
acurado da matéria, sobretudo sob o ângulo das im
plicações econômicas do mesmo.

,Sala das Sessões, em de novembro de 2000.
Deputado Nelson Proença, (PMDB - RS.)
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Brasília, 30 de novembro de 2000

limo. Sr.
Francisco Benjamim
Presidente dO Diretório Regional do PFL
Salvador-BA

Senhor Presidente,

Pelo presente, nos termos da Lei nº 9.096/95,
comunico a V. Exª que, a partir desta data, filiei-me
ao Partido da Frente Liberal - PFL.

Solicito a gentileza de mandar tomar boa
nota dessa comunicação, para que surta os efei
tos desejados.

Na oportunidade renovo a V. Exª os mais ele
vados protestos de estima e consideração.

Cordialmente, - Luiz Moreira da Silva, Av. 7
de setembro 1766/1002 - Vitória/Salvador - BA.
Título nº 308717905-40 - Zona 1ª - 244ª Seção.

Brasília, 30 de novembro de 2000

Imo. Sr.
Juiz Eleitoral da 1ª Zona Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Estado
Salvador-BA

Meritíssimo Juiz,
Pelo presente, nos termos da Lei nº 9.096/95,

comunico a V. Ex!! que me filiei ao Partido da Frente li
berai - PFL, passando a integrar sua bancada no
Congresso Nacional, a partir desta data.

Rogo a V. Ex;! a gentileza de mandar tomar boa
nota dessa comunicação, para que surta os efeitos le
gais necessários.

Na oportunidade renovo a V. Exª os mais eleva
dos protestos de estima e consideração.- Luiz More
ira da Silva, Av. 7 de setembro, 1766/1022 - Vitó
ria/Salvador - BA. - Título nº308717905-40 - 1ª Zona
- 244ª Seção.

Brasília, 5 de dezembro de 2000 Rogo a Vossa Excelência a gentileza de mandar
tomar boa nota dessa comunicação, para que surta
os efeitos necessários e Regimentais.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência os
mais elevados protestos de estima e consideração. 
Luiz Moreira da Silva, Deputado.

Defiro. Publique-se. Ao Sr. Dire
tor-GeraI.

Em, 5-12-2000. - Heráclito Fortes, 1º
Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

Brasília, 30 de novembro de 2000

Publique-se. Afasta-se o respectivo
suplente. Ao Senhor Diretor-Geral.

Em, 5-12-00 - Heráclito Fortes, 1º
Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que estou reas

sumindo nesta data, 5-12-00, o meu mandato de De
putado Federal pelo Estado da Bahia, considerando
minha exoneração, a pedido, do cargo de Secretário
de Estado da Indústria, Comércio e Mineração, nos
termos do Diário Oficial do Estado do dia 2-12-00,
cópia em anexo.

Atenciosamente, - Benito Gama, Deputado
Federal.

Exmo. Sr.
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Pelo presente, nos termos da Lei nº 9.096/95,

comunico a Vossa Excelência que me filiei ao Partido
da Frente Liberal- PFL, passando a integrar sua ban
cada na Câmara dos Deputados.

DECRETOS SIMPLES

O Governador do Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições, resolve exonerar, a pedido, o Doutor
Benito da Gama Santos do cargo de Secretário da
Indústria, Comércio e Mineração.

Palácio do Governo do Estado da Bahia em 1º
de dezembro de 2000. - César Borges, Governador.

a Governador do Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições, resolve designar o Doutor Theoto
nio Cunha de Carvalho, Chefe de Gabinete, para res
ponder pelo expediente da Secretaria da Indústria,
Comércio e Mineração, até ulterior deliberação.

Palácio do Governo do Estado da Bahia em 1º
de dezembro de 2000. - César Borges, Governador.

Do Sr. Deputado Luiz Moreira, nos seguin
tes termos:
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Brasília, 17 de novembro de 2000. 
(entra assinatura).

EM. nº 553/MC.

Brasília, 23 de outubro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
I Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às entidades abaixo relacionadas, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(TV), com fins exclusivamente educativos, nas locali
dades e Unidades da Federação indicadas:

• Fundação Educativa Apoio, na localidade de
Taguatinga, Distrito Federal (Processo nº
53000.003150/98);

• Fundação Universitária de Pesquisas Econô
micas e Sociais de Vila Velha, na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo (Processo nº
53000.001928/00); I

• Fundação Osny José Gonçalves, na cidade de
Rio do Sul, Estado de Santa Catarina (Processo nº
53500.000123/98);

• Fundação de Fátima, na cidade de Osasco,
Estado de São Paulo (Processo nº
53000.007756199);

• Fundação Universidade do Tocantins 
UNITINS, na cidade de Palmas, Estado do Tocantins
(Proces~o nº 53665.000019/99).

2. De acordo com o art. 14, § 2º, do Decreto-Lei
nº236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o 1º"do art.
13, do Regulamento de Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá
qe edital a outorga para execução de serviço de radio
difusão com fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar,que os pedidos se encon- '
tram devidamente instruídos, de acordo com a legis
lação aplicável, demonstrando possuírem as entida
des as qualificações exigidas para a execução do ser
viço.
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Do Sr. Deputado Ivânio Guerra, nos seguin- 2 - Fundação Universit~ria de Pesquisas Eco-
tes termos: nômicas e Sociais de Vila Velha, na cidade de Vitória

-ES;
3 - Fundação Osny José Gonçalves, na cidade

de Rio do Sul- SC;, ,

4 - Fundação de Fátima, na cidade de Osasco
SP;e

5 - Fundação Universidade do Tocantins 
UNITINS, na cidade de Palmas - TO.

Brasília, 5 de dezembro de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer I

I?residente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito reassumir o mandato de De
putado Federal, na qualidade de Suplente, pelo Esta
do do Paraná.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Ivânio Fumegali
Guerra, (PFL - PR)

I

I Publique-se, nos termos do artigo
241, inciso 11 do RICO. Ao Senhor Dire-
tor-GeraI. l

Em, 5-12-00. - Heráclito Fortes, 1º
Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

TVR N2 582, DE 2000
I (Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nº 1.713/00

, ,Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 8 de novembro de 2000, que outorga
concessão à Fundação Educativa Apoio
a executar, pelo prazo, de quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, na loca
lidade de Taguatlnga, Distrito Federal.

(Às Comissões de CIência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
titUIção e Justiça e de Redação (Art. 54)).

I ,
Senhores Membros do Congresso Nacional,
I

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federai,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 8 de novembro de 2000. que "Outorga con
cessão às entidades que menciona, para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, e dá outras providênci
as". As entidades mencionadas são as seguintes:

I

, 1 - Fundação Educativa Apoio, na localidade de
-raguatinga - DF;



'"0; ,
TVR Nº 583, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 1.713/00

Submete à apreciação do_'Congres
so Nacional o ato constante do' Decreto
de 8 de novembro de 2000, que' outorga
concessão à Fundação Universitária de
Pesquisas Econômicas e Sociais de Vila
Velha a executar, pelo prazo de quinze
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão' de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Vitória, Estado do' Espírito
Santo. .'

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e InformáJica; e,de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54».

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, áa Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vos·sas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro

Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências.

DECRETO DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000
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4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá após deliberação do Congresso Nacional>-nos termos
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio- do § 3º do art. 223 da Constituição.
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido Art. 3º Os contratos decorrentes destas con-
ato, acompanhado dos Processos Administrativos cessões deverão ser assinados dentro de sessen-
correspondentes. ta dias, a contar da data de publicação da delibe-

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis- ração de que trata o artigo anterior, sob pena de
tro de Estado das Comunicações. tomarem-se nulos, de pleno direito, os atos de ou

torga.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na 'data de

sua publicação.
Brasília, 8 de novembro de 2000; 179º da Inde

pendência e 112º da República. - Fernando Henri
que Cardoso - Pimenta da Veiga.

Aviso nº 2.058 - C - Civil

Em, 17 de novembrq de 2000

Senhor Primeiro Secretário, ' I

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 8 de novembro de 2000,
que "Outorga concessão às entidades que ~~nciona,

para executar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos,' 'e dá ou
tras providências".

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

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 2º, do Decreto-Lei nº236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 1º do art. 13 do Regulamento dos Servi
ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 963, com a redação que
lhe foi dada pelo Decreto nº2.1 08. de 24 de dezembro
de 1996,

Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão às entidades

abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de 15
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos:

I - Fundação Educativa Apoio, na localidade de
Taguatinga, Distrito Federal (Processo nº
53000.003150/98);

11 - Fundação Universitária de Pesquisas Eco
nômicas e Sociais de Vila Velha, na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo (Processo nº
53000.001928/00);

111- Fundação Osny J/)sé Gonçalves, na cidade
de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina (Processo nº
53500.000123/98);

IV - Fundação de Fátima, na cidade d~Osasco,
Estado de São Paulo (Proc~sso nº
53000.007756/99);

V - Fundação Universidade· do Tocantins
UNITINS, na cidade de Palmas, Estado de Tocantins
(Processo nº 53665.000019/99).

Parágrafo único. As concessões ora outorgadas
reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.



Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências.

, "

O Presidente da República, no uso das atribu!
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 2º, do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de
1967, e nl) § 1º do art. 13 do Regulamento dos Servi
ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que
lhe foi dada pelo Decreto n9 2.1 08, de 24 de dezembro
de 19~6,

Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão às entidades

abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de 15
anos, sem dir,eito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos:

I - Fundação Educativa ApoIo, nf localidade de
Taguatinga, Distrito Federal (Processo nº
53000.003150/98);

II - Fundação Universitária de Pesquisas Eco
nômicas e Sociais de Vila Velha, na cidade de Vitória,
Estado do Espfrito Santo (Processo nº
53000.001928(00); , I

111- Fundação Osny José Gonçalves, na cidade
de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina (Processo nº
53500.000123/98); .

IV - Fundação de Fátima, na cidade de Osasco,
Estado de São Paulo (Processo nº
53000.007756/99);

EM - nº 553/MC.

Dezembro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 64387

de Estado das Comunicações, o ato constante do De- de edital a outorga para execução de serviço de radio-
ereto de 8 de novembro de 2000, que "Outorga con- difusão com fins exclusivamente educativos.
cessão às ,entidades que menciona, para executar 3 - Cumpre ressaltar que os pedidos se encon-
seryiço de radiodifüsão de sons e imagen~l com fins tram devidamente instrufdos, de acordo com a legis-
exclusivamente educativos, e dá outras providênci- lação aplicável, demonstrando possuirem as entida-
as". As entidades mencionadas são as seguintes: des as qualificações exigidas para a execução do ser-

1 - Fundacão Educativa Apoio, na localidade de viço.
• ( ;J> I

Taguatmga-DF; 4 - Esclareço que, nos termos do § 3º do art.
2 - F,undação Universitária De Pesquisas 223 da Constituição, o ato de outorga somente produ-

Econômicas E Sociais De Vila Velha, na cidade de Vi- zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Na-
tória-ES; cional, para onde solicito seja encaminhado o referido

, :3 - Fundação Osny Jose Gonçalves - na cidade ato, acompanhado dos Processos Administrativos
de Rio do Sul-SC; correspondentes.

4 - Fundação De Fátima, na cidade de Osas- Respeitosamente, -, Pimenta da Veiga, Minis-
co-SP; e I tro de Estado das Comunicações.

5 - Fund~ção U'1iversidade Do Tocantins - DECRETO DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000
Unitins, na cidade de Palmas-TO.

I Brasflia, 17 de novembro de 2000 - Marco Ma-
ciel.

Brasília, 23 de outubro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata a outorga de con
cessão às ent,idades abaixo relacionadas, para exe
cutar se~viço de radiodifusão de sons e imagens (TV),
com fins exclusivamente educativos, nas localidades
e Unidades da Federação indicadas:

• Fundação Educativa Apoio, na localidade de Ta
guatinga, Distrito Federal (Processo nº
~300~.003150/98);

.. Fundação Universitária De Pesquisas Econômi
cas E Sociais De Vila Velha, na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo (Processo nº
53000.001928/00);

<8 Fun~ação Osny José Gonçalves, na cidade de
Rio do Sul, Estado de Santa Catarina (Proces
so nº 53500.000123/98);

oi Fundação de<,Fátima, na cidade de Osasco,
Estado de São Paulo (Processo nº
53000.007756/99);

o Fundação Universidade do Tocantins - Unitins,
na cidade de Palmas, Estado do Tocantins (Pro
cesso nº 53665.000019/99)
2 - De acordo com o art. 14, § 2º, do Decreto-Lei

nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o § 1º, do
art. 13, do Regl:Jlamento de Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá
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v - Fundação Universidade do Tocantins 
UNITINS, na cidade de Palmas, Estado de Tocantins
(Processo nº 53665.000019/99).

Parágrafo único - As concessões ora outorga
das reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomu
nicações, leis subseqüentes, regulamentos e obriga
ções assumidas pelas outorgadas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Os contratos decorrentes destas conces
sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data de publicação da deliberação de que
trata o artigo anterior, sob pena de tomarem-se nulos,
de pleno direito, os atos de outorga.

Art. 42 Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 8 de novembro de 2000; 1792 da Inde
pendência e 112º da República - Fernando Henri
que Cardoso - Pimenta da Veiga.

Aviso nº 2.058 - C. Civil

Em 17 de novembro de 2000

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 8 de novembro de 2000,
que "Outorga concessão às entidades que menciona,
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências".

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

TVR Nl:! 584, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 1.713/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 8 de novembro de 2000, que outorga
concessão à Fundação Osny José Gon
çalves a executar, pelo prazo de quinze
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Rio do Sul, Estado De Santa
Catari~a. \

(As Comissões de Ciência e Tepnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54)).

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 8 de novembro de 2000, que "Outorga con
cessão às entidades que menciona, par~, executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, e dá outras prQvidênci
as". As entidades mencionadas são as seg\Jintes:

1- Fundação Educativa Apoio, na localidade de
Taguatinga - DF; I

2 - Fundação Universitária de Pesquisas Eco
nômicas E Sociais de Vila Velha, na cidade: de Vitória
-ES;

3 - Fundação Osny José Gonçalves.na cidade
de Rio do Sul- SC;

4 - Fundação de Fátima, na cidade de Osasco
SP; e

5 - Fundação Universidade do· :rocantins -
UNITINS, na cidade de Palmas - TO. . -

Brasília, 17 de novembro de 2000. - Marco Ma-
ciel.· .

Em nº 553/MC ..
Brasília, 23 de outubro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da.República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da' 6utorga de
,- concessão às entidades abaixo relacíon~das, para

executar serviço de radiodifusão de sons 'e imagens
(TV), com fins exclusivamente educativos', -nas locali
dades e unidades da Federação indicadas:

• Fundação Educativa Apoio, na localidade de Ta
guatinga, Distrito Federal (pro~esso nº
53000.003150/98); , ~

• Fundação Universitária' de Pesquisa~Econômi
cas e Sociais De Vila Velha, na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo (Processo nº
53000.001928/00); ,

• Fundação Osny José Gonçalves, na cidade de
Rio do Sul, Estado de Santa Catarina (Processo
nº 53500.000123/98); -,

• Fundação de Fátima, na cidade de Osasco,
Estado de São Paulo (Processo nº
53000.007756/99);

• Fundação Universidade ao Tocantins -
UNITINS, na cidade de Palmas, Estado do To
cantins (Processo nº 53665.000019/99).
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2. De acordo com o art. 14, § 2º, do Decre
tp-L~i rº236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o §
1,º, do art. 13, do Regulamento de Serviços de Ra
diodifusão, aprovado pelo Decreto nº52.795, de 31

I

de outubro de 1963, com a redação que Ih~ foi
qada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, n1io dependerá de edital a outorga para exe
cução de serviço de radiodifusão com fins exclusi
vamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos se encon
tram devidamente instrufdos, de acordo com a legis
lação aplicável, demonstrando possuírem as entida
des as qualificações exigidas para a execução do ser
viço.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado dos processos administrativos
correspondentes.

d
' Respeitosamente, - Pihlenta da Veiga, Minis-

tro e Estado das Comunicações. ..
I , •

DE:CRETO DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000

Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
{8diodifl.:lsão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências.

I

O Presidente da República, no uso das atri
buições que lhe conferem os arts. 84, incis~ IV, e
22;3, càput, da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, e tendo em vista
o disposto no art. 14, § 2º, do Decreto-Lei nº 236,
I., ,

de 28 de fevereiro de 1967, e no § 1º do art. 13 do
Regulamento dos Serviços de Radlotlifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52:795, de 31 de outu
bro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nº2.1 08, de 24 de deze'mbro de 1996, de-
creta: '

Art. 1º Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de 15
anos, sem direito de exclusividaqe, serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos:

1- F,undação Educativa Apoio, na localidade de
Taguatinga1 Distrito Federal (Processo nº
53000.003150/98);.

11 -: Fundação Universitária de Pesquisas Eco-
nômicas e Sociais de Vila Velha, na cidade de Vitória,

Estado do Espírito Santo (Processo nº
53000.001928/00);

\

111- Fundação Osny José Gonçalves, na cidade
de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina (Processo nº

.53500.000123/98);

IV - Fundação de Fátima, na cidade de Osasco,
Estado de São Paulo (Processo nº
53000.007756/99);

V - Fundação Universidade do Tocantins 
UNITINS, na cidade de Palmas, Estado de Tocantins
(Processo nº 53665.000019/99).

Parágrafo único. As concessões ora outorgadas
reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentesj regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efFlitos legais
após deliperação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Os contratos decorrentes destas con
cessões deverão ser assinados dentro de sessen
ta dias, a contar da data de publicação da delibe
ração de'que trata o artigo anterior, sob pena de
tornarem-se nulos, de pleno direito, os atos de ou-
torga. .

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação. '

Brasília, 8 de novembro de 2000; 179º da Inde
pendência e 112º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.

Aviso nº 2.058-- C. Civil

Em 17 de novembro de 2000

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

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Exce

lentíssimo Senhor Vice-Presidente da República no exer-
I

cício do cargo de Presidente da República na qual sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons
tante do Decreto de 8 de novembro de 2000, que "Outor
ga concessão às entidades que menci~na, para e?<ecutar,
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins ex
clusivamente educativos, e dá outras providências".

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



DECRETO DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000

Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 2Q

, do Decreto-Lei nQ 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 1Q do art. 13 do Regulamento dos Servi
ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 8 de novembro de 2000, que outorga
concessão à Fundação de Fátima a exe
cutar, pelo prazo de quinze anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radio
difusão de sons e imagens, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de
Osasco, Estado de São Paulo.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))
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TVR N2 585, DE 2000 • Fundação Educativa Apoio, na localidade de Ta-
(Do Poder Executivo) guatinga, Distrito Federal (Processo nº

MENSAGEM Nº 1.713/00 53000.003150/98);
• Fundação Universitária de Pesquisas Econômi

cas E Sociais De Vila Velha, na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo (Processo nº
53000.001928/00);

• Fundação Osny José Gonçalves, na cidade de
Rio do Sul, Estado de Santa Catarina (Processo
nº 53500.000123/98);

• Fundação de Fátima, na cidade de Osasco,
Estado de São Paulo (Processo nº
53000.007756/99);

• Fundação Universidade do Tocantins -
UNfTINS, na cidade de Palmas, Estado do To
cantins (Processo nº53665.000019/99).
2. De acordo com o art. 14, § 2º, do Decre

to-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o
§ 1º, do art. 13, do Regulamento de Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795,
de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe
foi dada pelo Decreto nº2.1 08, de 24 de dezembro
de 1996, não dependerá de edital a outorga para
execução de serviço de radiodifusão com fins ex
clusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos se encon
tram devidamente instruídos, de acordo com a legis
lação aplicável, demonstrando possuírem as entida
des as qualificações exigidas para a execução do ser
viço.

4. Esclareço que, nos termos do § 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, acompa
nhado dos processos administrativos correspondentes.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

Em nº 553/MC

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, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 8 de novembro de 2000, que "Outorga con
cessão às entidades que menciona, para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, e dá outras providênci
as". As entidades mencionadas são as seguintes:

1 - Fundação Educativa Apoio, na localidade de
Taguatinga - DF;

2 - Fundação Universitária de Pesquisas Eco
nômicas e Sociais de Vila Velha, na cidade de Vitória
-ES;

3 - Fundação Osny José Gonçalves, na cidade
de Rio do Sul- SC;

4 - Fundação de Fátima, na cidade de Osasco 
SP; e

5 - Fundação Universidade do Tocantins 
UNITINS, na cidade de Palmas - TO.

Brasília, 17 de novembro de 2000. - Marco Ma
ciel.

Brasília, 23 de outubro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Exc~lência o

incluso projeto de decreto que trata da outbrga de
concessão às entidades abaixo relacionadás, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(TV), com fins exclusivamente educativos, nas locali
dades e unidades da Federação indicadas:



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,
acompanrado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons-

I
tante do Decreto de 8 de novembro de 2000, que
"Outorga concessão às entidad,?s que menciona,
para executar serviço de radiodifusão de sons ,e
imagens, com fins exclusivamente educativos, e dá
outras providências". As entidades mencionadas
são as seguintes:

1 - Fundação Educativa Apoio, na Localidade
de Taguatinga-DF; ,

2 - Fundação Universitária de Pesquisas EconômI
cas e Sociais de Vila Velha, na Cidade de Vitória-E~;

3 - Fundação Osny José Gonçalves, na cidade
de Rio do Sul-SC;

4 - Fundação de Fátima na cidade de Osas
co-SP; e

5 - Fundação Universidade do Tocantins-Unltins,
na cidade de Palmas-TO.

Brasnia, 17 de novembro de 2000. Marco Maci-

TVR Nº 586, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 1.713/00

Submete á apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 8 de novembro de 2000, que outorga
concessão à Fundação Universidade do
Tocantins - UNITINS, a executar, pelo
prazo de quinze anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamen
te educativos, na cidade de Palmas, Esta
do do Tocantins.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54))

el.
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52.79,5, de 3'1 de outubro de 1963, com a redação que no exercício do cargo de Presidente da República na
lhe ~oi dada pelo Decreto nº2.1 08, de 24 de dezembro qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
de 1996. ato constante do Decreto de 8 de novembro de 2000,

Decreta: que "Outorga concessão às entidades que menciona,
Art. 12 Fica outorgada concessão às entidades abai- para executar serviço de radiodifusão de sons e ima-

xo mencionadas, para executar, pelo prazo de 15 anos, gens, com fins exclusivamente educativos, e dá ou-
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de tras providências".
sons e irriagens, com fins exclusivamente educativos: Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da

, \- Fundação Educativa Apoio, na localidade de Casa Civil da Presidência da República.
Taguatinga, Distrito Federal (Processo nº
53000.003150/98);

11 - Fundação Universitária de Pesquisas Eco
nômicas e Sociais de Vila Velha, na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo (Processo nº
53000r001928/00);
; 11I - Fundação Osny José Gonçalves na cidade

de Rio do SlJl, Estado de Santa Catarina (Processo nº
53500.000123/98);

IV - Fundação de Fátima, na cidade de Osasco,
Estado de São Paulo (Processo nº
53000.007756/99); ,

V - Fundaçao Uriversidade do Tocantins 
UNITINS, na cidade de Palmas, Estado de Tocantins
(Proc~sso nº 53665.000019/99).

Parágrafo único. As concessões ora outorgadas
reger-se-ão peJo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.

A'1. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Os contratos decorrentes destas conces
sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data de publicação da deliberação de que
trata o arti90 anterior, sob pena de tornarem-se nulos,
de pleno dIreito, os atos de outorga.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de
sua p!Jblicação.
I Brasília, 8

1
de novembro de 2000; 179º da Inde

pendê~cia e 112Q da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.

AVISO Nº 2.058 - C. Civil

Em 17 de novembro de 2000

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

Senhor Primeiro-Secretário,
Ehcaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentfssimo Senhor Vice-Presidente da República
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DECRETO DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000

Brasília, 23 de outubro de 2000

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

cia o incluso projeto de decreto que trata da outor
ga de concessão as entidades abaixo relaciona
das, para executar serviço de radiodifusão de sons
e imagens (TV), com fins exclusivamente educati
vos, nas localidades e Unidades da Federação in
dicadas:

• Fundaçao Educativa Apoio, na localidade de Ta-
guatinga, Distrito Federal (Processo nº
53000.003150/98);

• Fundação Universitaria de Pesquisas Econômi
cas E Sociais De Vila Velha, na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo (Processo' nº
53000.001928/00);

• Fundação Osny José Gonçalves, na cidade de
Rio do Sul, Estado de Santa Catarina (Processo
nº 53500.000123/98);

• Fundação de Fátima, na cidade de Osasco,
Estado de São Paulo (Processo nº
53000.007756199);

• Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS,
na cidade de Palmas, Estado do Tocantins (Pro
cesso nº 53665.000019/99)

. 2. De acordo com o art. 14, § 2Q, do Decreto-lei
n~ 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o § 1º, do
,art. 13, do Regulamento de Serviços de Radiodifus~o,

aprovado pelo Decreto nº52.795, de;31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá
de edital a outorga para execução de serviço de radio
difusão com fíns exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o~ pedidos ~e en
contram devidamente instruídos, de aC9rdo com a
legislação aplicável, demonstrando possuirem as
entidades as qualificações exigidas para a execu
ção do serviço.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produ
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Na
cional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado dos Processos Administrativos
correspondentes.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

Outorga concessão ás entidades
que-menciona, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, e dá ou-
tras providências. /'.

o Presidente Da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, e 34, § 1º da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 2º, do Decreto-lei nQ 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 1º do art. 13 do Regulamento dos Servi
ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nQ

52.795 de 31 de outubro de 1963, com a redação que
lhe foi dada pelo Decreto nº2.1 08. de 24 de'dezembro
de 1996. . . I"

Decreta:

Art. 1Q Fica outorgada concessão ás' éntidades
abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de 15
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos: "

I - Fundaçao Educativa Apoio, na localidade de
Taguatinga, Distrito Federal (Processo nº 53000.003
150/98); .:"

tr- Fundação Universitaria de Pesquisas Econô
micas E Sociais de Vila Velha, na cidade/de Vitória,
Estado do Espírito Santo (Processo nº
53000.001928/00);

111 - Fundaçao' Osny José Gonçalves, na cidade
de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina (Processo nº
53500.000123/98);

IV - Fundação de Fátima, na cidadê de osasco.
Estado de São Paulo (Processo nº
53000.007756199);

V - Fundaçao Universidade do Tocantins 
UNITINS. na cidade de Palmas. Estado de. Tocantins
(Processo nº 53665.000019/99) '1

Parágrafo único. As concessões ora outorgadas
reger-se-ão pelo Código Brasileiro de T~I~comunica

ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.

Art. 2º E~te ato somente produzira efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art 3º Os contratos decorrentes destas con
cessões deverão ser assinados dentro:de sessen-



Justificação

o estoque da dívi~a pública interna e externa é
variável de fundamental importância na gestão das fi
nanças públicas e, como tal, d~ve ser objeto de regu
lamentação através de lei complementar, tal como in
dica o art.163, inciso I, da Constituição Federal. O art.
165 da Constituição Federal, por seu turno, dispõe
que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelece
rão o plano plurianual, as diretrizes orçalllentárias e
os orçamentos anuais. Em seu § 9º, inciso 11, também
exige lei complementar para a fixação de normas de
gestão financeira e patrimonial da administração dire
ta e indireta, o que envolve as operações com a dívida
pública.

Entendemos, contudo, que não há a necessária
transparência para a sociedade sobre a gestão patrirrlO
nial e financeira da divida pública, o que poderia ser obti
do com a obrigatoriedade de divulgação dos dados so
bre as dividas interna e externa nos meios de comunica
ção, de maneira periódica, coincidindo com o término
dos mandatos dos chefes do Poder Executivo.Tal norma,
reconhecemos, poderia ser instituída por lei complemen
tar, se o legislador assim o entender.

Não obstante, consideramos fundamental que
se explicite tal exigência na Constituição, acrescen
tando um inciso VIII no art. 163, para este fim. Assim,
caberia a uma lei complementar regular as condições
de obrigatoriedade da divulgação dos dados da ciívi
da pública, interna e externa, nos três níveis de Go
verno, para o público em geral, através dos jornais de
grande circulação.

Desta forma, estaria preservada, como preceito
constitucional, f transparência na administração do
endividamento público, dando-se ciência ao cidadão
brasileiro do comportamento dos governos em rela
ção à gElstão do patrimônio público, implicando, por
conseguinte, uma cadeia de cobranças de comporta
mento prudente por parte do Estado em relação a tão
importante questão.

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2000. 
Deputado Evilásio Farias.

VIII - a obrigatoriedade de divulga
ç,ão do total das dividas externa e interna
das esferas federal, estadual e munici-

penhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

!=xcelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Repú
blica no exercícip do cargo de Presidente da Repú
plica na lqual submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 8 de no
vembro de 2000, que "Outorga concessão às enti
dades que menciona, para executar serviço d~ radi
odifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente eçucativos, e dá outras providências.

Ate,,\ciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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ta dias, a contar da data de publicação da delibe- pai, nos jornais de grande circulação e
ração de que trata o artigo anterior, sob pena de na imprensa oficial" no penúltimo dia do
torllarem-se nulos, de pleno direito, os atos de ou- mandato do Presidel')te dp Repqblica,
torga. dos Governadores de Estado e do Distri-

, Art. 4Q Este Decreto entra em vigor na data de to Federal e dos Prefeitos."
sua pf.lblicação.

Brasflia, 8 de novembro de 2000; 179º da Inde
pendência e 112º da República. Fernando Henrique
Cardoso, Pimenta da Veiga.

Aviso nl! 2.058- C. Civil.

Em 17 de novembro de 2000.

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

I _

PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUiÇÃO Nº 303, DE 2000

(Do Sr. Dr. Evilasio e Outros)

Acrecenta inciso VII ao art. 163 da
Constituição Federal.

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

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
pado Fed13ral, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art.1!l É acrescentado inciso VIII ao art. 163
da Constituição Federal, com a seguinte redação:

"Art. 163 .

r~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::
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Assinaturas Confirmadas
1 AFFONSO CAMARGO
2 AGNELO QUEIROZ
3 ALBERTO FRAGA
4 ALC/ONE ATHAYDE
5 ALDO REBELO
6 ALMIRSÁ
7 ALOlzlO SANTOS
8 ANIBAL GOMES
9 ANTONIO CAMBRAIA
10 ANTÓNIO DO VALLE
11 ANTONIO FEIJÃO
12 ANTÓNIO JORGE
13 ANTONIO PALOCCI
14 ARLINDO CHINAGLlA
15 AROLDO CeDRAZ
1~ ARYKARA
1,7 ÁTILALlNS
18 ÁTILA LIRA
19 AUGUSTO FARIAS
20 AUGUSTO FRANCO
21' AUGUSTO NARDES
'22 AVENZOAR ARRUDA
23 AYRTON XERÊZ
24 B. SÁ
25 BABÁ
26 BETINHO ROSADO
27 BISPO RODRIGUES

PFL
PCdoB
PMDB
PPB
'PCdoB
PPB
PSOB

,PMDB
PSOB
PMDB
PST
PTB
PT
PT
PFL.
PPB
PFL ',
PSOB
PPB
PSOB
PPB
PT
PPS
PSDB
PT
PFL

PL

PR
DF
DF
RJ
SP
RR
ES
CE
CE
MG
AP
TO
SP
SP
BA
SP
AM
PI
AL
SE '
RS,
PB·

RJ
PI '
PA
RN
RJ
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28 CAIO R/ELA PTB RS
29 CARLOS BATATA

,
pEPSD8

30 CARLOS DUNGA PMD8 PB
31 CARLOS SANTANA PT RJ
32 CELSO GIGLlO PTB SP
33 CELSO RUSSOMANNO PPB SP
34 CHICO DA PRINCESA PSDB PR
35 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
36 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
37 CORIOLANO SALES PMDB BA

38 COSTA FERREIRA PFL MA
39 CUSTÓDIO MAnOS PSDB MG

40 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB

41 DANILO DE CASTRO PSDB MG

42 DARCíSIO PERONDI PMDS RS
43 DE VELASCO psL SP
44 DR. EVILAslO PSB SP

45 DR. HÉLIO : PDT SP

46 DUILlO PISANESCHI PTB SP
47 EBERSILVA POT RJ

48 EDINHO BEZ PMDB SC

49 EDUARDO PAES PTB RJ

50 EDUARDO SEABRA PTB AP

51 ESTHER GROSSI PT RS

52 EULER MpRAIS PMDB GO

53 EURlpEDES MIRANDA POT RO
I

54 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO

55 FÉLIX MENDONQA PTS BA

56 FERNANDO FERRO PT PE

57 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ

58 FERNANDO MARRONI PT RS

59 FERNANDO ZUPPO PDT SP

60 FETTER JÚNIOR PPB RS

61 FLAvlOARNS PSDS pR

62 FRANCISCO COELHO PFL MA

63 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR
64 FRANelSTóNIO PINTO PMbB SA

65 FREIRE JÚNIOR PMDB TO

66 GERALDO MAGELA PT DF

67 GERSON PERES PPB PA

68 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL

69 GLyeoN TERRA PINTO P~DB MG

70 HAROLDO LIMA PCdoB BA
I

PSDB Al71 HELEN1LDO RIBEIRO
72 HERCULANO ANGH1NETTI PFB fvlG

73 HERMES PARCIANELLO PMDB PR
74 HUGO BIEHL PPB se

75 IARA BERNARDI PT SP
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76 IBER~ FERREIRA
77 IGOR AVELlNO
78 ILDEFONÇO CORDEIRO
79 INALDO LEITÃO
80 JAIME MARTINS
81 JAIR MENEGUELLI
82 JOÃO CALDAS
83 JOÃO COLAÇO
84 JOÃO FASSARELLA
85 JOÃO GRANDÃO
86 JOÃO HENRIQUE
87 JOÃO MAGALHÃES

88 JOÃO RIBEIRO
89 JOEL DE HOLLANDA
90 JONIVAL LUCAS JUNIOR
91 JORGE ALBERTO
92 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
93 JOSÉ BORBA

94 JOSÉ CHAVES
95 JOSÉ DE ABREU

96 JOSÉ DIRCEU
97 JOSÉ INDIO
98 JOSÉ LOURENÇO
99 JOSÉ MACHADO
100 JOSÉ MILlTÃO
101 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

102 JOSÉ PIMENTEL
103 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
104 JOVAIR ARANTES

105 JOLlO DELGADO
106 JUQUINHA
107 LAIRE ROSADO

108 LAMARTINE POSELLA
109 LAVOISIER MAIA
110 LEUR LOMANTO
111 L1NCOLN PORTELA

112 L1NO ROSSI
113 LUCIANO CASTRO
114 LUIS BARBOSA
115 LUIS CARLOS HEINZE

116 LUIZ BITTENCOURT
117 MAGNO MALTA

118 MANOEL VITÓRIO

119 MÁRCIO MATOS
120 MARCONDES GADELHA
121 MARCOS ROLlM

122 MARIA ABADIA
123 MARIA DO CARMO LARA

PPB
PMOB
PFL

PSDB
PFL
PT
PL
PMOB
PT
PT
PMOB
PMOB

PFL
PFL
PFL
PMOB
PSB
PMOB
PMOB
PTN
PT
PMDB
PFL
PT
PSDB
PFL

PT
PDT
PSOB

PMOB
PSDB
PMOB
PMDB
PFL
PFL
PSL
PSDB
PFL
PFL
PPB
PMOB

PTB

PT
S.PART.
PFL
PT

PSDB
PT

RN
TO
AC
PB
MG
SP
AL
PE
MG
MS
PI
MG

TO
PE
BA
SE
MA
PR
PE
SP
SP
SP
BA
SP
MG
PE

CE
SP

GO

MG
GO
RN

SP
RN
BA
MG
MT
RR
RR
RS

GO
ES

MS
PR
PB
RS

DF
MG
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124 MARINHA RAUPP
125 MARIO ASSAD JÚNIOR
'126 MARIO DE OLIVEIRA
127 MARIO NEGROMONTE
128 MAURO BENEVIDES
129 MEDEIROS
130 MILTON MONTI
131 MILTON TEMER

132 MORONI TORGAN
133 MURILO DOMINGOS
'134 MUSSA DEMES
135 NEIVA MOREIRA
136 NELSON MARQUEZELLI
'137 NELSON PELLEGRINO
138 NILSON MOURÃO
139 NILTON CAPIXABA
140 OUWO CALHEIROS
141 OSMÂNIO PEREIRA
142 OSVALDO REIS

'143 PADRE ROQUE
144 PAES LANDIM
'145 PASTOR AMARILDO
146 PASTORVALDECI PAIVA
147 PAULO BRAGA

148 PAULO KOBAYASHI
149 PAULO LIMA
150 PAULO ROCHA
'151 PEDRO CELSO
152 PEDRO CHAVES
153 PEDRO CORRÊA
154 PEDRO FERNANDES
155 PEDRO VALADARES
156 PEDRO WILSON
157 PHILEMON RODRIGUES
158 PROFESSOR LUIZINHO
159 RAFAEL GUERRA

160 RAIMUNDO COLOMBO
161 REGIS CAVALCANTE
162 RENATO VIANNA
163 RICARDO IZAR
164 RICARDO RIQUE

165 ROBÉRIO ARAÚJO
1615 ROBERTO BRANT
167 ROBERTO PESSOA
168 RONALDO CAIADO
169 RUBENS BUENO
17q RUBENS FURLAN
171 SALATIEL CARVALHO

PSDB
PFL
PMD8
PSDB
PMDB
PFL

PMDB
PT
pFL

PTS
PFL
PDT
PTB
PT
PT
PTB
PMDB
PSDB
PMDS
PT
PFL
PPB
psL
PFL
PSDB
PMDB
PT
PT
PMDB

PPB
PFL
PSB
PT
PL.
PT
PSDB

I

PFL,
PPS
PMDB
PMDB
PSOB
PL
PFL
PFL
PFL
PPS
pps
PMDS

RO
MG
MG
BA
CE
SP
SP
RJ

CE
MT
PI
MA
SP
BA
AC
RO
AL
MG
TO

PR
PI
TO
RJ
BA
SP
SP
PA
DF
GO
PE
MA
SE
GO

MG
SP
MG

SC
AL
SC
SP
PB
RR
MG
CE
GO
PR
SP
PE
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172 SALVADORZIMBALDI
173 SARAIVA FELIPE
174 SAULO PEDROSA
175 SEBASTIÃO MADEIRA
176 SÉRGIO BARCELLOS
177 SÉRGIO CARVALHO
178 SÉRGIO NOVAIS
179 SÉRGIO REIS
180 SrLAS BRASILEIRO
181 SILAS CÂMARA
182 THEM\STOCLES SAMPAIO
183 VADÃO GOMES
184 VICENTE ARRUDA
185 VILMAR ROCHA

186 VIRGíLIO GUIMARÃES
187 VIVALDO BARBOSA
188 WALDOMIRO FIORAVANTE
189 WANDERLEY MARTINS
190 WERNER WANDERER
191 WILSON BRAGA
192 ZAIRE REZENDE
193 ZÉ GOMES DA ROCHA
194 ZENALDO COUTINHO
195 ZILA BEZERRA

PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PFL
PSDB
PSB
PSDB
PMDB
PTB
PMDB
PPB
PSDB
PFL
PT
PDT
PT
S.PART.
PFL
PFL
PMDB
PMD8

PSDB
PFL

SP
MG
BA
MA
AP

RO
CE
SE
MG
AM
PI
SP
CE
GO
MG
RJ
RS
RJ
PR
PB

MG
GO

PA
AC

Assinaturas que Não Conferem
1 ADÃO PRETTO
2 ALEX CANZIANI
3 GASTÃO VIEIRA
4 GUSTAVO FRUET
5 IBRAHIM ABI-ACKEL
6 JANDlRA FEGHALI
7 JORGE PINHEIRO
8 PAULO PAIM
9 PEDRO NOVAIS

10 SERAFIM VENZON
11 ZEZÉ PERRELLA

PT
PSD8
PMDB
PMDB
PPB
PCdeB
PMDB
PT
PMDB

PDT
PFL

RS
PR
MA
PR
MG
RJ
DF
RS

MA
SC
MG

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 f\DELSON RIBEIRO PSC SE
2 ALDO ARANTES PCdeS GO
3 ALVARO GAUDENCIO NETO PFL PB
4 ANTÔNIO JOSÉ MaTA PMDB CE
5 FRANCISCO SOUSA PDT MA
6 JOSÉ EGYDIO PFL RJ
7 JOSÉ MAGALHÃES PMDB MT
8 MANOEL CASTRO PFL BA
9 ROGÉRIO SILVA PFL MT

10 SAULO COELHO PSDB MG
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Assinaturas Repetidas
1 ALBERTO FRAGA PMDB DF
2 ALDO REBELO P~daB SP
3 ALMIR SÁ PPB RR
4 ALMjRSÁ PPB RR

5 ALOlzlO SANTOS PSDB ES
6 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE

7 ANTONIO DO VALLE PMDB MG
8 ARLINDO CHINAGLJA pT SP

9 ARY KARA PPB SP
10 ARYKARA PPB SP

11 AUGUSTO FRANCO PSDB SE

12 B.SÁ PSDB PI
13 BISPO RODRIGUES PL RJ
14 CARLOS SANTANA PT RJ
15 CHICO DA PRINCESA PSDB PR
16 CORIOLANO SALES PMOB BA

17 CUSTÓDIO MAnos PSDB MG

18 DR. EVILÁSIO PSB SP

19 EBERSILVA POT RJ

20 EDINHOBEZ PMDB SC

21 EURlpEDES MIRANDA PDT RO

22 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO

23 FERNANDO FERRO PT PE

24 FERNANDO ZUPPO pDT SP

25 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR

26 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL

27 GLYCoN TERRA PINTO PMDB MG
28 HAROLDO LIMA PCdaB BA

29 HERCULANO ANGHINETII PPB MG

30 IBER~ FERREIRA PPB RN

31 JAIR MENEGUELLI PT SP

·32 JOÃOCOLAÇO pMDB PE

33 JOÃO FASSARELLA PT MG

34 JOAO HENRIQUE PMDB PI

35 JOÃO RIBEIRO PFL TO
36 JOSÉ BORBA PMDB PR

37 JOSÉ DIRCEU pT SP

38 JOVAIR ARANTES PSDB GO

39 JÚLIO DELGADO PMDB MG

40 LEUR LOMANTO PFl BA

41 LUCIANO CASTRO PFL RR

42 MARIA ABADIA PSDB DF

43 MILTON TEMER PT RJ
44 MUSSADEMES PFL PI

45 NILTON CAPIXABA PTB RO

46 PAULO BRAGA PFl BA
48 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
49 REGIS CAVAlCANTE PPS AL
50 RENATO VIANNA PMDB SC

51 ROBERTO BRANT PFL MG
52 RUBENS FURLAN PPS SP
53 SALATIEL CARVALHO PMDB PE

54 SALATIEL CARVALHO PMOB PE
55 SÉRGIO CARVALHO PSDB RO
56 SÉRGIO CARVALHO PSDB RO

57 SÉRGIO REIS PSDB SE

58 SILAS BRASILEIRO PMDB MG

59 SILAS CÂMARA PTB AM
60 VILMAR ROCHA PFL GO

61 VIVALDO BARBOSA PDT RJ

62 WILSON BRAGA PFL PB
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Oficio nº 231 / 2000

Brasília, 5 de dezembro de 2000.,

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

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

Emenda à Constituição do Sr. Deputado DA. Evílasio
e outros, que "Acrescenta inciso VIII ao art. 163 da
Constituição Federal", contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

195 assinaturas confirmadas;
011 assinaturas não confirmadas
010 deputados licenciados;
062 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza
Chefe

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG/SLATIVQS ~

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

.....................................................................................
SEÇÃO VIII

Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

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

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

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

vas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

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

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

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

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

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

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

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

" .

CAPÍTULO"
Das Finanças Publicas

SEÇÃO I
Normas Gerais ,

Art. 163. Lei complementar disporá sobre:
1- finanças púqlicas;' I'

" - divida pública externa,e interna, il'lcluída a
das autarquias, fundações e demais entidades con
troladas pelo Poder Público:

III-concessão de garantias pelas entidades pú-
blicas;

IV - emissão e r~sgate de títulos da djvi~a pública;

V - fisçalização das instituições financeiras;

VI- operações de câmbio realizadas por órgãos
e entidades da União, dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municípios;

VII - compatibilização das funções das institui
ções oficiais de crédito da União, resguardadas as ca
racterísticas e condições operacionais plenas das
voltadas ao desenvolvimento regional. -

Art. 164. A competência da União para emitir moe
da será exercida exclusivamente pelo Banco Central.

§ 1º É vedado ao Banco Central conceder, direta ou
indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qual
quer órgão ou entidade que não seja instituição!.i~anceira.

§ 2º O banco central poderá comprar e vender tí
tulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo
de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros.

§ 3º As disponibilidades de caixa da União serão
depositadas no Banco Central; as dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos OU enti
dades do Poder Público e das empresas pdr ele con
troladas, em instituições financeiras oficiais, ressalva
dos os casos previstos em lei.
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SEÇÃO 11
Dos Orçamentos

Ak 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:

1- o plano plurianual;
11- as diretrizes orçamentarias;
111- os orçamentos anuais.
§ 12 A lei que instituir o plano plurianual estabe

lecerá., de forma regionalizada, as diretrizes, objeti
vos e metas da administração pública federal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para
as relativas aos programas de duração continuada.
, § 22 A lei de diretrizes orçamentárias compreen

derá as metas e prioridades da administração pública
federal, incluindo as despesas de capital para o exercí
cio fmanceiro subseqüente, orientará a elaboração da
lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na
legislação tributária e estabelecerá a política de aplica
ção das agências financeiras oficiais de fomento.

§ 3Q O Poder Executívo publicará, até trinta dias
após o encerramento de cada bimestre, relatório re
sumido da execução orçamentaria.

§ 4f! Os planos e programas nacionais, regionais
e setonais previstos nesta Cqnstituição serão elabo
rados em consonância com o plano plurianual e apre
ciados pelo Congresso Nacional.

I
§ 5Q A lei orçamentária anual compreenderá:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da

União, seus fundos, órgãos e entidades da adminis
tração dir.eta e indireta, inclusive fundações institui
das e mantidas pelo Poder Público;,

" - o orçamento de investimento das empresas
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto;

Ih - o o~çamento da seguridade social, abrangen
do todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da ad
ministração direta ou indireta, bem como os fundos e
fundações instit~idos e mantidos pelo Poder Público.

§ qQ O projeto de lei orçamentária será acompa
nhado de demonstrativo regionalizado do efeito, so
bre as receitas e despesas, decorrente de isenções,
anistias, remissões, subsídios e beneficios de nature
za frnanceira, tributária e creditícia.

§ 72Os orçamentos previstos no § 52, I e li, des
te artigo, compatibilizados com o plano plurianual, te
rão entre suas funções a de reduzir desigualdades in
ter-regionais, segundo critério populacional.

§ 8º A lei orç!=1mentária anual não conterá dispo
sitivo estranho à previsão da receita e à fixação da
despesa, não se incluindo na proibição a autorização
para abertura de créditos supl~mentares e contrata
ção de operações de crédito, ainda que por antecipa
ção de receita, nos termos da lei.

§ 92 Cabe à lei complementar:

I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigên
cia, os prazos, a elaboração e a organização do plano
plurianual, da lei de diretrizes orçamentánas e da lei
orçamentária anual;

11 - estabelecer normas de gestão financeira e pa
trimonial da administração direta e indireta, bem como
condições para a instituição e funcionamento de fundos.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 304, DE ,2000

(Do Sr. Dr. Evilásio e outros)

Dá nova redação aos §§ Iº e 32 , do
art. 46, da Constituição Federal.

(Apense-se à Proposta de Emenda à
Constituição nº 274, DE 2000)

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

Art. 12 0 § 32 , do art. 46, da C~nstituiçãoFederal
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 46 , ..
§ 12 Cada Estado e o Distrito Federal

elegerão três Sefladores, com mandato de
oito anos, considerando-se eleitos os mais
bem votados segundo a lista de classifica
ção por votos obtidos. (NR)

§ 22 , .

§ 3Q Serão considerados suplentes, na
razão de dois para cada Senador, os candi
datos que obtiverem o maior número de vo
tos, seqüencialmente, na lista a que se refe
re o § 1Q."(NR)

Art. 22 Esta emenda constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

Justificação I

A prática diuturna tem evidenciado que a suces
são de Senadores por Suplentes, segundo a sistemá
tica constitucional em vigor, tem alçado ao cargo pes-

, , I

soas geralmente desconhecidas do eleitorado. I

Sendo os suplentes eleitos com o titular, candi
dato a Senatoria, que os indica, são, via de regra,
pessoas escolhidas aleatoriamente, até por laçop de
parentesco, mas sem expressão política, completa
mente despreparadas para o mister. E, quando por
armas do destino, assumem o Senado, revelam a fal
ta de trato com os problemas do País e até mesmo da
unidade da Federação que representam.

Urge, portanto, corrigir essa anomalia.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 2000. 

Deputado Evilásio Farias.
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Assinaturas Confirmadas
1 AFFONSO CAMARGO PFL PR
2 AGNALDO MUNIZ PPS RO
3 AGNELO QUEIROZ pedoS DF
4 AIRTON DIPP POT RS
5 ALCEU COLLARES PDT RS

6 ALDO REBELO pedoS SP
7 ALEX CANZIANI PSDB PR

8 ALMERINDA DE CARVALHO PFL RJ
9 ALMIR SÁ PPB RR
10 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE

11 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB SP
12 ANTÔNIO DO VALLE PMDB MG

13 ANTONIO FEIJÃO -PST AP

14 ANTONIO PALOGCI ,PT SP
15 ARACELY DE PAULA PFL MG

16 ARLINDO CHINAGLlA PJ SP
,

17 ARMANDO ABILlO- ·PMDB PB

18 ARNON BEZERRA PSDB CE
19 ARYKARA PPB SP

20 ÁTILA LINS PFL AM

21 ÁTILA LIRA PSOS PI

22 AUGUSTO NARDES PPB RS

23 AVENZOAR ARRUDA PT PB

24 AYRTON XERÊZ . PPS RJ

25 BETINHO ROSADO PFL RN
26 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSOB MG
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27 CABO JÚLIO PL MG
28 CAIO R1ELA PTB RS
29 CARLlTO MERSS pT se
30 CARLOS BATATA PSOB PE
31 CELSO RUSSOMANNO PPB SP
32 CEZAR SCHIRMER PMDB RS
33 CHICO DA PRINCESA PS08 PR
34 CIRO NOGUEIRA PpL PI
35 CLEU8ER CARNEIRO pFL MG
36 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
37 CORAUCI SOBRINHO PFL SP
38 CORIOLANO SALES PMOB BA
39 COSTA FERREIRA PFL MA
40 CUSTÓDIO MAnos PSDB MG
41 DANILO DE CASTRO PSDB MG
42 DARCislO PERONDI PMD8 RS
43 DE VELASCO PSL SP
44 DELFIM NETTO pps SP
45 DILCEU SPERAF1CO PPB PR
46 DJALMA PAES PSB PE
47 DR. EVILAslO PSB SP
48 EBERSILVA PDT RJ

49 EDMAR MOREIRA PPB MG
50 EDUARDO CAMPOS PS8 P1=
51 EDUARDO JORGE PT SP
52 ELISEU MOURA PPB MA
53 ELlSEU RESENDE PFL MG
54 ENIOBACCI PDT RS
55 ESTHER GROSSI pT , RS
56 EULER MORAIS PMOB GO
57 EULER RIBEIRO PFL AM
58 EURICO MIRANDA PPB RJ
59 EXPEDITO JÚNIOR pFL RO
60 FERNANDO DINIZ PMDB MG
61 FERNANDO MARRoNt PT RS
62 FERNANDO ZUPPO PDT SP
63 FLÀVIOARNS PSD8 PR
64 FLÃVIO DERZI PMDB MS
65 FRANCISCO COELHO PFL MA
66 FRANCISCO GARCIA FFl AM
67 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR

68 FREIRE JÚNIOR PMD8 TO
69 GASTÃO VIEIRA PMDB MA

I

70 GERALDO MAGELA PT DF

71 GERALDO SIMÓES PI,· BA

72 GERSON PERES PPB PA
73 GERVÁS10 SILVA PFL SC

74 GESS1VALDO ISAIAS PMOB PI
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75 GIVALOO CARIMBÃO PSB AL
76 GLYCON TERRA PINTO PMOB MG
77 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
78 GUSTAVO FRUET PMDa PR
79 HAROLDO LIMA PCdoS BA
80 HELENILDO RIBEIRO PSDB AL
81 HERCULANO ANGHINEITI PPB MG
82 HERMES PARCIANELLO PMDB PR
83 IARA BERNARDI PT SP
84 IBERÊ FERREIRA PPB RN
85 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG
86 IÉDIO ROSA PMDB RJ
87 IGOR AVElINO PMDB TO
88 ILDEFONÇO CORDEIRO PFL AC
89 INALOO LEITÃO PSDB PB
90 JAQUES WAGNER PT BA
91 JOÃO CALDAS PL AL
92 JOÃOCOLAÇO PMOB PE
93 JOÃO COSER PT ES
94 JOÃO HENR1QUE PMDB PI
95 JOÃO LEÃO PSDB 8A
96 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
97 JOÃO RIBEIRO PFL TO
98 JOÃO SAMPAIO POT RJ
99 JOÃO TOTA PPB AC
100 JONIVAL LUCAS JUNIOR PFL BA
101 JORGE KHOURY PFL BA
102 JORGE PINHEIRO PMDB DF
103 JORGE TADEU MUDALEN PMDB SP
104 JOSÉ ALEKSANDRO PSL AC

105 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB MA
106 JOSÉ BORBA PMDB PR
107 JOSÉ CARLOS COUTINHO PFL RJ
108 JOSÉ íNDIO PMDB SP

109 JOSÉ UNHARES PPB CE
110 JOSÉ LOURENÇO PFL BA
111 JOSÉ MACHADO PT SP
112 JOSÉMIUTÃO PSDB MG

113 JOSÉ PIMENTEL PT CE

114 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO PDT SP

115 JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL AL

116 JOVAIR ARANTES PSOB GO

117 JÚLIO DELGADO PMDB MG
118 JUQUINHA PSDB GO

119 JUTAHY JUNIOR PSOB BA
120 LAIRE ROSADO PMDB RN

121 LAURA CARNEIRO PFL RJ

122 LAVOIS\IER MAIA PFL RN
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t2'3'L'UCIANO CASTRO
I

PFL RR
124 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
125 LUIZ B1TTENCOURT PMDB GO
126 LUIZ MAINARDI PT RS
127 LUIZ SÉRGIO PT RJ
128 MAGNO MALTA PTS ES
'129 MARCONDES GADELHA PFL PB
130 MARCOS CINTRA PL SP
131 MARCOS ROLlM PT RS
132 MARIA ABADIA PSDB DF
133 MARINHA RAUPP PSDB RO
134 MÁRIO DE OLIVEIRA PMDB MG
135 MÁRIO NEGROMONTE PSDB BA

I

136 MARISA SERRANO PSDB MS
137 MAURO BENEVIDES PMOB CE
138 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
139 MILTON MONTI PMDB SP
140 MORONl TORGAN PFL CE
'141 MUSSADEMES PFL PI
'142 NAIR XAVIER LOBO PMDB GO
143 NEIVA MOREIRA por MA
144 NELSON MARQUEZELLI prs SP
145 NELSON MEURER PPB PR
"146 NELSON PROENÇA PMDB RS
147 NILTON BAIANO PPS ES
148 NILTON CAPIXABA prs RO
149 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO
150 OSCAR ANDRADE PFL RO
'15'1 OSMÂNIO PEREIRA PSDB MG
'152 OSMAR SERRAGLlO PMDB PR
153 OSVALDO REIS PMD8 TO
'154 PADRE ROQUE PT PR

I
155 PAES LANDIM PFL PI
156 PASTOR AMARILDO PPB TO

157 PAULO BALTAZAR PSB RJ
158 PAULO FEIJÓ PSD8 RJ

159 PAULO GOUVÊA PFL SC

160 PAULO KOBAYASHI PSDB Sp
16'\ PAULO LIMA PMDB SP

162 PAULO OCTÁVIO PFL DF
163 PAULO ROCHA PT PA

164 PEDRO CANEDO PSOB GO

165 PEDRO CHAVES PMD8 GO
PEDRO CORRÊA

I

'166 PPB pE
167 PEDRO EUGÊNIO PPS pE
'168 PEDRO FERNANDES PFL MA

169 PEDRO NOVAIS PMDB MA

170 PEDRO WILSON PT GO
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171 POMPEO DE MATTOS
172 PROFESSOR LUIZINHO

173 RAFAEL GUERRA

174 RAIMUNDO COLOMBO

175 REGIS CAVALCANTE

176 RENATO VIANNA
177 RENILDO LEAL
178 RICARDO IZAR
179 RICARDO R1QUE
180 RICARTE DE FREITAS
181 ROBERTO JEFFERSON

182 ROBERTO PESSOA
183 RONALDO CAIADO

184 RUBENS BUENO
185 RUBENS FURLAN
186 SALVADORZIMBALDI

187 SAULO PEDROSA
188 SEBASTIÃO MADEIRA
189 SÉRGIO BARCELLOS
190 SÉRGIO CARVALHO
191 SÉRGIO NOVAIS

192 SÉRGIO REIS

193 SILAS BRASILEIRO
194 SILAS CÂMARA
195 SILVIO TORRES
196 SIMÃO SESSIM

197 TELMA DE SOUZA

198 TETÉ BEZERRA
199 VADÃO GOMES
200 VICENTE ARRUDA

201 VILMAR ROCHA
202 VIRGíLIO GUIMARÃES
203 WAGNER SALUSTIANO
204 WALDOMIRO FIORAVANTE
205 WANDERLEY MARTINS

206 WILSON SANTOS
207 XICO GRAZIANO

208 ZAIRE REZENDE

209 ZILA BEZERRA

POT
PT

PSDB
PFL

PPS
PMOB
PT8
PMOB
PSD8
PSD8
PTB
PFL
PFL
PPS
PPS
PSOB
PSDB
PSOB
PFL
PSDB
PSB
PSDB
PMDB
PTB
PSDB
PPB
PT
PMDB
PPB
PSOB

PFL
PT
PPB
PT
S.PART.
PMDB
PSOB

PMDB
PFl

RS
SP
MG

se
AL
SC
PA
SP

PB
MT
RJ
CE
GO
PR

SP
SP

BA
MA
AP
RO
CE
SE

MG
AM
SP

RJ

SP
MT
SP
CE
GO
MG
SP
RS

RJ
MT

SP

MG

AC
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Assinaturas que Não Conferem
Quarta-feira 6 64407

II t f

1 ALBERTO FRAGA
( I "

2 ALCESTE ALMEIDA
, J > :

3 ALOIZIO SANTOS
I

4 ANTONIO KANDIR
5 BISPO RODRIGUES

I ,

6 CARLOS DUNGA
," I

7 CLOVIS VOLPI
I I J... ' ,

8 DAMIAO FELlCIANO
9 EDUARDO BARBOSA
10 EMERSON KAPAZ
1'1 ENIVALbo RíBEIRO
12 E0NicIO OLIVEIRA
13 FERNANDO FERRO
'14 JOSÉ DIRCEU
15 OLAVO CALHEIROS

16 OLIVEIRA F1U-IO
17 RAIMUNDO SANTOS

'I I 1 I ,11 ,
18 REMI TRINTA

I '
'19 ROBERTO BRANT

, I

20 ROLAND LAVIGNE
I 1 I I'

21 ROMEU QUEIROZ
22 WELlNTON FAGUNDES
23 wiLsON BRAGA
24 ZÉ GOMES DA ROCHA

25 ZEzI= PERRELLA

I I 11

PMDB
1 i

PMDB

PSDB
PSDB
I

PL
I

PMDB

PSDB
I /1 I

PMOB
PSDB
PPS

PPB
, I

PMDB

PT
PT
I ,

PMDB
I

PSOB

PFL
PST
, I

PFL
, ~

PFL
PSD8
PSDB
PFL
PMbB
PFL

DF
i

RR
I

ES

SP
RJ
\ '

PB
I

SP
I ,

P8
I
MG
SP
I :

PB
CE
, I

PE
I

SP
\

AL
I 1

PR
I

PA
I, I

MA
, I

MG

BA
I
MG

MT
I :

PB
GO
I ,

MG

, I I ,I

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 DARCi COELHO

2 FRANcisco SOUSA
3 RENATO SILVA

PFL
por
PSDB

TO

MA
PR
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Assinaturas Repetidas
1 ANTÔNIO DO VALLE PMDB MG

2 ÁTILA LINS PFL AM

3 AUGUSTO NARDES PPB RS

4 AUGUSTO NARDES PPB RS

5 CABO JÚUO PL MG

6 CHICO DA PRINCESA PSOS PR
7 CORIOLANO SALES PMDB BA
8 EDUARDO CAMPOS PSB PE
9 ELISEU MOURA PPB MA

10 EULER RIBEIRO PFL AM

11 FLÁVIOARNS PSDB PR

12 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG
13 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG

14 JOÃO CALDAS PL AL
- I

15 JOSÉ ALEKSANDRO PSL AC
-

16 LAVOISIER MAIA PFL RN
17 MARCONDES GADELHA PFL PB
18 MORONI TORGAN PFL CE

19 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO
~ "'.

20 POMPEO DE MATTOS POT RS

21 RAIMUNDO COLOMBO PFL se
22 RICARDO RJQUE PSOB PB

23 RICARDO RIQUE PSDB PB
24 SALVADOR ZIMBALDI PSDB SP

25 SÉRGIO CARVALHO PSOB RO

26 SÉRGIO NOVAIS PSB CE

27 SÉRGIO REIS PSOB SE

28 VILMAR ROCHA PFL GO

29 WILSON SANTOS PMDB MT

30 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO
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Ofício nº 232 / 2000

Bras{lia, 5 de dezembro de 2000

A Sua Senhoria o Senhor
I

DI'. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:

Cbmunico a Vossa Senhoria que a Proposta de
Emenda á Constituição do Sr. Deputado DI'. Evilásio E
Outros, que "Dá nova redação aos §§ 1º e 3º, do art.
46, da Constituição Federai', contém número sufici
ente de signatários, constando a referida proposição
de:

209 assinaturas confirmadas;

025 as~inaturas não confirmadas;

q03 deputados licenciados;

030 assinaturas repetidas:

002 assinaturas ilegíveis.

At~nciosamente,

Claudia Neves C. de Souza
, I

Chefe

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTADOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
~I 1988
-,

I TfTULO IV
Da Organização Dos Poderes

CAPfTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO I
Do Congresso Nacional

................ ';'"'' ~ ; .

Art. 46. O Senado Federal compõe-se de repre
sentantes dos Estados I e do Distrito Federal, eleitos
segundo o principio majoritário.

§ 12 Cada Estado e o Distrito Federal elegerão
três Senadores, com mandato de oito anos.

§ 22 A representaçao de cada Estad,? e do Distri
to Federal será renovada de quatro em quatro anos.
alternadamente, por um e dois terços.

§ 32 Cada Senador será eleito com dois suplen-
teso

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

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

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

I

11 - do Presidente da República;

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

§ 12 A Constituição não poderá ser emenqada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sitio.

I

§ 2º A proposta será discutida e votada em
cada Ca~a do Congresso Nacional, em dois tur
nos, considerando-se aprovada se obtiver" em
ambos, três quintos dos votos dos respectivos
membros.

§ 3º A,emenda á Constituição será promulga
da pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, com o respectivo número de or
dem.

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

I - a forma federativa de Estado;

11 - o voto direto, secreto, universal e perlôdico;

111- a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5º A matéria constante de, proposta de emen
da rejeitada ou havida porprejudicada não pode ser



vários meses.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 305, DE 2000

(Do Sr. Dr. Evilasio E Outros)

Dá nova redação ao inciso XII do
art. 49 e acrescenta parágrafo ao art. 223
da Constituição Federal.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

64410 Quarta-feira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2000

objeto de nova proposta na mesma sessão legislati- O processo de outorga envolve diversas

va. ações no Executivo e a necessidade de homolo-
.................................................................................... gaçao pelo Poder LegTSlauvo:1"J-oE-xecutivo, inclui
....................................................................................

a apresentação de vasta documentação ao Minis-

tério das Comunicações, a análise do pleito, a re

alização de processo seletivo, quando há mais de

um interessado, e a edição de ato de outorga. O

grande número de pedidos em análise faz com

que a tramitação naquele Poder estenda-se por

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

Art. 1º O inciso XII do art. 49 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 49 .

XII - apreciar os atos de outorga e de
renovação para exploração de serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens,
exceto no caso de rádios comunitárias.
(NR)"

Art. 2!! É acrescentado ao art. 223 da Constitui

ção Federal parágrafo com a seguinte redação:

"Art. 223 ..
§ 6º Os atos de outorga para o serviço

de radiodifusão comunitária dispensam a
apreciação do Congresso Nacional."

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vi

gor na data de sua pub~icação.

Justificação

A aprov~ção da Lei das Rádios Comunitári

as, Lei nº 9612, de 19 de fevereiro de 1998, provo

cou grande expectativa quanto àregularização

desse segmento de emissoras. No entanto, pas

sados dois anos da aprovação da referida legisla

ção, nenhuma rádio comunitária foi autorizada a
funcionar no País.

Ao Legislativo, compete aprovar o ato encami

nhado pelo Executivo, conforme o art. 223 da Consti

tuição Federal que estabelece que os atos de outorga

e de renovação para os serviços de radiodifusão so

mente produzem efeitos legais após a deliberação do

Congresso Nacional. O art. 49 também especifica que

a apreciação dos atos de concessão e renovação faz

parte da competência exclusiva do Congresso Nacio

nal. O processo tramita, portanto, por duas comissães

da Câmara dos Deputados e duas do Senado Fede

ral, o que introduz atraso significativo na aprovação

da outorga, condição necessária ào início das ativida

des das emissoras.

Assim sendo, a presente Proposta de Emenda à

Constituição pretende excluir os atos de outorga e re

novação de rádios Comunitárias da obrigatoriedade

definida no texto constitucional. Com esse objetivo al

teramos a redação do art. 49 e acre~centamos pará

grafo ao art. 223. Aproveitando a oportunidade ampli

amos o escopo do art. 49, que se refere somente aos

atos de concessão e renovação de concessão, para

torná-lo coerente com o disposto no § 30 do art. 22::·

que também se refere à apreciação ,dos atos de per..

missão e autorização para os serviços de radiodifu

são.

Dada a relevância da iniciativa que ora propo
mos, esperamos obter de nossos Pares apoio para
sua célere tramitação e aprovação nesta Casa.

Sala das Sessões em 29 de Novembro de 2000.
- Deputado Evilásio Farias
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Assinaturas Confirmadas

Quarta-feira 6 644) )

i AFFONso CAMARGO
1 ' , ,

2 AGNELO QUEIROZ

3 ALCESTE ALMEIDA
~ I I

4 ALCEU COLLARES
,I I" I

5 ALDO REBELO
1 , "

6 ALEX CANZIANJ
, j I' I \ I

7 ALMERINDA DE CARVALHO
l , II I ,

8 ALMIRSA
, ,J , I

9 ALO/ZIO SANTOS
10 ANIBAL GOMES
11 ANTONio CAMBRAIA

li, _ I ,I "

12 ANTONIO CARLOS KONDER REIS
r I I ~ A I ' ,

13 I ANTONIO DO VALLE

14 I ANTÔNIO JORGE
I' I ",I,'

15 ANTONIO PALOCCI
r I I I 1: 1

16 ARACELY DE PAULA
i I ' " ' ' 1 j

17 ,ARLINDO CHINAGLJA
I I I I I, • I

18 ARMANDO ABILlO

19 A~NON B~ZERRA
I ,I ' I

20 I AROLDO CEDRAZ
21 'ÁTILA LINS

,li ,>

22 ATILA LIRA
J " I I

23 AUGUSTO NARDES
I I." I ~A

24 AYRTON XEREZ

25 B. SÁ
I I ,I

26 BISPO RODRIGUES

, J

PFL

PCdoB
, '

PMOB
por

I I

PCdoB
I

PSDB
, ,

PFL
I I ,

PPB
, I

PSDB
I I I

PMOB
PSDB
• I I

PFL
I "I

PMDB

PTB

PT
PFL
PT
PMDB
PSbB
I ' "
PFL
I I '

PFL
I I

PSDB
I '

PPB
PPS
PSOB
PL

PR
~ I

DF
I I

RR
RS
SP
• i
PR
RJ

I

RR
ES
CE

!

CE
se
tvlG
to
SP
rviG
SP
PB
CE
I

BA
I I

AM.
PI
RS
i •
RJ
pl
I

RJ
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T1 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
28 CAIO RIELA PTB
29 CARLlTO MERSS PT
30 CARLOS BATATA PSOB
31 CELCITA PINHEIRO PFL
32 CEZAR SCHIRMER PMDB
33 CHICO DA PRINCESA PSOB
34 CIRO NOGUEIRA PFL
35 CLOVIS VOLPI PSOB
36 CONFÚCIO MOURA PMDB
37 CORNÉLlO RIBEIRO PDr
38 CUSTÓDIO MATTOS PSDB
39 DE VELASCO PSL
40 DJALMA PAES PSB
41 DR. EVILÁSIO PSB
42 EBER SILVA PDT
43 EDUARDO BARBOSA PSDB
44 EDUARDO CAMPOS PSB
45 EDUARDO JORGE PT
46 EDUARDO PAES PTB
47 EDUARDO SEABRA PTB
48 ELlSEU MOURA PPB
49 ELlSEU RESENDE PFL
50 EMERSON KAPAZ PPS
51 ENIO BACCI PDT
52 ENIVALDO RIBEIRO PPB
53 ESTHER GROSSI PT
54 EULER MORAIS PMDB
55 EULER RIBEIRO PFL
56 EUNíCIO OLIVEIRA PMDB
57 EURICO MIRANDA PPB
58 EURípEDES MIRANDA PDT
59 EXPEDITO JÚNIOR PFL
60 FERNANDO CORUJA POT
61 FERNANDO FERRO PT
62 FERNANDO GONÇALVES PTB
63 FERNANDO MARRONI PT
64 FERNANDO ZUPPO PDT
65 FETTERJÚNIOR PPB
66 FLÁVIO ARNS PSDB
67 FRANCISCQ COELJ-:lO PFL

I 68 FRANCISCO GARCIA PFL
69 GASTÃO VIEIRA PMDB
70 GERALDO MAGELA PT
71 GERALDO SIMÕES PT
72 GESSIVALDO ISAIAS PMDB
73 GIOVANNI QUEIROZ PDT
74 GIVALOO CARIMBÃO PSB

MG
RS
SC
PE
MT
RS
PR
PI
SP
RO
RJ
MG
SP
PE
SP
RJ
MG
PE
SP
RJ
AP
MA
MG
SP
RS
PB
RS
GO
AM
CE
RJ
RO
RO
se
PE
RJ
RS
SP
RS
PR
MA
AM
MA
DF
BA
PI
PA
AL

Dezembro de 2000
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75 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG
76 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
77 HAROLDO LIMA PCdaB BA
78 MELENILDO RIBEIRO PSDB AL
79 HENRIQUE EDUARDO ALVES P~DS RN
ao HERCULANO ANGHINETTI PpS ~G

I

81 HERMES PARCIANELLO PMDB PR
82 IBER~ FERREIRA PPB RN
83 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG
84 IGOR AVELlNO PMDB TO
85 ILDEFONÇO CORDEIRO PFL AC
86 !NALDO LEITÃO pSD8 pS

87 IRIS SIMÕES PTS PR
88 JAIME MARTINS PFL MG
89 JAIR MENEGUELLI PT SP
90 JANDlRA FEGHALI PCdaB RJ

91 JOÃO CALDAS PL AL

92 JOÃOCOLAÇO pMDB PE

93 JOÃO COSER FT ES

94 JOÃO LEÃO pSDB BA

95 JOÃO MENDES PMDB RJ

96 JOEL DE HOLLANDA PFl PE

97 JORGE COSTA PMDB PA
98 JORGE KHOURY PFL BA

99 JORGE PINHEIRO PMDB DF

100 JORGE TADEU MUDALEN PMDB SP

101 JOSÉ ALEKSANDRO PSL AC

102 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA pSB. fv1A
103 JOSÉ BORBA PMD8 PR

104 JOSÉ CARLOS COUTINHO PFL RJ

105 JOSÉ DIRCEU PT Sp

106 JOSÉ iNDIO PMDB SP

107 JOSÉ LOURENÇO PFL BA

108 JOSÉ MACHADO PT sp
109 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PFL PE

110 JOSÉ PIMENTEL PT CE

111 JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL AL

112 JOVAIR ARANTES PSDB 80
113 JÚLIO DELGADO PMOB MG

114 JUQUINHA PSDS GO
115 JUTAHY JUNIOR PSDB BA

116 LAIRE ROSADO PMOB RN

117 LAMARTINE POSELLA PMDB SP

118 LAURA CARNEIRO PFL RJ'
I

119 LlNcqLN PORTELA PSL MG
120 UNO ROSSI PSD8 MT
121 LUIS BARBOSA PFL RR

122 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
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123 LUIZ ANTONIO FLEURY PT8 SP
124 LUIZ BITTENCOURT PMDB GO
125 LUIZ SÉRGIO PT RJ
126 MAGNO MALTA PT8 ES
127 MARCELO DÉDA PT SE
128 MARCONDES GADELHA PFL PB
129 MARCOS ROUM PT RS
130 MARCUS VICENTE PSDB ES
131 MARIA ABADIA PSDB DF
132 MARINHA RAUPP PSDB RO
133 MÁRIO DE OLIVEIRA PMDB MG
134 MÁRIO NEGROMONTE PSDB BA
135 MARISA SERRANO PSDB MS
136 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
137 MILTON MONTI PMDB SP

138 MURILO DOMINGOS PTa MT
139 MUSSADEMES PFL PI

140 NAIR XAVIER LOBO PMDB GO

141 NELSON MARQUEZELLl PTS SP
142 NELSON PROENÇA PMDB RS

143 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO

144 OLIVEIRA FILHO PSDB PR

145 OSCAR ANDRADE PFL RO

146 OSMÂNIO PEREIRA PSDB MG

147 OSMAR SERRAGLlO PMDB PR

148 OSVALDO REIS PMDB TO

149 PADRE ROQUE PT PR

150 PAES LANDIM PFL PI

151 PASTOR AMARILDO PPB TO

152 PAULO BALTAZAR PSB RJ

153 PAULO BRAGA PFL BA

154 PAULO JOSÉ GOUVÊA PL RS

155 PAULO KOBAYASHI PSDB SP

156 PAULO LIMA PMDB SP

157 PAULO ROCHA PT PA

158 PEDRO CANEDO PSDB GO

159 PEDRO CHAVES PMDB GO

160 PEDRO CORRI::A PPB PE

161 PEDRO NOVAIS PMDB MA

162 PEDRO VALADARES PSB SE

163 PEDRO WILSON PT GO

164 PINHEIRO LANDIM PMDB CE

165 POMPEO DE MATTOS PDT RS

166 PROFESSOR LUIZINHO PT SP

167 RAFAEL GUERRA PSDB MG

168 RAIMUNDO COLOMBO PFL SC

169 RAIMUNDO SANTOS PFL PA

170 REGIS CAVALCANTE PPS AL
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171 RENATO VIANNA PMDB SC
I

'172 RICARDO IZAR PMDB SP
173 RICARDO RIQUE PSbB PB
174 RICARTE DE FREITAS PSOB MT

I

175 ROBERTO BRANT PFL MG
176 ROBERTO JEFFERSON PTB RJ
177 ROBERTO PESSOA PFL CE
178 ROBERTO ROCHA PSPB MA

" I

179 ROLAND lAVIGNE PFL BA
I. '

180 ROMEL ANIZ10 PPB MG, ,I •
181 ROMMEL FEIJO PSDB CE

I
182 RONALDO CAIADO PFL GO
183 RUBENS BUENO PPS PR
184 RUBENS FURlAN PPS SP

I ,
-185 SALVADOR ZIMBALDI PSDB SP
186 SAULO PEDROSA PSDB BA
187 SEBASTIÃO MADEIRA PSOB MA
188 SERAFIM VENZON PDT SC
189 sÉRGi,o BARCELLOS PFL AP
190 SÉRG'O CARVALHO PSDB RO

191 SE:RGIO MIRANDA PCdoS MG
192 SÉRGIO NOVAIS PSB CE
I

SÉRGIO REIS193 PSDB SE
194 SILAS BRASILE!RO PMDB MG

~I I

195 SILAS CAMARA PTB AM
I

Sp196 TELMA DE SOUZA PT
197 VADÃO GOMES PPB SP
198 VICENTE ARRUDA P13DB CE
I

199 VILMf\R ROCHA PFL GO
I

20q VIRGILlO GUIMARÃES PT MG, I

201 VITTORIO MEDIOU PSOB MG
202 WALDIR SCHMIDT PMOB RS

I

203 WALDOMIRO FIORAVANTE PT RS
I I

204 WALTER PINHEIRO PT BA

205
. I

RJWANDERLEY MARTINS S.PART.
206 WELlNTON FAGUNOES PSDB MT

207 WILSON BRAGA PFL PB
I

PMDB MT208 WILSON SANTOS,
PSOB SP209 xlqo GRAZIANO

210 YEDA CRUSIUS PSPB RS
\ 1I •

211 ZAIRE Rr=ZENPE PMDB MG

212 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO
I

ZILA BEZERRA213 PFL AC
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Assinaturas que Não Conferem
1 CARLOS DUNGA PMDB P8

2 DAMIÃO FELlCIANO PMD8 PB

3 DANILO DE CASTRO PSOB MG

4 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR
5 GILMAR MACHADO PT MG

6 GUSTAVO FRUET PMDB ~PR

7 IÉDIOROSA PMDB RJ

8 JONIVAllUCAS JUNIOR PFL BA
PEDRO EUGÊNIO

.
9 PPS PE
10 REMI TRINTA PST - MA

11 ZEZÉ PERRELLA PFL MG'

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 DARCI COELHO PFL. TO·

2 MOACIR PIOVESAN POT PR

,

Assinaturas Repetidas
1 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSOB MG

2 CHICO DA PRINCESA' . , PSDB PRo
3 EBERSILVA PDT RJ

4 GUSTAVO FRUET PMDB PR

5 HERCULANO ANGHINETTI PPB MG

6 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG

7 ILDEFONÇO CORDEIRO PFb AC

8 LlNCOLN PORTELA PSL MG

9 MARIA ABADIA PSDB DF'

10 MARiSA SERRANO PSOB M~'I
11 NAIR XAVIER LOBO PMDB GO,

12 NELSON MARQUEZELLI PTB SP·!·

13 PAULO BRAGA PFL BA.I!. -'

14 PEDRO CANEOO PSDB- G0.1,

15 RAIMUNDO COLOMBO, PFL SC~~
, ,~

16 ROMEL ANIZIO PPB MGi:
17 SÉRGIO CARVALHO PSDB RO-

18 WILSON SANTOS PMDB MF'
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Ofício nº 230/2000

Brasília, 4 de dezembro de 2000

.A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
N e st a

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

Emenda àConstituição do Sr. Deputado Dr. Evilásio e
Outros, que "Dá nova redação ao inciso XII do art. 49
~ acrescenta parágrafo ao art. 223 da Constituição
Federal"., contém número suficiente de signatários,
constando a referida proposição de:

213 assinaturas confirmadas;
011 assinaturas. não confirmadas;
002 deputados Iic~nciados;
018 assinaturas repetidas;
001 assinatura ilegível.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. De Sou

za, Chefe

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONS~ITUIÇÃO

I, DA
REPÚBlicA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

rfTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPtTUL91
Do Poder Legislativo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres

so ~lacional:
I - resolver defitivamente sobre tratados, acor

dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou cOP,1promissos gravosos ao patrimônio nacional:

,11- autorizar o Presidente da República a decla
rar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças es
trangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, ressalvados os ca
sos previstos em lei complementar;

I,

, 111 - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
da República a se ausentarem do Pais, quando a au
sência exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção
I

federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender
qualquer uma dessas medidas;

V - sustar os atos normativos do Poder Executl-
\ I

vo que e~orbitem do poder regulamentar ou dos limi-
tes de delegação legislativa;

V! - mudar temporariamente sua sede;
VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados

Federais e os Senadores, observado o que dispõem
I

os arts. 37, XI, 39, § 4E, 150, li, 153, 111, e 153, § 2E, I;
* Inciso VII com redação dada pela Emenda Constitucional

nº 19, de 04 061998. ,

VII I - 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, 11, 153, 111, e 153, § 2º, I;
* Inciso VIII com redação dada pela Emenda Constitucio

nal nº 19. de 4/0611998.

IX - julgar anualmente qS contas prestadas pelo
Presidente da República e apreciar os relatórios so
bre a execução dos planos de governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;

XI-zelar pela preservação de sua competêrcia legis
lativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;

XII- apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;

I

XIII- escolher dois terços dos membros do Tri-
bunal de Cont~s da União;

XIV - aprovar iniciativa,s do Poder Executivo re-
ferentes a atividades nucleares; ,

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI - autorizar, em terras indígenas, a explora

ção e o aproveitamento de recursos hídricos e a pes
quisa e lavra de riquezas minerais;

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a
dois mil e quinhentos hectares.

SEÇÃO vIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

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

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

11 - do Presidente da República;



Institui O Serviço De Radiodifusão
Comunitária E Dá Outras

lEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.

Art. 1º Denomina-se Serviço de Radi,odifusão
Comunitária a radiodifusão sonora, em freqüência
modulada, operada em baixa potência e 'cobertura
restrita, outorgada a fundações e associações comu
nitárias, sem fins lucrativos, com sede na !ocalidade
de prestação do serviço.

§ 1º Entende-se por baixa potência o' {3erviço de
radiodifusão prestado a comunidade, com potência li
mitada a um máximo de 25 watts ERP e altúra do sis
tema irradiante não superior a trinta metros~J

§ 2º Entende-se por cobertura restrita aquela
destinada ao atendimento de determinada comunida
de de um bairro e/ou 'vila.

Art. 2º O Serviço de Radiodifusãq Cqmunitária
obedecerá aos preceitos desta lei e, no q4e couber,
aos mandamentos da Lei nº4. f17, de 27 de agosto de
1962, modificada pelo Decreto-lei nº23~, d~ 28 de fe
vereiro de 1967, e demais disposições 1~9,fl)s.

Parágrafo único. O Serviço de Radiodifusão Co
munitária obedecerá ao disposto no art. 223 da Cons
tituição Federal.

Art. 3º O Serviço de Radiodifusão Comunitária
tem por finalidade o atendimento à comunidade bene-
ficiada, com vistas a: 'J

I - dar oportunidade à difusão de idéias, ele
mentos de cultura, tradições e hábitos sOGiais da co
munidade;

11 - oferecer mecanismos à formaçãó e integra
ção da comunidade, estimulando o lazer,-a cultura e o
convívio social; "

111 - prestar serviços de utilidade pública, inte
grando-se aos serviços de defesa civil, 'sempre que
necessário; I

IV - contribuir para o aperfeiçoamentó profissional
nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, de
conformidade com a legislação profissional vigente;

TíTULO VIII
Da Ordem Social
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111 - de mais da metade das Assembléias legis- § 5º O prazo da concessão ou permissão será
lativas das unidades da Federação, manifestando-se, de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem- para as de televisão.

bros. Art. 224. Para os efeitos do disposto neste capí-
§ 1º A Constituição não poderá ser emendada tulo, o Congresso Nacional instituirá, como órgão au-

na vigência de intervenção federal, de estado de defe- xiliar, o Conselho de Comunicação t)ocial, na forma
sa ou de estado de sítio. da lei.

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

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

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

I - a forma federativa de Estado;

11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;

111 - a separação dos Poderes:

IV - os direitos e garantias individuais.

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

CAPíTULO V
Da Comunicação Social

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permis
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
'I 'rjicial.
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V - per,mitir a capacitação dos cidadãos no exer- LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
creio do direito de expressão da forma mais acessível COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-
possivel. CeDI

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 168, DE 2000

(Do Sr. Lincoln Portela)

Dá nova redação ao art. 12, inciso 11,
a, da Lei Complementar nº 64, de 18 de, )

maio de 1990, lei das Inelegibilidades.
,(.4. Comissão de Constituição e Justiça

e de Redação.)

O Congresso Nacional decreta:
, Art. 1º Acrescente-se ao art.Iº, 11, a, da Lei Com-

plementar nº64 o item 17, com a seguinte redação:
,

"17. Os presidentes da Câmara dos
Deputados, Senado Federal, Assembléias
Legislativas Estaduais, Câmara Legislativa
do Distrito Federal e Câmaras de Vereado-
I
res Municipais".

,
, Art.2º Esta lei entra em vigor na datq da sua pu-

blicação.

", Justificação

O art. 'I º I ii, a da Lei .complementar nº 54, de 18
de maio de 1990, estabelece quais são as'autorida
des ineieg;veis para 'os cargos de Presidente e
Vice-Presidente da República, Governadores e
Vice-Governadores de Estado e Prefeitos e Vice-Pre
feitos M~hic;pais e os prazos que essas autoridades
devem defInitivamente afastar-se de seus cargos e
funçõesl:

Dentre todas as autoridades elencadas, nunca
ponstou os Presidentes da Câll)ara dos Deputados
Fede~aist Senado Federal, Assembléias Legislativas
Estaduais" Câmara Legislativa do Distrito Federal e
Câmaras dos Vereadores Municipais.

, Estas autqridades exercem grande poder dentro
de suas.áreas de competência, podendo inclusive in
fluenciar nos, pleitos para os Executivos Federal,
Estaduai(1 e rviunicip~is.

, A ética e lisura nas eleições é princípio inarredá
vai, razão pela quai entendo que a atual Lei das Inele
gibilidades deve sofrer a presente modificação.

I As~im send?, ~speramos contar com o apoio de
todos os ilustres parlamentares para a aprovação do
nosso projeto.
: Sala das S~ssões, 30 de novembro de 2000. -
Deputado Lincoln Portela, PSL - MG.

LEI COMPLEMENTAR Nº 64,
DE 18 DE MAIO DE 1990.

I ,

Estabelece, de Acordo com o Art. 14
§ 9º da Constituição Federal, Casos de
Inelegibilidade. Prazos De Cessação e
determina outras Providências.

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:

a) os Inalistáveis e os analfabetos;

b) os ~embros do Congresso Nacional,. das
Assembléias Legisiativas, da Câmara Legislativa e
das Câmaras Municipais que, hajam perdido os res
P!3ctivos mandatos por infringência do disposto nos
incisos I e 11 do art. 55 da Constituição Federal, dos
dispositivos equivalentes sobre perda de mandato
das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos
Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que
se realizarem durante o período remanescente do
'mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos
subseqüentes ao término da legislatura;

• Alínea "b" com redação dada pela Lei Complementar nº
81, de 13-4-1994.

c) O Governador e o Vice-Governador de Estado
e do Distrito Federal, o Prefeito e o Vice-prefeito que
perderem seus cargos eletivos por infringência a dis
positivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do
Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para
as eleições que se realizprem durante o período re
manescente e nos 3 (três) anos subseqüentes ao tér
mino do mandato para o qual tenham c;ido eleitos;

d) os que tenham contra sua pessoa represen
tação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, tran
sitada em julgado, em processo de apuração de abu
so do poder econômico ou político, para a eleição na
qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem
como para as que se realizarem nos 3 (três) anos se·
guintes;

e) os que forem condenados criminalmente,
com sentença transitada em julgado, pela prática de
crimes cqntra a economia popular, a fé pública, a ad
ministração pública, o patrimônio público, o mercado
financeiro, pelo trafico de entorpecentes e por crimes
eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos, após o cumpri
mento da pena;

f) os que forem declarados indignos do oficiala
to, ou com ele incompatíveis, pelo prazo de 4 (quatro)
anos;



das;
5 - o Advogado-Geral da União e o Consul

tor-Gerai da República;
6 - os Chefes do Estado-Maior da Marinha, do

Exército e da Aeronáutica;
7 - os Comandantes do Exército, Marinha e Ae

ronáutica;
8 - os Magistrados;
9 - os Presidentes, Diretores e Superintenden

tes de Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades
de Economia Mista e Fundações Públicas e as manti
das pelo Poder Público;

10 - os Governadores de Estado, do Distrito Fe-
deral e de Territórios;

11 - os Interventores Federais;
12 - os Secretários de Estado;
13 - os Prefeitos Municipais;

14 - os membros do Tribunal de Contas da
União, dos Estados e do Distrito Federal;
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g} os que tiverem suas contas relativas- ao exercí- 15 - o Diretor-Geral do Departamento de' Polícia
cio de cargos ou funções públicas rejeitadas por irre- Federal;
gularidade insanável e por decisão irrecorrível do ór- 16 - os Secretários-Gerais, os Secretários-Exe-
gão competente, salvo se a questão houver sido ou es- cutivos, os Secretários Nacionais, os Secretários Fe-
tiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciá- derais dos Ministérios e as pessoas que ocupem car-
rio, para as eleições que se realizarem nos 5 (cinco) gos equivalentes:
anos seguintes, contados a partir da data da decisão; b} os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses

h} os detentores de cargo na Administração PÚ- anteriores à eleição, nos Estados, no DistritoFederal,
blica Direta, indireta ou Fundacional, que beneficiarem Territórios e em qualquer dos PoderJs da União, car-
a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou go ou função, de nomeação pelo Pre~idente da Repú-
político apurado em processo, com sentença transita- blica, sujeito à aprovação prévia do Senado Federal;
da em julgado, para as eleições que se realizarem nos c} (vetado)'
3 (três) anos seguintes ao término do seu mandato ou ' " l , _ ,

do período de sua permanência no cargo' d} os que, ate 6 (seis) meses antes da 13lelçao ti-
O} t b I' t d " d't f verem competência ou interesse, direta,. indireta ou

, I tOS que, em es a e eCtlmehn os 'de cre I o, tln,an- eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização
clamen o ou seguro, que en am SI o ou es eJam, , , _ - ,

d b' t d d I' 'd - , d' , J de Impostos, taxas e contnbulçoes de caráter, obnga-sen o o ~e o e processo e IqUl açao JU ICla ou ex- ,., . " ,
t ' d' . I h ' 'd 12 (d) t tono, inclUSive parafiscaiS, ou para aplicar multas rela-
raJu ICla, ajam exercI o, nos oze meses an e- , d t' 'd d
" t' d t - f - d d' clona as com essas a IVI a es;nores a respec Iva ecre açao, cargo ou unçao e 1- , , , _

reção, administração ou representação, enquanto e} os qu~, ate 6 (seis) me~es ant~s d..a elelça?
não forem exonerados de qualquer responsabilidade. t~nha~ exercido cargo C:U funçao de dlreçao, adml-

11 - para Presidente e Vice-Presidente da Repú- mstraçao ~u representaça? nas empresa? d~ que tra-
blica' tam os artigos 3 e 5 da Lei nº.4.137, de 10d,e setem-

, " , , , bro de 1962, quando, pelo âmbito e natur~~fl;de suas
, a} ate 6 (seis) meses depois_de,afastados deflnl- atividades, possam tais empresas influir n~. rconomia

tlvamente de seus cargos e funçoes, nacional; •

1 - os Ministros de ~st~do; f} os que, detendo o controle de e~~resas ou
, 2 ~ ?S C~~fes dos or~a~s ~e assess?r~mento grupo de empresas que atuem.no Brasil, nas condi-

direto, CIvil e militar, da Presldencla da Republlca; ções monopolísticas,previstas no parágrafo, único do
3 - o Chefe do órgão de assessoramento de in- ·art.5~ da lei citada na alínea anterior, nãQ apresenta-

formações da Presidência da República; rem à Justiça Eleitoral, até 6 ,(~eis) mese~.antes do
4 - o Chefe do Estado-Maior das Forças Arma- pleito, a prova de que fizer8;m cessar o §ibu.so apura

do, do poder econômico, ou de que tral')sferiram, por
força regular, o controle de referidas e~presas ou
grupo de empresas;

'1

g} os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses
anteriores ao pleito, ocupado cargo ou função de dire
ção, administração ou representação em' entidades
representativas de classe, ma.lÍtidas, total-ou parcial
mente, por contribuições impostas pelo'P08er Público
ou com recursos arrecadados e repassadãs pela Pre-
vidência Social; -: ~

h} os que, até 6 (seis) meses depois"de afasta
dos das funções, tenham exercido cargo de Presiden
te, Diretor ou Superintendente de soci~dades com
objetivos exclusivos de operações financeiras e fa
çam publicamente apelo à poupança e ao 'crédito, in
clusive através de cooperativas e da empresa ou es
tabelecimentos que gozem, sob qualqueíf' forma, de
vantagens asseguradas pejo Poder Público, salvo se
decorrentes de contratos que obedeçam·a cláusulas
uniformes:
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: I) OS que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao V - para o Senado Federal:
pleito, hajam exercido cargo ou função de direção, ad- a) os inelegíveis para os cargos de Presidente,e
ministração ou representação em pessoa jurídica ou Vice-p'residente da República especificados na ali-

I ,

em empresa que mantenha contrato de execução de nea "a", do inciso 11, deste artigo e, no tocante
obras, de prestação de serviços ou de fornecimento às demais alíneas, quando se tratar de reparti-
de bens com órgão do Poder Público ou sob seu c~n- ção pública, associação ou empresa que opere no
trole, salvo no caso de contrato que obedeça as dau- território do Estado, observados os mesqJos prazos;
sulas,uniformes;, b) em cada Estado e no Distrito Federal, os ine-

, j) os que, membros do MinistÉlrio Públi~o, não se legíveis para os cargos de Governador, e Vice-Gover-
tenhô:m afastél:do pas suas funções até 6 (seis) meses nador, nas mesmas condições estabelecidas, obser-
anteriores ao pleito; vados os mesmos prazos.

I) os que, servidores públicos, estatutários ou VI- para a Câmara dos Deputados, Assembléia
não, do€!, órgãos ou entidades da Administração Dire- Legislativa e Câmara Legislativa, no que lhes for aplí-
ta,ou Indireta dia União, dos Estados, do Distrito Fede- cáveis, por identidade de situações, os inelegíveis
ral, dos Município~ e dos Territórios, inclusive das fun- para o Senado Federal, nas mesmas condições esta-
dações mantidas pelo Poder Público, não se afasta- belecidas, observados os mesmos prazos;
rem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido VII- para a Câmara Municipal:
o direil~ à percepção dos seus ven.cimentos integrais. a) no que lhes for aplicável, por identidade de si-

11I - par~ ~overnador e Vice-Governador de tuações, os inelegíveis para o Senado Federal e para
Estado e do Dlstnto Federal: a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6

a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e (seis) meses para a desincompatibilização;
Vice-Presid7nte da República especificados na alí- b) em cada Município, os inelegfveis para os
ne~ "au~.do inciso 11, deste artigo e, no to?~nte ~s .de- cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, observado o prazo
mais ~Im:as, quando se tratar de repartlçao 'p~~hca, de 6 (seis) meses para a desincompatibilização.
assoqlaçao ou e~p~esas que operem no terntono do § 1ºPara concorrência a outros cargos, o Presi-
Estado ou do Dlstnto Federal, observados os mes- dente da República, os Governadores de Estado e do
mos prazos; Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos

b) até 6 (seis) meses depois de afastados defini- respectivos mandatos até 6 (seis) meses antes do
tivamente de seus cargos ou funções: pleito.

1 .!-.' os Chefes <;los Gabin~te~ Civil e Militar do . § 2º O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o
Governador do Estado ou do Dlstnto Federal; Vice-Prefeito poderão candidatar-se a outros cargos,
I I: 2 - os Comandantes do Distrito Naval, Região preservanc~o os seus mandatos respectivos, desde
Militar e Zon~ Aérea; . que, nos últimos 6 (seis) meses anteriores ao pleito,

, 3 -' os Diretores de órgãos estaduais ou sode- não tenham sucedido ou substituído o titular.
dades,de assistência aos Municípios; § 3º São inelegíveis, no território de jurisdição

4 - os Secretários da Administração Municipal do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou
ou m~mbrps de órgãos congêneres. afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidbn-

i~ - para Prefeito e Vice-Prefeito: te da República, de Governador de E~tado ou Territ?-
, a) no que lhes for aplicáveis, por ideritldaqe de rio, d~ D!strito Federal, de Pr~feito ou de que~ os haja

situações, os inelegíveis para os cargos de Presiden- su~stltuldo de~~o. dos 6 (seis) meses .antenore~ ao
te e Vice-Presidente da República, Governaqor e ple,lto, sal~o_se Ja titular de mandato eletivo e candlda-
Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, ob- to a reelelçao. ,
servado q prazo de 4 (quatro) meses para a desin- Art. 2º Compete à Justiça Eleitoral conhecer e
compatibilização: decidir as argüições de inelegibilidade. ,

6) os membros do Ministério Público e Defenso- Parágnilfo único. A arguição de inelegibilidade
ria ~ública em exercício na comarca, nos 4 (quatro) será feita perante: ,
meses ar'lteriores ao pleito, sem prejuízo dos venci- 1- oTribunal Superior Eleitoral, qua';ldo seltr~tar'

mentos lrttegrais; de candidato a Presidente ou Vice-Presidente da Re-
c) af? autoridades policiais, civis ou militares, pública; . . . . . .

com exercíçio no Município, nos 4 (quatro) meses an- 11- os Tnbunals RegIonais EleitoraIs, quando se
teriores ao pleito. tratar de candidato a Senador, Governador e



CAPíTULO 11
Da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC

Art. 5º Fica criada a Agência Nacional de Avia
ção Civil- ANAC, entidade integrante da Administra
ção Pública Federal indireta, submetida a regime au
tárquico especial, vinculada ao Ministério da Defesa,
com prazo de duração indeterminado.

Parágrafo único.A Anac terá sede eforo no Distrito Fe
deral, podendo instalar unidades administrativas regionais.

Art. 6º A natureza de autarquia especial conferi
da à Anac, é caracterizada por independência admi
nistrativa, autonomia financeira e mandato fixo de
seus dirigentes.

Art. 7º A Anac atuará como autoridade adminis
trativa, assegurando-se-Ihe, nos termos desta lei, as
prerrogativas necessárias ao exercício adequado de
sua competência.

Art. 8Q Caberá ao Poder Executivo instalar a
Anac, devendo o seu regulamento ser aprovado por
decreto, e fixar sua estrutura organizacional.

Parágrafo único. A edição do regulamento mar
cará a instalação da Anac, investindo-a, automatica
mente, no exercício de suas atribuições.

Art. 9º A Anac terá por finalidade regular e fisca
lizar a aviação civil, a infra-estrutura aeronáutica e ae
roportuária, cabendo-lhe:

I - nos termos do inciso I do art. 18 da lei Com
plementar nQ 97, de 1999, as atividades e os procedi
mentos especificados nos incisos I a XX do art. 10
desta lei; e

PROJETO DE LEI Nl! 3.846, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 1.795/00

Dispõe sobre a Ordenação da Avia
ção Civil, cria a Agência Nacional de Avi
ação Civil - ANAC, e da outras providên
cias.

(Constitua-se Comissão Especial, nos
termos do art. 34,11, do Regimento Interno, a
ser integrada pelas Comissões: Viação e
Transportes; Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional; Economia, Indústria e Comér
cio; Trabalho, de Administração e Serviço
Público Finanças e Tributação; Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54)

O Congresso Nacional decreta:
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Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, De- VII- incentivar e criar oportunidades de investi-
putado Federal, Deputado Estadual e Deputado Dis- mentos e estimular o desenvolvimento tecnológico e
trital industrial, em ambiente competitivo; e

111 - os Juízes Eleitorais, quando se tratar de VIII - ampliar a competitividade do setor de
candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador. transporte aéreo nacional no mercado internacional.
........................... Art. 3Q No disciplinamenTo das relaçoes econômi-

cas no setor de aviação civil, observar-se-ão os princí
pios constitucionais da soberania nacional, liberdade
de iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor.
repressão ao abuso do poder econômico e continuida
de da prestação do serviço em regime público.

Art. 4Q OS serviços de transporte aéreo serão orga
nizados com base no princípio da livre competição entre
todas as prestadoras, devendo o Poder Público àtuar para
promovê-lo, bem como corrigir os efeitos da competição
imperieita e reprimir as infrações à ordem econômica.

Parágrafo único. As normas de proteção à or
dem econômica são aplicáveis ao setor de aviação ci
vil em geral, observado o disposto no Código Brasilei
ro de Aeronáutica.

CAPíTULO I
Dos Princípios Fundamentais

Art. 1º Compete à União, por intermédio da
Agência Nacional de Aviação Civil- ANAC, promover
a ordenação da aviação civil, mediante a coordena
ção e supervisão dos serviços de transporte aéreo,
de infra-estrutura aeroportuária e aeronáutica, obser
vado o disposto na Lei Complementar nº 97, de 9 de
junho de 1999, nos termos das políticas estabeleci
das pelo Poder Executivo.

Art. 2º A ordenação da aviação civil visa a:

I - preservar o interesse nacional;

11 - contribuir para c desenvolvimento econômi
co e a integração nacional;

111 - garantir a segurança, eficiência e regulari
dade dos serviços aéreos;

IV - assegurar ao cidadão o acesso ~os servi-
ços aéreos comerciais; .\

V - aprimorar e manter a infra-estrutura\de su
porte às atividades aeronáuticas;

VI- promover a competição e a diversidade dos
serviços, a adequação de sua oferta e proporcionar
padrões de qualidade compatíveis com as exigências
dos usuários;
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li - nos termos do inciso IV do art. 18 da Lei XIV - emitir atos de autorização para, serviços
Complementar n9 97, de 1999, as atividades e os pro- aéreos comerciais não regulares, especializados e
cedimentos especificados nos incisos XXI a XXXIII do serviços aéreos privados;
art. 10 desta lei. XV - estabelecer, controlar, acompanhar e ho-

Art. 1O, Cab~ à Anac, ressalvadas as competên- mologar o regime tarifário dos serviços públicos de
cias especfficas da Autoridade Aeronáutica: transporte aéreo regular, fixando as tarifas aéreas

1- implementar a política de aviação civil; nas condições previstas nesta lei;
li - representar o País junto aos organismos in- XVI - promover apreensão de bens e produtos

ternacionais de aviação civil, exceto nos assuntos re- que estejam em desacordo com as especificações;
lativos à proteção ao,vôo;, XVII - controlar e fiscalizar as aeronaves civis,

I '

111- elaborar relatórios e emitir pareceres sobre seus componentes, equipamentos e serviços de ma-
convenções, acordos, tratados e outros atos de trans- nutenção;
porte aéreo internacional, celebrados ou a serem ce- XVIII - administrar o Registro Aeronáutico
lebrados com outros países ou organizações interna- Brasileiro;
cionais, submetendo-os, por in~er~édi? .~o Ministério XIX _ regular a expedição de autorizações de
da Defesa, a~,Conselho de AVlaçao CIVIl, horários de pouso e decolagem, observados as con-

IV -, realizar estu~os, estabe~ecer normas, pro- dicionantes técnicas de proteção ao vôo;
mover a Implementaçao de padroes e recomenda- XX I t t 'f d t t'
~ 't ' 'd ,- "I b d - sup emen ar an as e ranspor e aereo

çoes In ernaClonalS e aVlaçao CIVI , o _ser~a as a~ em linhas de interesse estratégico ou ecof1ômico, ob-
nor~a~ de trata?os, a~ord~s ,e convençoes mternacl- servadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de Avia-
onals e que seJ~ par e o ais; ção Civil;

V - conduzir as negociações para o estabeleci- XXI' I d ti' f, - regu ar, coor enar e con 1'0 ar a In ra-es-
mento de acordos e tratados sobre transporte aereo t t ' t' rt ,., - d" , , ru ura aeronau Ica e aeropo uana, a exceçao as
internacional, observadas as dlretnzes do Conselho t' 'd d d' ti' d ' t
d A , - C' 'I a IVI a es e proce (men os re aCiona os com o SIS e-e ~Iaçao IVI; d - •

I " _ • ma e proteçao ao voo'
VI - regular e fiscalizar a operaçao de serviços I _,

aéreos prestados por empresas nacionais e estran- X~Il, ~ aprovar o plano de ocupaçao de area ae-
geiras no Pars; roportuana", ,

VII- regular as condições e expedir a designação . X~I,1l - prop~r ao Presldel1te da Republlca, por
de empresa aérea brasileira para operar no exterior Intermedlo do MInistro de Estado da Defesa, a decla-

I I : , _ 'ração de utilidade pública, para fins de desapropria-
VIII - promover, Junto aos orgaos competentes, - 't't ,- d 'd N d" t t' d, .,,' _ çao ou ma I U1çao e servI ao a mInIs ra Iva os

o cumpnmento dos atos InternaCionaiS sobre aVlaçao b "" I t - t ~ d
"I' t'f' d I P , ens necessanos a Imp an açao ou manu ençao eCIVI ra I Ica os pe o ais; , d ,- '"

, ' ,'" serviço e aVlaçao CIV/,;
IX - regular, controlar e fiscalizar os serviços ae- " .

reos, os produtos e processos aeronáuticos, a forma- XXIV - conceder ,e,a~tonzar os serviços de In-
ção e o treinamento de pessoal, a indústria aeronáuti- fra-estrutura aeroportuana,. , ,
ca, os serviços auxiliares, os serviços de reserva por , ,XX~ - elaborar e publicar os edlt~ls e prom?ver
computador, a prestação de serviços de aviação civil, as '!cltaçoes para a outorga ~e.conce8sao de serviços
a proteção da aviação civil ~ a facilitação do transpor- de mfra-estrutura aeroportuana;
te aéreo, a habil,itação de tripulantes, bem como a mo- XXVI - celebrar contratos de concessão para a
vimentação de passageiros e çarga; exploração dos serviços de infra-estrutura aeropor-

X - elaborar o plano geral de outorgas de linhas tuária; ,
aéreas, submetendo-o, por intermédio do Ministério XXVII - celebrar atos de autorização para a ex-
da Defesa, ao Conselho de Aviação Civil; ploração de aeródromos civis privados;

XI- fixar as normas e condições para a explora- XXVIII - estabelecer a política de preços das
ção de serviços aéreos; concessões para a prestação de serviços de infra-es-

XII - conceder, permitir e autorizar os serviços trutura aeroportuária;
aéreos 9,omerciais domésticos e internacionais; XXIX - estabelecer, co~trolar, acompanhar e

xill- celebrar contratos de concessão e perl\lis- homologar o regime tarifário da infra-estrutura aero-
são para ~ exploração de serviço aéreo comercial pú- portuária, fixando tanfas nas condições previstas na
blico regular; legislação complementar;



SEÇÃO I
Da Estrutura Básica

Art. 11. A Anac terá como órgão de deliberação
máxima a Diretoria, contando, também com uma Pro
curadoria, uma Corregedoria e uma Ouvidoria, além
das unidades especializadas.
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XXX - homologar, registrar e cadastrar os aeró- Art. 12. A Diretoria atuará em regime d,~ colegia-
dromos; do e será composta por um Diretor-Presidente e qua- _

XXXI- arrecadar, administrar e suplementar re- tro Diretores, que decidirão por maioria absoluta, ca-
cursos para o funcionamento de aeroportos civis pú- bendo ao Diretor-Presidente, além do voto ordinário,
blicos deficitários, de interesse nacional ou regional, o de qualidade.
na forma do regulamento; § 1º A Diretoria reunir-se-á com a maioria de

XXXII - regular, controlar e fiscalizar a infra-es- seus membros.
trutura aeroportuária, inclusive a construção, reforma § 2º A matéria sujeita à deliberação da,Diretoria
e ampliação de aeródromos e sua abertura ao tráfe- será distribuída ao Diretor responsável PE?la.área para
go; a segurança e facilitação, bem como a movimen- apresentação de relatório.
tação de passageiros e carga; § 3º As decisões da Diretoria serão fundamenta-

XXXIII - propor modelo para concessão de in- das.
fra-estrutura aeroportuária, submetendo-o ao Conse- Art. 13. Compete à Diretoria:
lho de Aviação Civil, por intermédio do Ministro de 1- propor, por intermédio do Ministérià da Defe-
Estado da Defesa, para decisão do Poder Executivo; sa, ao Conselho de Aviação Civil: . -

XXXIV - reprimir infrações à legislação e aplicar a) condições para a concessão de exploração
as sanções previstas; da infra-estrutura aeroportuária; ,

XXXV - arrecadar, administrar e aplicar suas re- b) alterações do regulamento da Ana,~;

ceitas; c) suplementação tarifária de linhas aéreas de
XXXVI- contratar pessoal por prazo determina- interesse econômico, turístico ou estratégico; e

do, de acordo com a legislação aplicável; d) plano geral de outorgas dos serviços aéreos
XXXVII- adquirir, administrar e alienar seus bens; regulares; "

XXXVIII - apresentar ao Ministro de Estado da 11- aprovar procedimentos administrativos de Ii-
Defesa proposta de orçamento; citação, observados os preceitos desta 11'*,

XXXIX - deliberar, na esfera administrativa, 111- conceder e autorizar os serviços.aéreos co-
quanto à interpretação da legislação sobre serviços merciais domésticos e internacionais; ,
públicos de aviação civil, infra-estrutura aeronáutica e IV - editar normas sobre matérias de competên-
aeroportuária e demais atividades de aviação civil, in- cia da Anac;

clusive sobre os casos omissos; V_ aprovar minutas de editais de Iiqitação, ho-
Xl - elaborar e enviar o relatório anual de suas morogar adjudicações, bem como decidir pela prorro-

atividades ao Conselho de Aviação Civil, por intermé- gação, transferência e extinção das outorgp.s, na for-
dio do Ministério da Defesa, e, por intermédio da Pre- ma do regimento interno;
sidência da República, ao Congresso Nacional; VI _ decidir sobre a aquisição e a ~ii~nação de

XLI - aprovar o seu regimento interno; bens;

XLII - administrar os empregos públicos, os VII - autorizar a contratação de serv.iços de ter-
Cargos Comissionados e as Gratificações de que tra- ceiros, na forma da legislação em vigor;

ta esta lei; VIII - aprovar o regimento interno d~ Anac; e
XLlII- decidir, em último grau, sobre as matéri- IX _ apreciar em grau de recurso ,as. multas im-

as de sua alçada; e postas pela Anac.
XLIV - editar e dar publicidade aos regulamen- Art. 14. Os dirigentes serão brasileiros, de reputa-

tos e às instruções necessários à aplicação desta lei. ção ilibada, formação universitária e elevado conceito

CAPíTULO 111 no campo de especialidade dos cargos para os quais
Da Estrutura Organizacional da Anac serão nomeados, mediante indicação do Ministro de

Estado da Defesa,. pelo Presidente da República, após
serem aprovados pelo Senado Federal, nos termos da
alínea f do inciso 111 do art. 52 da Constituição.

Art. 15. O mandato dos dirigentes será de cinco
anos. ,

§ 1ºOs mandatos dos primeiros membros da Di
retoria serão, respectivamente, um diretor por três



SEÇÃO 11 ,
Dos Cargos Efetivos, Comissionados

e das Gratificações

Art. 23. Ficam criados, para exercício exclusivo, ,

na Anac, os empregos públicos de nível superior de
Regulador, de Analista de Suporte à Regulação, os
empregos públicos de nível médio de Técnico em Re
gulação e de Técnico de Suporte ,à Regulação, os
cargos efetivos de nível superior de Procurador, os
Cargos Comissionados de Direção - CD, de Gerência
Executiva - CGE, de Assessoria - CA e de Assistên
cia - CAS, e os Cargos Comissionados Técnicos 
CCT, constantes do Anexo I.

Art. 24. Ficam criadas as Gratificações de Exer
cício em Cargo de Confiança e de Representação
pelo Exercício de Função, privativas de militar, nos
quantitativos e valores previstos no Anexo 11 desta lei.

I

Art. 25. O Poder Executivo poderá dispor sobre
a alteração dos quantitativos e da distribuição dos
Cargos Comissionados de Gerência Executiva, de
Assessoria e de Assistência, dos Cargos Comissio
nados Técnicos, das Gratificações de Exercício em
Cargo de Confiança e de Representação pelo Exercí
cio de Função, observados os níveis hierárquicos, os
valores de retribuição correspondentes e o respectivo
custo global estabelecidos nos Anexos I e 11 a esta lei.

Art. 26. Na estrutura dos cargos da Anac, o provi
mento por um servidor civil, de Cargo Comissionado de
Gerência Executiva, de Assessoria, de Assistência e de
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anos, dois diretores por quatro anos e dois diretores ministrativas correspondentes, bem como a presidên-
por cinco anos, a serem estabelecidos no decreto de _ cia das reuniões da Diretoria.
nomeaçãq. Art. 20. A representação judicial da ~nac, com

§ 2Q Em caso de vacância no curso do mandato, prerrogativas processuais de Fazenda Pública, será
este será completado por sucessor investido na forma exercida pela Procuradoria. I

prevista no artigo anterior. Art 21. O Ouvidor será nomeado pelo Presiden-
Art. 16. Os membros da Diretoria somente per- te da República para mandato de dois anos.

darão o mandato em virtude de: § 10 Cabe ao Ouvidor receber pedidos de infor-
1:- condenação judicial, transitada em julgado; maç?es, esclareci~entos e reclamações, responden-

, 11_ condenação em processo administrativo dis- do dlretam~nte aos I~tecessados, bem como repr~sen-
• I" tal' a Anac Junto aos orgaos de defesa do consumidor.

Clp !nar; § O O 'd' d
• h' , • _ • 2° UVI OI' tera acesso a to os os assuntos

11I- Inobs~rvancla dos deveres e prolblçoes me- e contará com o apoio administrativo de que necessí-
rentes ao cargo,. . . . tal', competindo-lhe produzir, semestralmente ou

, I IV - descumprimento das PO~lt/cas estabelecl- quando oportuno, relatórios sobre a atuação da Anac,
das para o setor pelo Poder Executivo; encaminhando-os à Diretoria, ao Conselho de Avia-

, V - afastamento do cargo, no decurso do exercí- ção Civil e ao Congresso Nacional, publicando-os
cio financeiro, por período superior a sessenta dias, para conhecimento geral.
consecutivos ,ou não, sem autorização da Diretoria; e Art. 22. A Corregedoria fiscalizará a legalidade e

Parágrafo único. Cabe ao Ministro de Estado da a efetividade das atividades funcionais dos servidores
Defesa instaurar o processo administrativo disciplinar, e das unidades da Anac, sugerindo as medidas correti-
competindo-lhe, no interesse da administração, deter- vas necessárias, conforme disposto em regulamento,
minar o afastamento preventivo e proferir o julgamento.

Art. 17. O regulamento disciplinará a substituí
ção dos dirigentes em seus impedimentos.

Art. 18. Ficam impedidas de exercer cargo de di
reção na Anac pessoas que mantenham qualquer um
dos seguintes vínculos com empresa privada que ex
plore serviços aéreos comerciais, empresa autoriza
da ou concessionária de infra-estrutura aeronáutica e
aeroportuária ou com suas instituições controladoras;
nas condições estabelecidas no seu regulamento:

i - participação direta como acionista ou sócio,
com interesse superior a dois por cento do capital
social:

11 - administrador, gerente ou membro de con
selho de administração ou fiscal; ou

lIi - empregado, ainda que com contrato de tra
balho suspenso" inclusive da empresa ou de outra
instituição controladora, ou de fundação de previdên
cia de que a empresa ou sua controladora seja patro
cinadora ou custeadora.

Parágrafo único. Também está impedido de
exelcer cargo na Anac, membro de conselho ou de di
retoria de asso,eiação representativa de interesses
patronais ou trabalhistas, ligado ao setor de serviços
aéreos comerciais ou das infra-estruturas aeronáuti
ca e aeroportuária.

, I

Art. 19. Cabe ao Diretor-Presidente a represen
tação da Anac, o comando hierárquico sobre o pesso
al e o serviço, exercendo todas as competências ad-



CAPíTULO V
Dos Serviços Aéreos Comerciais

SEÇÃO I
Das Concessões, Permissões e Autorizações

Art. 31. A exploração dos serviços aéreos co
merciais, domésticos ou internacionais, por empre
sas aéreas nacionais, dependerá de outorga pela
ANAC, representando a União como poder conce
dente, mediante concessão ou permissão, quando se
tratar de serviço de transporte aéreo regular, e, medi
ante autorização, quando se tratar de serviço de
transporte aéreo não-regular ou de serviços aéreos
especializados, conforme disposto nesta lei e na re
gulamentação complementar.

Art. 28. O processo decisório da Anac obedece
rá aos princípios da legalidade, impessoalidade, efi
ciência, moralidade e publicidade, assegurado o direi
to ao contraditório e à ampla defesa.

Art. 29. As iniciativas de projetos de lei ou alte
iação de normas administrativas, que impliquem
afetação de direitos de agentes econômicos ou de
usuários de serviços aéreos comerciais, serão pre
cedidas de audiência pública convocada e dirigida
pela Anac.

Art. 30. Ressalvados os documentos e autos
cuja divulgação possa violar a segurança do País,
o segredo protegido ou a intimidade de alguém, to
dos os demais permanecerão abertos à consulta
pública.

Parágrafo único. A Anac deverá garantir o trata
mento confidencial das informações técnicas, opera
cionais, econômico-financeiras e contábeis, que soli
citar a agentes econômicos de serviços aéreos co
merciais e a operadores de aeronaves privadas.
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Técnico, implicará o bloqueio, para um militar, da con- § 1Q As concessões, permissões e autorizações
cessâo de uma correspondente Gratificação de Exercí- serão onerosas, quando o edital de licitação assim o
cio em Cargo de Confiança e de Gratificação de Repre- definir, e não terão caráter de exclusividade.
f>entação pelo Exercício de Função, e vice versa. § 2Q Cabe ao Conselho de Aviação Civil estabe-

Art. 27. Os Cargos Comissionados Técnicos são lecer as diretrizes para a aplicabilidade do regime de
de ocupação privativa de servidores e empregados concessão ou permissão na exploração comercial
do Quadro de Pessoal Efetivo, do Quadro de Pessoal dos serviços aéreos domésticos ou internacionais, de
Especifico a de requisitados de outros órgãos e enti- transporte aéreo regular.
dadas da Administração Pública. § 3Q Incumbe à concessionária, permissionária

Parágrafo único. Ao ocupante de Cargo Comis- ou autorizatória a execução do serviço, cabendo-lhe
sionado Técnico será pago um valor acrescido ao sa- responder por todos os prejuízos causados ao poder
lário ou vencimento, conforme tabela constante do concedente, aos usuários e a terceiros.
Anexo 1 a esta lei. Art. 32. A exploração de serviços aéreos comer-

CAPíTULO IV ciais internacionais por empresas aéreas estrangeiras
Do Processo Decisório designadas dependerá de autorização para operação,

a ser concedida pela Anac, e observará ,o disposto no
respectivo acordo sobre serviços aéreos firmado pela
União, atendendo ao princípio da reciprocidade.

Art. 33. As concessões ou permissõEls serão ou
torgadas pela Anac, mediante processo Iicitatório es
pecífico e simplificado, observado o disposto nesta lei
e em regulamento. ,

Parágrafo único. A concessão ou' permissão
obedecerá aos critérios de:, -

1- interesse público;

1/ - interesse dos usuários; '"
111 - capacitação técnico-operacional;

IV - segurança de vôo;
V - adequação técnico-operacional:da infra-es

trutura aeroportuária;

VI - adequação da infra-estrutura de proteção
ao vôo; e

VII - competição. '

Art. 34. O processo licitatório será disciplinado
pela Anac, observadas as disposições desta lei e, es
pecialmente:

I - a finalidade do procedimento Iicitatório, por
meio de disputa justa entre interessados, visando ob
ter contrato econômico, satisfatório e seguro;

11- o instrumento convocatório que identificará o
objeto a ser concedido ou permitido, circünscreverá o
universo de proponentes, estabelecerá critérios para
aceitação e julgamento das propostas, regulará o pro
cedimento, indicará as sanções aplicávei$ e fixará as
cláusulas do contrato;

111 - o objeto será definido por linha aérea, con
junto de linhas aéreas, região ou sub-região ou qual
quer outro critério adotado pela Anac desde que, de
forma precisa, suficiente e clara, caracterize o serviço
público a ser prestado, sem especificações que, por
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excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a Art. 35. A licitação será inexigível quando, medi-
competição; ante processo administrativo condu~ido pela Anac, a

IV - a qualificação, exigida indistintamente dos disputa for considerada inviável ou desnecessária.
interessados, que deverá ser compatível e proporcio- § 1ºO procedimento para verificação da inexigi-
nal ao objeto, visando à garantia do cumprimento das bilidade compreenderá o chamamento público, visan-
futuras obrigações; do apurar o número de interessados,

V- o i~lgamento, que observará os princípios de § 2º ~onsidera-se inviável .~ disputa ,quando
vinculação ao instrumento convocatório e a compara- apen~~ um In~eressado puder realizar o serViço, nas
~ b' t'" d t I 'd t ' condlçoes estipuladas.çao o 16 (va, sen o o empa e reso VI o por sor elo; § o C 'd d "d'

I , • " ~ 3- onsl era-se esnecessana a Isputa nos ca-
~I- as r~gras P!ocedl,mentals que assegur~r?o sos em que se admita a exploração do serviço por todos

a adeq~ada dJv,u!gaçao~do mst~urren~o convocatono, os interessados que atendam às condições reguerid~s.
prazos par~ ';l~mfestaçao, os direitos a ampla defesa, Art. 36. Nas hipóteses qe ine'.<igibilidade de liei-
a,,? c?ntr~dltorJo e_ao recurso, bem como a transpa- tação, a outorga de concessão ou permissão depen-
rencla e flscallzaçao; e derá de procedimento administrativo, sujeito aos prin-

. VII,- a habilit~ção e o julgamento das propostas cípios de publicidade, moralidade, impessoalidade e
que ~oderão ser decididos em uma única fase, po- contraditório, para verificar o preenchimento das con-
dendo a habilitação ser verificada apenas em relação dições relativas à qualificação técnico-operacional ou
ao licitante vencedor. profissional e econômico-financeira, à regularidade

§ 1Q Quando o vencedor não celebrar o contrato, fiscal e às garantias do contrato,
serão chamados os demais participantes na ordem Parágrafo ú~ico, As condições deverão ser com-
de classificação. patíveis com o objeto e proporcionais à sua natureza

§ 29, Somente serão aceitos certificados de re- e dimensão. ~ . ~ ,
gistro cadastral expedidos pela Anac, e terão validade Ar~. 37. ~ concess~o ou permlssao podera ser
par dois anos, devendo o cadastro estar sempre aber- transf~nda ap~s aprovaçao da Anac, desde que cu-
to ' . scriça~o dos interessados mulatlvamente.am, " _,'

o' ~. I I - o serviço esteja em operaçao ha pelo menos
I § 3-,So poder~o Integrar o cadastro da Anac erl!- dois anos ecom o cumprimento regular das obrigações;
presas aereas tecnlcal'f1e~te homologadas, devendo 11 _ o cessionário preencha todos os reqUisitos
o proce~so de homologaçao estar,pe:rm~nentemente da cessão, inclusive quanto às garantias, à regulari-
ab~rtp, I~~ependentemente da eXlstencla de proces- dade jurídica e fiscal, e à qualificação técnica e eco-
50 hCltatpn~. nômico-financeira; e

§ 49 Não poderá participar de licitação ou rece- 111 - a medida não prejudique a competição e
bel' outorga de concessão, permissão ou autorização não coloque em risco a execução do contrato.
a pessoa jurfdica proibida de licitar ou contratar com o Art. 38. O prazo máximo da concessão será de
Poder Público ou que tenha sido declarada inidônea, dez anos e o prazo da permissão será estipulado em

§ 59 Para os efeitos desta lei, linha aérea é cara- regulamento.
terizada pelo aeroporto de origem, h~rário ou horári- Art. 39. As autorizações serão outorgadas pela
os, freqüência ou freqüências, localidade ou locaIida- Anac mediante atos administrativos unilaterais, ob-
das que de,verão ser atendidas pelo concessionário servado o disposto em regulamento.
ou permis,sionário e o regime tarifário. Art. 40. Os contratos de concessão serão regula-

§ 6º Para os efeitos desta lei, o controle, por par- rnentados pela Anac, observados os dispositivos desta
te da' Anao, do serviço público a ser prestado ao con- Lei, e conterão as seguintes cláusulas essenciais:
sumidor será feito por linha aérea ou conjunto de Ii- 1,- objeto definido; .
nhas aéreas. /1:- modo e condições da prestação de serviços;

§ 79 Como condição de aceitação da proposta, o 111- forma de fiscalização; .
interessado deverá declarar estar em situação regular IV - direitos e obrigações do concession~rio;
perante as Fazendas Públicas e a Seguridade Social, V - penalidades contratuais e administrativas;
fornecendo seus códigos de inscrições, exigida a VI - prazo de vigência;
comprovação como condição indispensável à assina- VII - condições de advertência, multa, suspen-
tura do contrato; são e extinção;
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VIII- valor devido pela outorga e regime tarifário; e
IX - direitos e deveres dos usuários para obten

ção e utilização do serviço.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste arti

go, no que couber, aos contratos de permissão.

Art. 41. Todo operador de serviços aéreos deve
rá dispor de adequadas estruturas técnicas de manu
tenção e de operação, próprias ou contratadas, devi
damente homologadas pela Anac.

§ 1º Em qualquer caso, a concessionária, per
missionária ou autorizatária continuará responsável,
nos termos do § 32 do ad. 31 desta lei.

§ 2º O contrato entre o outorgado e terceiros re
ger-se-á pelo direito privado, não se estabelecendo
qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder
concedente.

§ 3º A execução das atividades contratadas com
terceiros pressupõe o cumprimento das normas regu
lamentares do serviço concedido ou autorizado.

SEÇÃO 111
Da Extinção da Outorga

Art. 42. Extingue-se a concessão por:
I - término do prazo contratual;
11 - caducidade;
111 - rescisão; e
IV - anulação.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste arti
go, no que couber, aos contratos de permissão.

Art. 43. A caducidade poderá ser declarada pela
Anac quando existir:

I - execução de serviços aéreos de forma a
comprometer a ordem ou a segurança pública, ou
com a violação das normas de segurança do trans
porte aéreo;

11 - cessão ou transferência, direta ou indireta,
de concessão ou permissão, sem licença da Anac;

111- fornecimento de dados, informações ou es
tatísticas inexatas ou ad'jlteradas;

IV - prática reiterada de infrações graves;
V - atraso no pagamento de tarifas aeronáuti

cas e aeroportuárias;

VI- atraso no pagamento de preços específicos
devidos pela utilização de áreas aeroportuárias;

VII - atraso no pagamento da multa imposta e
notificada pela Anac;

VIII - perda das condições econômicas, técni
cas ou operacionais, para manter a adequada presta
ção do serviço aéreo concedido ou permitido, confor
me apurado em processo administrativo;

IX - falência, insolvência ou liquidação da em
presa;

X - descumprimento das disposições legais ou
regulamentares relativas à concessão, permissão ou
autorização, bem como de cláusulas contratuais;

XI - não atendimento de intimação do poder
concedente no sentido de regularizar a prestação de
serviço;

XII - condenação, em sentença transitada em
julgado, por sonegação de tributos ou contribuições
sociais;

XIlI- alterações em seu contrato social que se
jam contrárias à lei;

XIV - atraso, por mais de trinta dias, no início do
serviço aéreo concedido ou permitido; e

XV - interrupção, parcial ou total, da operação
do serviço aéreo concedido ou permitido, por mais de
quinze dias, salvo motivo de força maior comprovado,
aceito pela Anac.

§ 1ºA declaração de caducidade da concessão
poderá abranger o todo ou parte do serviço aéreo
concedido.

§ 2º A declaração de caducidade da concessão
será precedida da verificação da inadimplência da
concessionária em processo administrativo.

§ 3º Declarada a caducidade, não resultará, para
o poder concedente, qualquer espécie de responsabili
dade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou
compromissos com terceiros, ou com empregados da
concessionária, permissionária ou autorizatária.

Art. 44. A concessionária ou permissionária terá
direito à solicitação de rescisão do respectivo contra
to, no caso de descumprimento de dispositivos con
tratuais pelo poder concedente, mediante ação judici
al especialmente intentada para esse fim.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput
deste artigo, os serviços prestados pela concessionária
ou permissionária não poderão ser interrompidos ou
paralisados até a decisão judicial transitada em julgado.

Art. 45. A anulação será declarada pela Anac, em
caso de irregularidade grave e insanável do contrato
de concessão, permissão ou do ato de autorização.

Art. 46. A inobservância dos deveres decorren .
tes dos contratos de concessão e permissão, ou ter
mos de autorização, sujeitará os infratores às seguin
tes sanções, aplicáveis pela Anac, sem prejuízo das
de natureza civil e penal e da aplicação das multas
previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica:

I - advertência;
li-suspensão; e
111 - caducidade.
Art. 47. Na aplicação de sanções, serão consi

deradas a natureza e a gravidade da infração, os da-



Seção li'
Das Tarifas

Art. 49. Cabe à Anac estabelecer, regular, fisca
lizar, acompanhar e controlar o regime tarifário para
prestação dos serviços públicos de transporte aéreo
regular..

Parágrafo único. O regime tarifário oU as tarifas
específiqas serão fixados no contrato de concessão
ou permiSSão, consoante edital ou proposta apresen-
tada na licitação. ,

Art. 50. A Anac poderá, na existência de ampla e
efetiva competição entre os exploradores dos servi
ços aéreos públicos, submeter as concessionárias ou
permiEisionárifis ao regime de liberdade tarifária, ob-
servado o 9isposto em regulamento., ,

§ 12 No regime de liberdade tarifária, as conces
sionárias ou permissionárias poderão determinar
suas pn:?prias tarifas, devendo comunicá-Ias à Anac,
em prazo por esta definido.

§ 2Q Ocorrendo aumento excessivo de tarifas ou
práticas prejudiciais à cOrllpetição, a Anac poderá estabe
lecer o regime de prévia aprovação de tarifas, observado o
artigo anterior, sem prejuízo das sanções cabíveis.

§ 3º A Anac regulamentará:
I - ,os mecanismos para garantir a publicidade

das tarifas; e
11 - os mecanismos para acompanhamento das

tarifas. ,
§ 49. Aplica-se às tarifas internacionais o dis

posto neste artigo e no artigo anterior, observados os
acordos internacionais sobre serviços aéreos.

CAP[TULOVI
Do Património Aeroportuário

Art. 51. Fica institufda a cOl")cessão de uso remu-
I

nerada, como direito real resolúvel, de imóveis da
União ou de entidade sob seu controle direto ou indi
reto, localizados em áreas de aeroportos, destinados
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nos dela resultantes para o serviço e para os usuári- a concessionários, permissionários e autorizatários
os, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do de serviços de transporte aéreo, para fins especfficos
infrator e a reinç:idência específica. de instalação de escritórios, terminais de carga, ter-

,§ _1 Q Entende-se por reincidência e~pecífica ~ minais de passageiros, oficinas e depósitos, ou para
repebçao de ~~Ita d_a mesm,a natureza, apos o recebl- abrigo, reparação e abastecimento de aeronaves.
mento de notlflcaçao antenor. o' • _

§ 20 A 't' . d - t' .' § 1- A Anac estipulara, no plano de ocupaçao ae-- eXls encla e sançao an enor sera consl- • ,. . , _
derada corno agravante na aplicação de outra sanção. roportua~a, as areas.passlvels de e~neessao de ~s.o.

Art. 48. A suspensão poderá ser aplicada, em _ § 2- Caso a :ntldade responsavel pela adml~ls-
período não superior a cento e oitenta dias, na oeor- traça0 e exploraçao do aeroporto venha a necessitar
rência do disposto no § 1º do artigo anterior. da área sob concessão de uso para fins de refprma ou

Parágrafo único. A Anac poderá autorizar, por ampliação de instalações aeroportuárias, ou para as-
tempo determinado, obsewado o período máximo de segurar a utilização da área por outro ou outros con-
suspensão, a operação do serviço aéreo por outra cessionários, permissionários ou autorizatários de
empresa. serviços de transporte aéreo, poderá retomá-Ia, des

de que autorizada pela Anac, mediante indenização,
considerado o valor de avaliação das benfeitoria,s.

§ 32 A concessão de uso será outorgada medi
ante contrato e será inscrita e cancelada em livro es
pecial do órgão que administra e registra o patrimônio
da União.

§ 4º Desde a inscrição da concessão de uso, o
outorgado usufruirá plenamente do ,imóvel para os
fins estabelecidos no contrato, e responderá por to
dos os encargos civis, administrativos e tributários
que venham a incidir sobre a área e suas rendas.

§ 5º Dissolve-se a concessão se o outorgado der
ao imóvel destinação diversa da estabelecida no contra
to, ou descumprir cláusula resolutória dÇ> ajuste, perden
do, neste caso, as benfeitorias de qualquer natureza.

§ 62 A concessão de uso, bem como os demais
direitos reais sobre coisas alheias, pode ser transferi
da pelo outorgado, mediante autorização da Anac,
desde que para outro concessionário, permissionário
ou autorizatário de serviços de transporte aéreo, re
gistrando-se a transferência.

§ 7º O valor da remuneração da concessão é d~,

no mínimo, dois por cento ao ano sobre o valor de
avaliação do imóvel, e, no mínimo, cinco por cento so
bre o valor da transferência.

§ 8º A entidade responsável pela administração
e exploração do aeroporto aplicará as receitas oriun
das da remuneração de que trata o parágrafo anterior
em investimentos no respectivo aeroporto.

Art. 52. A concessão de uso de imóveis localiza
dos em aeroportos a concessionários, permissionári
os ou autorizatários de serviços de transporte aéreo
será precedida de licitação.

Art. 53. Terá preferência na concessão, atendido
o disposto no artigo anterior, o concessionário, per
missionário ou autorizatário que detiver a posse do
imóvel, com fundamento em termo de autorização ou



CAPíTULO VII
Da Taxa, Dos Preços E Da Suplementação Tarifária

Art. 55. Fica instituída a Taxa de Fiscalização,
Homologação e Registro.

§ 1ºA Taxa é devida pelas atividades de fiscali
zação, homologação e registro, previstas no Código
Brasileiro de Aeronáutica, destinadas ao custeio e
funcionamento da ANAC.

§ 2º A Taxa é devida pelas empresas concessio
nárias, permissionárias e autorizatárias de prestação
de serviços aéreos comerciais, por operadores de ser
viços aéreos privados, exploradoras de infra-estrutura
aeroportuária, agências de carga aérea e pessoas jurí
dicas que explorem atividades de fabricação, manu
tenção, reparo ou revisão de produtos aeronáuticos.

§ 3º A Taxa será devida em conformidade com o
respectivo fato gerador e valor referidos na tabela que
constitui o Anexo 11I a esta lei.

§ 4º A Taxa será recolhida em conta vinculada à
ANAC, nos prazos e nas formas dispostos em seu re
gulamento.

Art. 56. A Taxa referida no artigo anterior, não re
colhida no prazo fixado no regulamento, será cobrada
com os seguintes acréscimos:

1- juros de mora, na via administrativa ou judici
al, à razão de um por cento ao mês, calculados na for
ma da legislação aplicável aos tributos federais;
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outro título, outorgado pela entidade responsável pela 11- multa de mora de vinte por cento, reduzida a
administração e exploração do aeroporto. dez por cento se o pagamento for efetuado até o último

§ 1ºO titular da preferência de que trata este arti- dia útil do mês subseqüente ao do seu vencimento; e
go deverá requerer a concessão de uso do imóvel, no 111 - encargo de vinte por cento, substitutivo da
prazo de noventa dias, contados da data de publicação, condenação do devedor em honorários advocatícios,
pela ANAC, do plano de ocupação aeroportuária, sob calculado sobre o total do débito inscrito como Dívida
pena de perda dos direitos que porventura lhe assistam. Ativa, que será reduzido para dez por cento se o paga-

§ 2º Exercida a preferência, o contrato de con- mento for efetuado antes do ajuizamento da execução.
cessão de uso do imóvel e das benfeitorias a ele in- § 1º Os juros de mora não incidem sobre o valor
corporadas será celebrado mediante transformação da multa de mora.
dos títulos de ocupação, referidos neste artigo. § 2º Os débitos relativos à Taxa poderão ser par-

§ 3º A regulamentação da concessão de uso de- ~elados, a jUí~o da_AN~C, ~~ acordo com os critérios
terminará a forma como será utilizado o instituto da fixados na leglslaçao tnbutana.
preferência, consideradas as benfeitorias realizadas Art. 57. A concessão, permissão ou autorização
e o seu tempo de utilização. para a exploração de serviços aéreos e exploração de

Art. 54. A entidade que administra e explora o ínfr~-est;utura aeropor~uária, para ~ualquer serviço,
aeroporto representará a União na celebração dos sera a tltul~ oneroso, fIcando au~o!lzada a cobr~nça

contratos de concessa
- d d'" I \' do respectivo preço, nas condlçoes estabelecIdas
o e uso e ImovelS oca Iza- . _. .

d
' t á . b d Ih d" nesta lei e na regulamentaçao, constItUindo o produto

~s em areas aeropor unas, ca en 0- e ~ mlnlS- da arrecadação receita da ANAC.
tra-Ios, efetuando as cobranças e os recebimentos o •
necessários. § 1- Conforme dispuser o regulamento da

ANAC, o pagamento devido pela concessionária, per
missionária ou autorizatária poderá ser feito na forma
de quantia certa, em uma ou várias parcelas, ou em
parcelas anuais, sendo seu valor alternativamente:

I - fixado no ato de autorização;

11 - determinado no edital de licitação;
111- fixado em função da proposta vencedora,

quando constituir fator de julgamento; ou
IV- fixado no contrato de concessão ou permissão.
§ 2º Sobre os valores recolhidos, provenientes

do processo de concessão para a exploração de in
fra-estrutura aeroportuária, o Conselho de Aviação
Civil determinará o percentual da receita que será
transferido para o Fundo Aeronáutico.

Art. 58. Fica instituída a Suplementação Tarifá
ria de até dois por cento sobre o valor da tarifa de to
dos bilhetes de passagem vendidos, referentes a li
nhas aéreas regulares domésticas, não suplementa
das, inclusive os trechos de cabotagem, independen
temente da forma de pagamento utilizada.

§ 1º A Suplementação Tarifária será recolhida
pelas empresas concessionárias e permissionárias
de prestação de serviços aéreos regulares, em conta
específica aberta pela ANAC.

§ 2º A Suplementação Tarifária será recolhida
nos prazos e nas condições dispostos no regulamen
to da ANAC.

§ 3º Aplica-se ao não recolhimento da Suple
mentação Tarifária o disposto no art. 56 desta lei.
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Art. 59. A Suplementação Tarifária será destina
da, por prazo determinado, às linhas de médio e baixo
tráfego que comprovadamente não apresentem viabi
lidade econômica, nas condições dispostas pelo Po
der Executivo.

Parágrafo único. A Suplementação Tarifária
de~tina-se exclusivamente a linhas que atendam lo
calidades de interesse estratégico, econômico ou
turístico.

CAPfTULO VIII
Das Receitas

Art. 60. Constituem receitas da ANAC:
I - as dotações, os créditos adicionais e os re

passes que lhe forem consignados no Orçamento Ge
rai da União;

11 - recursos repassados do Fundo Aeroviário,
referentes ~ parcela das contribuições de que trata o
art. 1!J do Decreto-Lei nº 1.305, de 8 de janeiro de
1974, relativas às atividades ligadas ao ensino profis
sional aeronáutico" de técnicos e especialistas civis,
para a aviação civil;

111 - recursos provenientes de pagamentos por
prestação de serviços técnicos, ou pelo fornecimento
de publicações, material técnico, dados e informa
ções, inclusive para fins de licitação;

IV - valores apurados no aluguel ou alienação
de bens móveis ou imóveis;

V - recursos provenientes da Taxa de Fiscaliza
ção, Hqmologação e Registro;

VI- o produto da arrecadação de multas, previs
tas no Código Brasileiro de Aeronáutica;

VlI- recursos provenientes do processo de con
cessão, permissão ou autorização paIa a exploração
de serviços aéreos e exploração de infra-estrutura
aeroportuária;

VIII- recursos provenientes da Suplementação
Tarifária;

, IX - recursos provenientes da cobrança de inde-
nizações de despesas, referentes a licenças, certifi
cados, certidões e outras atividades correlatas de avi
ação civil;

X - o produto das operações de crédito que con
tratar, no País e no exterior, e os rendimentos de ope
rações financeiras que, realizar;

XI - doações, legados e subvenções;
Xjl.- rendas eventuais; e
XIII- outros recursos que lhe sejam destinados.
Parágrafo único. O superávit financeiro anual

apurado pela ANAC, relativo aos incisos 11 a XII, deve
rá ser incorporado ao seu orçamento no exercício se
guinte, de acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de março
~e 1964, não se aplicando o disposto no art. 1º da Lei
nº 9.530, de 10 de dezembro de 1997.

CAPfTULO IX
Das Disposições Finais E Transitórias

Art. 61. São transferidos à ANAC, o acervo técni
co, as obrigações e os direitos de organizações do
Comando da Aeronáutica, correspondentes às ativi
dades a ela atribuídas por esta lei.

Art. 62. Fica criado o Quadro de Pessoal Especí
fico, integrado por servidores regidos pela Lei nQ

8.112, de 11 de dezembro de 1990.
§ 1Q O quadro de que trata o caput tem caráter

temporário, ficando extintos os cargos nele alocados,
à medida que ocorrerem vacâncias.

§ 2º O ingresso no quadro de que trata este artigo
será feito mediante redistribuição, sendo restrito aos ser
vidores que, em 31 de julho de 2000, encontravam-se em
exercício nas unidades do Ministério da Defesa, cujas
competências foram transferidas para a ANAC.

Art. 63. A ANAC poderá requisitar, com ônus,
servidores e empregados de órgãos e entidades inte
grantes da Administração Pública.

Parágrafo único. Durante os primeiros vinte e
quatro meses subseqüentes à sua instalação, a ANAC
poderá complementar a remuneração do servidor ou
empregado público requisitado, até o limite da remune
ração do cargo efetivo ou emprego permanente ocu
pado no órgão ou na entidade de origem, quando a re
quisição implicar em redução dessa remuneração.

Art. 64. O quantitativo de servidores ocupantes
dos cargos ou empregos do Quadro de Pessoai
Específico, acrescido dos servidores ou empregados
requisitados, não poderá exceder o numero de em
pregos efetivos fixados no Anexo I a esta lei.

§ 12 À medida que forem extintos os cargos ou
empregos do Quadro de Pessoal Específico, é facul
tado à ANAC o preenchimento de empregos de pes
soal concursado para o Quadro de Pessoal Efetivo.

§ 2º Se o quantitativo de cargos ou empregos do
Quadro de Pessoal Específico for inferior ao do Qua
dro de Pessoal Efetivo, é facultado à ANAC a realiza
ção de concurso para preenchimento dos empregos
excedentes.

Art. 65. Nos termos do inciso IX do art. 37 da
Constituição, fica a ANAC autorizada a efetuar contra
tação temporária do pessoal imprescindível à implan
tação de suas atividades, por prazo não excedente a
trinta e seis meses, a contar de sua instalação.

§ 1Q A contratação de pessoal temporário, pode
rá ser efetivada à vista de notória capacidade técnica
ou científica do profissional. mediante análise de cur
riculum vitae.

§ 22 As contratações temporárias serão feitas
portempo determinado, e observado o prazo máximo
de doze meses, podendo ser prorrogadas, desde que
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sua duração não ultrapasse o termo final da autoriza
ção de que trata o caput deste artigo.

§ 32 A remuneração do pessoal contratado tem
porariamente terá como referência os valores defini
dos em ato conjunto da ANAC e do órgão central do
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal 
SIPEC.

§ 4º Aplica-se ao pessoal contratado temporari
amente pela ANAC o disposto nos arts. 52 e 62, no
parágrafo único do art. 7º, nos arts. 8º, 9º, 10, 11, 12 e
16 da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993.

Art. 66. Fica a ANAC autorizada a custear as
despesas com remoção e estada dos profissionais
que, em virtude de nomeação para Cargos Comissio
nados de Direção, de Gerência Executiva e de Asses
soria dos níveis CO I e 11, CGE I e 11, CA I e 11, e para os
Cargos Comissionados Técnicos, nos níveis CCT IV
e V e correspondentes Gratificações Militares, vierem
a ter exercício em cidade diferente de seu domicílio,
conforme disposto em regulamento da ANAC, obser
vados os limites de valores estabelecidos para a
Administração Pública Federal direta.

Art. 67. Os Procuradores Federais, regidos pela
Lei nº 8.112, de 1990, poderão ser redistribuídos para
a ANAC, sem integrar o Quadro de Pessoal Específi
co, desde que respeitado o número de cargos efetivos
de Procurador.

Art. 68. O Poder Executivo instalará a ANAC me
diante a aprovação de seu regulamento, em até cento
e oitenta dias, contados a partir da data da publicação
desta lei.

Parágrafo único. O regimento da ANAC será
aprovado pela instância deliberativa superior da mes
ma, com ampla divulgação interna e publicação no
Diário Oficial da União.

Art. 69. Instalada a ANAC, fica o Poder Executivo
autorizado a extinguir o Departamento de Aviação Civil
- DAC, devendo remanejar para o Ministério do Plane
jamento, Orçamento e Gestão todos os cargos comis
sionados e gratificações alocados ao Departamento.

Art. 70. Aprovado o regulamento, a ANAC pas
sará a ter o controle sobre todas as atividades, contra
tos de concessão e permissão de serviços públicos
de transporte aéreo regular, celebrados por órgãos ou
entidades da Administração direta ou indireta da
União, bem como sobre todas as autorizações para a
prestação de outros serviços aéreos comerciais.

Art. 71. Fica o Poder Executivo autorizado a rema
nejar ar, transpor, transferir e utilizar as dotações orça
mentárias do Ministério da Defesa, em favor da ANAC,
relativas às funções por ela absorvidas, mantida a mes
ma classificação funcional programática, expressa por
categoria de programação em seu menor nfvel, confor
me definida na Lei nº 9.811, de 28 de julho de 1999, in
clusive os títulos, descritores, metas e objetivos, assim
como o respectivo detalhamento por esfera orçamentá-

ria, grupos de despesas, fontes de recursos, modali
dades de aplicação e identificadores de uso.

Art. 72. Os servidores civis de quadro de pesso
al efetivo de unidades no âmbito do Ministério da De
fesa, cujas competências foram transferidas para a
ANAC, poderão ser a ela redistribuídos, desde que te
nham estado em exercício naquelas unidades em 31
de julho de 2000.

Art. 73. Aplicam-se aos militares em exercício na
ANAC as normas vigentes para os militares em exer
cfcio na Presidência da República, em especial as re
feridas no art. 20 da Lei nº 8.216, de 13 de agosto de
1991, e nos arts. 11 e 13 da Lei nº 8.460, de 17 de se
tembro de 1992, sendo estes, considerados como em
serviço de natureza militar.

Art. 74. As concessões, permissões e autoriza
ções de linhas aéreas e as licitações respectivas re
gem-se de forma específica por esta lei, a elas se apli
cando como norma geral as Leis nº8.666, de 21 de ju
nho de 1993, nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nº
9.074, de 7 de julho de 1995, nº 9.648 de 27 de maio
de 1998. •

Art. 75. Na aplicação desta lei, serão observa
das as seguintes disposições:

I - as normas técnicas e regulamentares em vi
gor serão gradativamente substituídas por, regula
mentação a ser editada pela ANAC, em cumprimento
desta Lei; -'

11- enquanto não for promulgado o regulamento
da ANAC, as concessões, permissões e autorizações
continuarão regidas pelos atuais regulamentos, nor-
mas e regras; --

, 111 - findo o prazo dos atuais contratos" de con
cessão e permissão relativos à prestação de serviços
aéreos comerciais, a ANAC procederá processo lici
tatório na forma prevista nesta Lei, adotando quanto
aos atos de autorização o procedimento cabível; e

IV - as empresas que em 31 de julhd de 2000
sejam detentoras de concessão de transporte aéreo
regular, terão revalidadas suas outorgas, por linha aé
rea, atendidas as condições relativas à qualificação
técnico-operacional, econômico-financeira, à regula
ridade fiscal e às garantias do contrato, sem ônus, por
cinco anos, nos termos da nova legislação, nà modali
dade de concessão ou permissão para aquelas rotas,
horários e freqüências efetivamente opera'aos, obri
gando-se à assinatura do contrato no prazo de noven
ta dias a contar da data de publicação do regulamento
daANAC.

Art. 76. As despesas decorrentes da aplicação
desta lei correrão à conta do Orçamento da ANAC.

Art. 77. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 78. Revogam-se os incisos VI e VII do art. 2º
da Lei nº 5.989, de 17 de dezembro de 1973.

Brasília,
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a) QUADRO DEMONSTRATNO DOS EMPREGOS E CARGOS EFETIVOS DA AGÊNCIA
NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EMPREGO QUANTITATIVO

Regulador 534
Analista de Suporte à Regulação 115
Técnico de Regulação 888
Té-Cllico de Suporte à Regulação 218

TOTAL 1.755

ICargo de Procurador 80

b) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA AGÊNCIA NACIONAL
DE AVIAÇÃO CIVIL

. , ,

UNIDADE CARGOS DENOMINAÇÃO CD/CGFJCAJ
~ CARGO CAS/Ccr

DIRETORIA 1 Diretor Presidente CDI
4 Diretor CDn
5 Assessor Especial CAI
2 Auxiliar CASI

, I 4 Auxiliar CASn
GABINETE I Chefe de Gabinete CG~II

4 Auxiliar CASn
ASSESSORIA DE RELAÇÕES COM 1 Chefe CGEm
usuÁRIos

I Assessor CAill
ASSESSORIA PAP..LAMENTAR 1 Chefe COEm

1 Assessor CAill
I

COMUNICAÇÃO CGErnASSESSORIA DE 1 Chefe
SOCIAL

1 Assessor CAill
ASSESSORIA TÉCNICA 1 Chefe CGEIl

3 Assessor Técnico CAII
3 Auxiliar CASIÍ

I

CGEITOUVIDORIA 1 Ouvidor
1 Auxiliar CASIl

CORREGEDORIA 1 Corregedor CGEll
1 Assessor Técnico CAll
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UNIDADE CARGOS DENOMINAÇÃO CD/CGElCAI
N!!. CARGO CAS/Ccr
1 Auxiliar CASll

PROCURADORIA 1 Procurador CGEll
6 Assessor Técnico CAll
2 Auxiliar CASll

SUPERINTENDÊNCIA 6 Superintendente CGEI
12 Assessor Técnico CAll
6 Auxiliar CASII

GERÊNCIA GERAL 22 Gerente Geral CGEll
22 Assistente CASI
44 Gerente CGEm \

GERÊNCIA REGIONAL 8 Gerente CGEm -
8 Auxiliar CASII

Gerência Técnico-operacional 16 Gerente Técnico COErv
8 Chefe CAm

Serviço de atendimento ao usuário 84 Chefe CASn

123 CCT-V ..
23 CCf-IV .1

178 CCT-m
44 CCf-ll .

c) QUADRO RESUMO DOS CUSTOS DE CARGOS COMISSIONADOS DA AGÊNCIA NACIONAL
DE AVIAÇÃO CIVIL

CODIGO VALOR(R$) QTDE. VALOR TOTAL
CDI 8.000,00 1 8.000,00"

CDn 7.600,00 4 30.400,00
COEI 7.200,00 6 43.200,00
COEn 6.400,00 27 172.800,00-
COEm 6.000,00 55 330.000,00
CGEIV 4.000,00 16 64.000,00

CAI 6.400,00 5 32.000,00
CAII 6.000,00 22 132.000.00

CAill 1.800,00 11 19.800,00
CASI 1.500,00 24 36.000,00

CASn 1.300,00 113 146.900,00
SUBTOTALl 284 1.015.100,00

CCT-V 1.521,00 123 187.083,00
CCT-IV 1.111,50 23 25.564,50
CCT-m 669,50 178 119.171,00
CCT-H 590,20 44 25.968,80

SUBTOTAL2 368 357.787,30
TOTAL(l +2) 652 1.372.887,30



Dezembro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ANEXon

Quarta-feira 6 6-1·135

f _" Ao

a) QUADRO DAS GRATIFICAÇOES DE EXERCrCrO EM CARGO DE CONFIANÇA DA AGENCL~

NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - OFICIAIS-GENERAIS E OFICIAIS

CODIGO VALOR(R$) Q1DE. VALOR TOTAL (R$) -
Grupo 0001 (A) 757,00 38 28.766,00
Grupo 0002 (B) 688,00 77 52.976,00
Grupo 0003 CC) 625,00 16 10.000,00
Grupo 0004 (D) 568,00 11 6.248,00
Grupo 0005 (E) 517,00 137 70.82.9,00

TOTAL 279 168.819,00

b) QUADRO DAS GRATIFICAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DO
MINISTÉRIO DA DEFESA - GRADUADOS

,

CODIGO VALOR(R$) QTDE. VALOR TOTAL(R$)

Nívelll 337,74 44 14.860,56
Nívelill 395,17 178 70.340,26
I

450,49 23 10.361,27NivellV
Nível V 504,54 123 62.058,42

TOTAL 368 157.620,51
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TAXA DE FISCALIZAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E REGISTRO

Dezembro de 2000

DESCRIÇÃO R$1,00

CHEQUE INICIAL EM SIMULADOR. NO BRASIL. PARA OBTENÇÃO DE cm DE INSTRUÇÃO EM AERONAVE TIPO. PARA EMPRESAS 1.015.00
OPERANDO SEGUNDO O RBACI21

CHEQUE INICIAL EM SIMULADOR, NO EXTERIOR. PARA OBTENÇÃO DE cm DE INSTRUÇÃO EM AERONAVE TIPO. PARA 5.207.00
EMPRESAS OPERANDO SEGUNDO O RBAC12I

CHEQUE INICIAL EM ROTA, NO BRASIL, PARA OBTENÇÃO DE cm EM AERONAVE TIPO. PARA EMPRESAS OPERANDO SEGUNDO 1.389.00
ORBHAI21

RECHEQUE EM SIMULADOR, NO BRASIL, PARA RENOVAÇÃO DE CHT EM AERONAVE TIPO, PARA EMPRESAS OPERANDO \.015,00
SEGUNDO O RBACI21

RECHEQUE EM SIMULADOR, NO EXTERIOR. PARA RENOVAÇÃO DE CHT EM AERONAVE TIPO. PARA EMPRESAS OPERANDO 5.207,00
SEGUNDO O RBACI21 -

RECHEQUE EM ROTA, NO BRASIL, PARA RENOVAÇÃO DE CHT lFR EM AERONAVE TIPO. PARA EMPRESAS OPERANDO SEGUNDO 1.389.00
ORBACI21

RECHEQUE EM ROTA, NO EXTERIOR. PARA RENOVAÇÃO DE cm lFR EM AERONAVE TIPO, PARA EMPRESAS OPERANDO 5.207,00
SEGUNDO O RBACI21

AVALIAÇÃO INICIAL OU DE ELEVAÇÃO DE NíVEL DE SIMULADOR DE VÔO. NO BRASil, COM VISTA À APROVAÇÃO PARA .8.891.00
TREINAMENTO E EXAMES

AVALIAÇÃO INICIAL DE SIMULADOR DE VÔO, NO EXTERIOR. COM VISTA À APROVAÇÃO PARA TREINAMENTO E EXAMES 10.674,00
-

AVALIAÇÃO RECORRENTE DE SIMULADOR DE vôo. NO BRASIL, COM VISTA À APROVAÇÃO PARA TREINAMENTO E EXAMES 1,875.00
-

AVALlAçÃO RECORRENTE DE SIMULADOR DE VÔO. NO EXTERIOR, COM VISTA À APROVAÇÃO PARA TREINAMENTO E EXAMES 5.466.00

ANÁLISE INICIAL DE PROGRAMA DE TREINAMENTO DE TRIPULANTES. SEGUNDO RBHA 121 1.652,00

ANÁLISE INICIAL DE PROGRAMA DE TREINAMENTO DE TRIPULANTES. SEGUNDO RBHA 135 -
991,00

ANÁLISE DE REVISÃO PARCIAL DE PROGRAMA DE TREINAMENTO DE TRIPULANTES. SEGUNDO RBHA 121 991,00

ANÁLISE DE REVISÃO PARCIAL DE PROGRAMA DE TREINAMENTO DE TRIPULANTES. SEGUNDO RBHA 135 .661,00

AVALlAçÃO DE EXPERIÊNCIA DE VÓO 100.00

REVALIDAÇÃO DE cm DE: PPAV (MONO). PPH (TIPO). PPL, PBL E CMS (TIPO) 100.00

REVALIDAÇÃO DE CHT DE:MV (TIPO), DOV (TIPO) E INV 100.00

REVALIDAÇÃO DE CHT DE: PPAV (IFR) E PPH (IFR) 100.00

REVALlDAÇÃO DE CHT DE: PCAV, PCH, PCPl, PCBl fi PCT 100.00

REVALIDAÇÃO DE CHT DE: PCAV. PCH - AMBOS COM TIPO EJOU lFR 100,00

REVALIDAÇÃO DE CHT DE: PLA E PLAH - 100.00

VALIDAÇÃO DE LICENÇA ESTRANGEIRA. ATRAVÉS DE REALIZAÇÃO DE PROVAS NO BRASIL 115.00

lNSC PI EX DE CONHEClMENT01'EÓR1CO NAS LICENÇAS ElOU HAB MECMNT ERA. PPAV. PPH.C'MS E DOV (PORC'A,RTÃ.O\ som

INSC PI EX DE CONHECIMENTO TEÓRICO NAS LIC ElOU HAB: HV. PCAV. PCH. PLAV. PLAH, PAG. INV E lFR (POR CARTÃO) 50.00

REALIZAÇÃO DE PROVA PARA LICENÇA DE PLANADOR 50.00
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INSCRIÇÃO PARA EXA~E 2° ÊNX'.\- !'(\P. '~'.Tf"·'\ 50,00
,

CHEQUE INICIAL SIMULADOR (NO EXTERIOR) OU VALIDAÇÁO DE UCENÇA ESlRANGEIRA ATRAvÊS DE REALIZAÇÃO DE 9782,00
PROVAS NO EXTI!RIOR

CHEQUE INICIAL EM ROTA - BRASil. 1937,00

ANÁLISE DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE INSPEÇÃO (RBHA 14545) 1.366,00

ANÁLISE DE FIAM OU DIAM ANTERIORMENTE DEVOLVIDA POR INCORREÇÃO 50,00

ANÁLISE E REGISTRO DE FIAM ou DIAM ANTERIORMENTE INVALIDADA l(),OO

PEDIDO DE ANÁLISE POR MUDANÇA DE RAZÃO SOCIAL 150,00

PEDIDO DE REVISÃO EM PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES (POR MOD) E MOTORES (POR MOD) 246,00

REVALIDAÇÃO DO CHE DE EMPRESA DE MANlITENÇÃO NO EXTERIOR (FORA DA AMÉRICA DO SUL) 11.530.00

REVALIDAÇÃO DO CHE DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO NO EXTERIOR (NA AMÉRICA DO SUL) 9.574,00

PEDIDO DB ANÁLISE E ASSESSORAMENTO QUANTO AO CONTROLE DE MANUTENÇÃO DE EMPRESAS 253,00

PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIMITES PARA EXECUÇÃO DE TAREFAS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO 194.00

PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIMITES PARA CUMPRIMENTO DE DIRETRIZES DE AERONAVEGABILIDADE 194,00

PEDIDO DE ANÁLISE/ PARECER TÉCNICO RELATIVO ATIVIDADE MANUTENÇÃO EMPRESA HOMOLOGADNFORMAÇÃO 260,00

PEDIDO DE CADASlRAMENTO DE ENGENHEIRO 73.00

PEDIDO DE CREDENCIAMENTO DE ENGENHEIRO ou MECANICOPARA IAM 73,00

PEDIDO DB VIST lNIC RBA A ARNV TENDO EM VISTA A EMISSÃO DOS CERTIFICADOS DE MATRíCULA ElOU 438,00
AERONAVEOABILIDADE DE AVIÃO Cf PMD MENOR 5700 E HELICOPTERO Cf PMD MENOR 2730 (POR AERONAVE)

PEDIDO DE VIST INIC REA A ARNV TENDO EM VISTA A EMISSÃO DOS CERTIFICADOS DE MAlRÍCULA ElOU 65..t,00
AERONAVEGABILlDADE DE AVIÃO CI PMD MAIOR 5700 E HELICOPTERO Cf PMD MAIOR 2730 (POR AERONAVE)

PEDIDO DE lRANSLADO NACIONAL P/INSPEÇÃO. MANUTENÇÃO ou REPARO PI OPERADOR RBRA 91 150,00

PEDIDO DE TRANSLADO NACIONAL P/INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO OU REPARO PI OPERADOR RBHA 121 OU 135 300,00

PEDIDO DE lRASLADO INTERNACIONAL PARA AVIÃO COM PMD MENOR 5670KG E HELlCÓP MENOR 2730KG 250,00

PEDIDO DE lRASLADO INTERNACIONAL PARA AVIÃO COM PMD MAIOR 5670KG E HELICÓP. MAIOR 2730KG 500,00

VISTORIA INICIAL OU ESPECIAL DE AERONAVE USADA, CAT. DE REGISTRO TPP, E FINS EMISSÃO DE CERTIF DE 800,00
AERONAVEGAnn.IDADE DE AVIÃO COM PMD MENOR 5670 KG E HELICOPTERO COM PMD MENOR 2730 KG (POR AERONAVE)

VISTORIA INICIAL DE AERONAVE NOVA (DE FABRICA), CAT. DE REGISTRO TPP. FINS EMISSÃO DE CERTIFICADO DE 600,00
AERONAVBOABil.lDADE DE AVIÃO COM PMD MENOR 5670 [(O E HELICÓPTERO COM PMD MENOR :.mO KG (POR AERONAVE)

VISTORIA INICIAL OU ESPECIAL DE AERONAVE USADA. CAT DE REGISTRO TPP, FINS EMISSÃO DE CERTIFICADO DE 1300.00
AERONAVEGABILIDADB DE AVIÃO COM PMD MAIOR 5670 KG E HELICÓPTERO COM PMD MAIOR 2730 KG (POR AERONAVE)

VisToRIA INICIAL DE AERONAVE NOVA (DE FABRICA), CAT. DE REGISTRO TPP. FINS EMISSÃO DE CERTJFlCADO DE 1000,00
AERONAVEGABlLIDADE DE AVIÃO COM PMD MAIOR 5670 KG E HELICÓPTERO COM PMD MAIOR 2730 KO (POR AERONAVE)

VISTORIA INICIAL OU ESPECIAL DE AERONAVE USADA, CAT DE REGISTRO TPX, PRI E SAE. FINS EMISSÃO DE CERTIl'1CADO DE \.300,00
AERONAVEGABILIDADE DE AVIÃO COM PMD MENOR 5670 KG E HELICÓPTERO COM PMD MENOR 2730 KG (POR AERONAVE)

VISTORIA INICIAL DE AERONAVE NOVA (DE FABRrCA). CAT DE REGISlRO TPX PRI E SAE. FINS E\llSSÃO DE CERTIFICADO DE 100000

".EROl'IAvEGABILlDADE, DE AVIÃO COM PMD MENOR 5070 KG E HELlCOPTERO COM f'MD MENOR 2730 KG (POR AERONAVE)

VISTORIA INICIAL OU E5PECIAL DE AERONAVE USADA. CAT DE REGISTRO TPX, PRI E SAE. FINS EMfSSÀO DE CERTIFICADO DE 1700,00
AERONA VEGABlLlDADE DE AVIÃO COM PMD MAIOR 5670 KG E HELICÓPTERO COM PMD MAIOR ;1.730 KG (POR AERONAVE)

VISTORIA INICIAL DE AERONAVE NOVA (DE FABRICA), CAT. DE REGlSlRO TPX, PRI E SAB. FINS EMISSÃO DE CERTIFICADO DE 1.500,00
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AERONAVEGABILIDADE DE AVIA0 COM Pw/D MA IOR <;670 1CG EHELICOPTERO COM PMD MAIOR 2730 KG (poR AERONAVE)

VISTORIA INICIAL OU ESPECIAL DE AERONAVE USADA, CAT. DE REGISTRO TPR E TPN, FINS EMISSÃO DE CERTIFICADO DE 2000,00
AERONAVEGABILIDADE DE AVIÃO COM PMD MENOR 12000 KG E HELICÓPTERO COM PMD MENOR 5000 KG (POR AERONAVE)

VISTORIA INICIAL DE AERONAVE NOVA (DE FABRICA), CAT. DE REGISTRO TPR E TPN, FINS EMISSÃO DE CERTIFICADO DE 1.500,00
AERONAVEGABILIDADE DE AVIÃO COM PMD MENOR 12000 KG E HELICÓPTERO COM pMD MENOR 5000 KG (POR AERONAVE)

VISTORIA INICIAL OU ESPECIAL DE AERONAVE USADA, CAT. DE REGISTRO TPR E TPN, FINS EMISSÃO DE CERTIFICADO DE 3.000,00
AERONAVBGABILIDADB DE AVIÃO COM PMD MAIOR 12000 KG E HELICÓPTERO COM PMD MAIOR 5000 KG (POR AERONAVE)

VISTORIA INICIAL EM BALÃO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDADB 300,00

VISITA TÉCNICA PARA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERViÇOS DE MANUTENÇÃO POR EMPRESAS AÉRBAS NÃO 318.78
HOMOLOGADAS SEGUNDO o RBAC 145

VISTORIA INICIAL DE AERONAVES NO EXTERIOR, TENDO EM VISTA A EMISSÃO DOS CERTIFICADOS DE MATRíCULA E 9.200,00
AERONAVEG. AVIÃO COM PMD MENOR QUE 5700 KG E HELICÓPTERO COM PMD MBNOR QUE. 2730 KG (poR AERONAVE)

VISTORIA INICIAL DE AERONAVES NO EXTER[OR, TENDO EM VISTA A EMISSÃO DOS CERTIFICADOS DE MATRícuLA. E. \\.000,00
AERONAVEG. AVIÃO COM PMD MAIOR QUE 5700 KG E HELICÓPTERO COM PMD MAIOR QUE 2730 KG (poR AERONAVE)

AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS FORA DA SEDE DA EMPRESA • 50,00

REVALIDAÇÃO DE CARTEIRA DE PILOTO DESPORTNO 50.00

ANÁLISE DE REVISÃO PARCIAL DE MANUAL GERAL DE OPERAÇÕES DE EMPRESA AÉREA 1.913,00

ANÁLISE INICIAL DE LISTA DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS POR MODELO DE AERONAVES OPERANDO, CONFORME RBAC 121 1.366,00

CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDADE PARA EXPORTAÇÃO DE MOTORES (CAE) - POTÊNCIA MÁXIMA MENOR QUE 2000 LB 106,00
OU lOOOHP

CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDADE PARA EXPORTAÇÃO DE HÉLICES (CAE) - PASSO VARIÁVEL 213,00

CERTIFICADO DE AERONAVEGAB[LIDADE PARA EXPORTAÇÃO DE HÉLICES (CAE) - PASSO FIXO 106,00

PIIDIDO DE EXTENSÃO DE LIMITES PARA CUMPRIMENTO DE DIRETRIZES DE AERONAVEGABILIDADE IS~,OO

AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS FORA DA SEDE DA EMPRESA 50,00

AUDITORIA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE PEQUENA EMPRESA (MBNOS DE 100 FUNCIONÁRIOS), EFETUADA COM NO 2.520,00
MÁXIMO DOIS AUDITORES/DIAS.

AUDITORIA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE MÉDIA EMPRESA (DE 100 A 500 FUNCIONÁRIOS), EE'ETUADA COM NO MÁXIMO 3.780,00
TRÊS AUDITORESIDIAS,

AUDITORIA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE GRANDE EMPRESA (MAIS DE 500 FUNCIONÁRIOS), EFETUADA COM NO MÁXIMO 8.820,00
SIITE AUDITORES/DIAS.

AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO DE NÃO-eONFORMIDADES DE PEQUENA EMPRESA (MENOS DE 100 FUNCIONÁRIOS), l&<)(l,OO
EI'ETUADA COM NO MÁXIMO 1,5 AUDITORESlDIA.

AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO DE NÃO-eONFORMIDADES DE MÉDIA EMPRESA (DE 100 A 500 FUNCIONÁRIOS), EFETUADA 3.465,00
COM NO MÁXIMO 2.5 AUDITORES/DIA.

AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO DE NÃO·CONFORMIDADES DE GRANDE EMPRESA (MAIS DE 500 fUNCIONÁRIOS), 6.930,00
EI'ETUADA COM NO MÁXIMO 5.5 AUDITORES/DIA.

AVAUAÇÃO DE CONTROLE DE PRODUÇÃO ESPECiFICA DE PRODUTO, EFETUADA COM, NO MÁXIMO, QUATRO AUDITORESlDIA 5040.00

AVALIAÇÃO DE CONTROLE DE PRODUÇÃO ESPEciFICA DE PRODU1U. EFETIJADA COM, NO MÁXIMO. SETE AUOITORESlDIA 8.820,00

AVALIAÇÃO DE CONTROLE DE PRODUÇÃO ESPEcíFICA DE PRODU'fü, EFETIJADA COM, NO MÁXIMO. QUINZE AUDITORESIDIA. 18.900.00

AVDITORIA EM FORNECEDORES DE PEQUBNAS EMPRESAS (MENOS DE [00 FUNCIONÁRIOS), CERTIFICADAS, EFETUADA COM NO 8820,00

MÁXIMO SETE AUDITORESlDIA.

AUDITORIA EM FORNECEDORES DE MÉDIAS EMPRESAS (DE 100 A 500 FUNC[ONÁRIOS). CERTIFICADAS. EFETUADA COM NO 12.600,00

MÁXIMO SETE AUDITORES/DIA.
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AUDITORIA EM FfllW/J[T::OFf; r- rp. '.','CEF :: JlJI>F,i l\fAfS DE 500 FUNCIONÁRIOS). CERTIFICADAS, EFETUADA COM NO 26.461.00
MÁXIMO VINTE AUOrrORESlDIA.

REVALIDAÇÃO DO SISTEMA DA QUALIDADE DE PEQUENA EMPRESA (MENOS DE 100 FUNCIONÁRIOS), EFETUADA COM NO 5.o.w.00
MÁXIMO QUATRO AUDITORES/DIA.

REVALIDAÇÃO DO SISTEMA DA QUALIDADE DE MÉDIA EMPRESA (DE 100 A 500 FUNCIONÁRIOS), EFETUADA COM NO MÁXIMO 7.560,00
SEIS AUDITORBSlDR

REVALIDAÇÃO DO SISTEMA. DA QUALIDADE DE GRANDE EMPRESA (MAIS DE 500 FUNCIONÁRIOS). EFETUADA COM NO MÁXIMO 19000,00
QUATORZE AUDITORESIDIA.

REVALIDAÇÃO COMPLETA DO MANUAL DA QUALIDADE - PEQUENA EMPRESA. 893.00

REVALIDAÇÃO COMPLETA 00 MANUAL DA QUALIDADE - MÉDIA EMPRESA 1.201,00

REVALIDAÇÃO COMPLETA DO MANUAL DA QUALIDADE - GRANDE EMPRESA. 2.572.00

REVISÃO PARCIAL no MANUAL DA QUALIDADE - ANÁLISE INICIAL, ALTERAÇÕES DURANTE OU POS-eERTIFICADO. 840,00

ANÁLISE DE REVISÃO DE LISTA DE BQUIPA.\1ENfOS MfNIMOS. POR MODEW DE AERONAVES OPERANDO. CONFORME RBRA 121. 230.00

ANÁLISE INICIAL DE USTA DE EQUIPAMENTOS MíNIMOS. POR MODELO DE AERONAVES OPERANDO, CONFORME RBHA 135. 683,00

ANÁLlSEDE REVISÃO DB LISTA DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS. POR MODEW DE AERONAVES OPERANDO. CONFORME RBHA 135. 120.00

ANÁLISE INICIAL ou EDIÇÃO COMPLETA DE MANUAL GERAL DE MANUTENÇÃO- EMPRESA 121 1.912.00

ANÁLISE INICIAL OU EDIÇÃO COMPLBTADE. MANUAL GERAL DE MANUTENÇÃO - EMPRESA 135 O-U 406,00

ANÁLISE INICIAL OU EDIÇÃO COMPLETA DE. MANUAL GERAL DE MANUTENÇÃO - EMPRESA 135 G-IU 1203,00

ANÁLISE DE REVISÃO PARCIAL DE MANUAL GERAL DE MANUTENÇÃO- EMPRESA 121 320,00

ANÁLISE DE REVISÃO PARCIAL DE MANUAL GERAL DE MANUTENÇÃO - EMPRESA 135 G-1I 62,00

ANÁLISE DE REVISÃO PARCIAL DE MANUAL GERAL DE MANUTENÇÃO - EMPRESA 135 G-lII 257,00

AUDITORIA TÉCNICA PERIÓDICA ou PNERlFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIG~NCIAS - EMPRESA 121 1.920,00

AUDITORIA TÉCNICA PERIÓDICA ou PIVERIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIG~NCIAS - EMPRESA 135 G-I 251.00

AUDITORIA TÉCNICA PERIÓDICA OU PNERlFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE F.,XIOENCIAS - EMPRESA 135 O-U 755,00

AUDITORIA TÉCNICA PERIÓDICA OU PiVERlFlCAÇÁO DE CUMPRIMENTO DE EXIGêNCIAS - EMPRESA 135 o-m 1.450,00

PBDIDO DE ANÁUSB E APROVAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES (POR MOD) E MOTORES (POR MOD)- 1.912.00
EMPRESAS REGIDAS SEGUNDO O RBHA 121

PEDIDO DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES (POR MOD) E MOTORES (POR MOD)- 1532,00
EMPRESAS REGIDAS SEGUNDO O RBHA 135

APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA AÉREA 100.00

APROVAÇÃO DE TRANSFERêNCIA DO CONTROLE DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA AÉREA 210,00

VISTORIA EM '11!RMINAL DE CARGA AÉREA 1.360.00

INSPEÇÃO EM AGêNCIA DE CARGA AEREA 1080,00

INSPEÇÃO REFERENTE A CAROA AÉREA EM EMPRESA AÉREA 2.436.00

INSPEÇÃO EM AEROPORTO DA IA CATEGORIA 33522.00

INSPEÇÃO EM AEROPORTO DA 2' CATEGOR1A 22.425,00

INSPEÇÃO EM AEROPORTO DA 3' CATEGORIA 14340.()I)
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INSPEÇÃO EM AIF :I: : :neJf)/ ~'{' ~ ITl_ r I'} '. 9924.00

INSPEÇÃO EM AEROPORTO NÃO CI\1'EGORlZADO
.

1.000,00

VISTORIA EM EMPRESAS AÉREAS DE TRANSPORTE AÉREO REGULAR 9.348,00

VISTORIA EM EMPRESAS AÉREAs DE TRANSPORTE AÉREO NÃO·REGULAR E DE SERVIÇOS AÉREOS ESPECIALIZADOS .
4.674,00

"
REVALIDAÇÃO DE CREDENCIAL DE SEGURANÇA DE VÓü I PREVENÇÃO DE ACIDENTES AERONÁUTICOS 100:00

ANÁLISE DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AERONÁUTICOS
\

6536,00

PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO INICIAL DE EMPRESA E ANÁLISE DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS 2.640,00

PEDIDO DE ANÁLISE DE MUDANÇAS DE INSTALAÇÕES RELATIVAS A EMPRESAS JÁ HOMOLOGADAS 410,04

HOMOLOGAÇÃO INICIAL NO EXTERIOR DE EMPRESAS DE MANUTENÇÃO 13.092,00

EMISSÃO DE CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE CONJUNTOS - CAFC) 223,00

SD DE INC DE PADRÃO NO CHE NOVOS SERVo FiOU EQUlP NO ADENDO AO CHE DE EMP ENQUADRADAS NOS PADRÕES/CLASS DE 1.093,00
ROMOL.: PADRÃo C CLASSE 2 ARN JATO.TURBO-HEUCE.HELlCOPT. C/ MOT REAÇÃOIPADRÃO C CL-3/4 PADRÃo O CL-3

PEDIDO DB INCLUSÃO ADENDO/eHE C2,D2,E2.E3,FI,F2.F3 BH 318,78

PEDIDOS DE INCLUSÃO DE PADRÃO NO CHE, NOVOS SERVIÇOS BlOU EQUIPAMENTOS NO ADENDO AO CHE DE EMPRESAS 100,00
ENQUADRADAS .

REVAL. DE CERTIF. DE HOMOL. DE EMPRESA (CHE) NOS SEGUINTES PADRÕES/CLASSES DE HOMOL.: PADRÃO "C" CLASSE 2 800100
(REVISORAS DE ANV AJATO. TURBO.HEUCE,JiEUCÓPTEROS ClMOTORA REAÇÃO: PADRÃO "C" CLASSE 'A; PADRÃo O CLASSE 3

-

REVAL. DE CERTIF. DE HOMOL. DE EMPRESA (CRE) QUALIF. SEGUINTES PADRÕES/CLASSES DE HOMOL: PADRÃO "C" CLASSE 2 480.00
(REVISORAS DE ANV E HELICÓPTEROS) E'ADRÃO D CL 2, PADRÃO "E" CL 213, E'ADRÃo FeL 1,2 E 3. PADRÃo H CL. ÚNIC..A -

REVALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DE "EMPRESA"(CHE) QUALIFICADAS NOS SEGUINTES PADRÕES/CLASSES 236,00
DE HOMOLOGAÇÃO: PADRÃo "c''. CLASSE I PADRÃo ''O'' CLASSE I.PADRÃO "E", CLASSE 1 -

EMISSÃO DE 2 (SEGUNDA) VIA DE CHE BlOU ADENDO 72.86

CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DO TIPO (CHT) AERONAVE - AVIÃO COM PMO MAIOR QUE 5700 KG E HELICÓPTERO COM !'MO 13189,00
MAtOR QUE 1'130 KG. - .

CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DO TIPO (CHT) AERONAVE - AVIÃO COM PMD MENOR QUE 5700 KG E HELICÓPTERO COM 6..594,00
!'MD MENOR QUE 2730 Ku. -

ADENDO AO CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DE TIPO (CID') - AERONAVE - AVIÃO COM PMD MAIOR QUE 5700 KG E 6.594:00
HELICÓPTERO COM PMD MAIOR QUE 2730 Ku.

ADENDO AO CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DE TIPO (CHT) AERONAVE - AVIÃO COM PMD MENOR QUE 5700 KG E 3.297.00
HELICÓPTERO COM PMD MENOR QUE 2730 KG. ,

CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DE TIPO (CHT) - MOTOR - PO'I'SNCIA MÁXIMA MAIOR QUE 2000 LB OU 1000 HP 3.297,00

CERTIFICADO DE HOMOLOGA';ÃO DE TIPO (CHT) - MOTOR - POTÊNCIA MÁXIMA MENOR QUE 2000 LB OU 1000 HP 1.648,00

ADENDO AO CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DE TIPO (CHT) - MOTOR- POTÊNCIA MÁXIMA MAIOR QUE 200 LB OU 1000 HP 1.648,00

ADENDO AO CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DE TIPO (CHT) - MOTOR - POTÊNCIA MÁXIMA MENOR QUE 200 LB OU 1000 HP 82~,OO

CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DE TIPO (CHT) - HÉLICE - PASSO VARIÁVEL
-- - 1648,00

CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DE TIPO (CHT) - HÉLICE - PASSO FIXO
.

823,00

ADENDO CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DE TIPO (CHT) - HéLICE PASSO VARIÁVEL 823,00

ADENDO CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DETIPO (CHT) - HÉLICE PASSO FIXO 411.00

APROVAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS RELATNOS A GRANDES MODIFICAÇÕES ATRAVÉS DE CERT. DE HOMOLOGAÇÃO SUP DE 3.297,00
TIPO (CMST) MODIFICADO EM AVIÃO COM PMO MAIOR QUE 5700 KG E HELICÓPTERO COM PMD MAIOR QUE 2730 KG
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APROVAÇÃO DF r>I1'1.; "...,C r.rl,'":'/('f .' (r I~ r.r, '-::I')IFICAÇÕES ATRAVÉS DE CERT DE HOMOLOGAÇÃO 5UP DE TIPO 1.648.00
(CHSl) MODIFICADO EM AVIA0 COM PMD MENOR QUE 5700 KG E HELICÓPTERO COM PMD MENOR QUE 2730 KG

APROVAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS RELATNOS AGRANDES MODIFICAÇÕES SUPL DE TIPO(CHST) - MODIFICADO EM MOTOR 2.323,00

APROVAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS RELATNOS A GRANDES MODIFICAÇÕES 5UPL DE TIPO(CHST) - MODIFICADO EM HÉLICE 411.00

APROVAÇÃO DE: DADOS TÉCNICOS RELATIVOS A GRANDES MODIFICAÇÕES ATRAVÉS DO FORMuLÁRIO SEGOO 001 - 1.500,00
MODIFICADO EM AVIÃO ClPMD MAIOR QUE 5700 KG E HELICÓPTERO Cf PMD MAIOR QUE 2730 KG

APROVAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS REL A GRANDES MODIFICAÇÕES ATRAVÉS no FORMULÁRIO SEGVOO om - MODIFICAÇÃO 790,00
EM AVI AD Cf PMD MENOR 5700 l<G E HELICÓPTERO CJ PMD MENOR 2730 KO

APROVAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS RELATNOS A GRANDES MODIFICAÇÕES ATRAVÉS DO FORMULÁRIO SBGVOO 001 - 350,00
MODIFICAÇÃO EM MOTOR

APROVAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS RELATIVOS A GRANDES MODIFICAÇÕES ATRAVÉS DO FORMULÁRIO SEGVOO 001 - 190,00
MODJi:ICAÇÃO EM HWCE CCERTIFICADO DE AERONAVEGABn...tDADE PARA EXPORTAÇÃO MaI'ORES (CAR) - POTÊNCIA
MÁXIMA MAIOR QUE 2000 LB OU 100 O HP

HOMOLOGAÇÃO DOS DEMAIS PRODUTOS AERONÁUTICOS - ATESTADO DE PRODUTO AERONÁUTICO APROVADO (APAA) 328,00

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DA QUALIDADE (MANUAL DA QUALIDADE PROCEDIMENTOS E INSTRUÇÕES) HOMOLOGAÇÃO 1.102,00
INICIAL - PEQUENA BMPRESA

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DA QUALIDADE (MANUAL DA QUALIDADE PROCEDIMENTOS E INSTRUÇÕES) HOMOLOGAÇÃO 1.732,00
INICIAL - MÉDIA EMPRESA

ANÁLl~E DA DOCUMENTAÇÃO DA QUALIDADE (MANUAL DA QUALIDADE PROCEDIMENTOS E INSTRUÇÕES) HOMOLOGAÇÃO 2.992,00
LNICIÀL - GRANDE EMPRESA

VISITA DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR EFETUADA COM NO MÁXIMO DOIS AVDITORESlDIA 2.520.00

AVAUAÇÃO INICIAL PARA CERTIFICAÇÃO DE PEQUENA EMPRESA (MENOS DE 100 FUNCIONÁRIOS). EFETUADA COM JoIO 8.824,00
MÁxn-iO SETE AUDITORESlDIA

AVALIAÇÃO INICIAL PARA CERTIFICAÇÃO DE MÉDIA EMPRESA (DE 100 A 500 FUNCIONÁRIOS), EFETIJADA COM NO MÁXIM.o 12.601.00
DEZ AUDITORESlDIA

AVALIAÇÃO INICIAL PARA CERTIFICAÇÃO DE GRANDE EMPRESA (MAIS DE 500 FUNCIONÁRIOS), EFETUADA COM NO MÁXIMO 26.'161.00
VINTE E UM AUOITORES!DIA

ACEITAÇÃO DA APROVAÇÃO ESTRANGEIRA DE GRANDE MODIFICAÇÃO, POR DOCUMENTO DE REGISTRO 56,00

ISENÇÃO TEMPORÁRIA DO REQUISITO DE DADOS TÉCNICOS APROVADOS BRASILEIROS PARA ORANDE MODIFICAÇÃO OU 546,00
GRANDE REPARO

ENSAIO OU REVISÃO DE ESPECIFICAÇÕES OPERATIVAS DE EMPRESA AffitEA 205,00

VISITA TÉCNICA DE HOMOLOGAÇÃO INICIAL DE EMPRESAS REGIDAS SEGUNDO O RBHA 121 2.620,00

VISrrATÉCNICA DE: HOMOLOGAÇÃO INICIAL DE EMPRESAS REGIDAS SEGUNDO O RBHA 135 G·I 350,00

VISITA 'I'ÉCNICA DE HOMOLOGAÇÃO INICIAL DE EMPRESAS REGIDAS SEGUNDO O RBHA 135 G·n 1.110,00

VISITA TÉCNICA DE HOMOLOGAÇÃO INrCIAL DE EMPRESAS REGIDAS SEGUNDO o RBHA 135 G·ffi .2 170,00

HOMOLOGAÇÃO DE AEROPORTO DA IA CATEGORIA 53.877,00

HOMOLOGAÇÃO DE AEROPORTO DA 2A CATEGORIA 36202,00

HOMOLOGAÇÃO DE AEROPORTO DA 3A CATEGORIA 23.776,00

HOMOLOGAÇÃO DE AEROPORTO DA4A ('ATEGORIA 16951.00

HOMOLOOAÇÃO DE AEROPORTO NÃO CATEGORIZADO :3 600,00

"tEGISTRO DE AERÓDROMO DE USO PRlVADO /'000,00
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SOLICITAÇÃO AO -:- :"I!:T- i" .s:.-:-r, ';r .1 'i: .'.' ~ "'í'~~ L"~': \S 13,00

SOLICITAÇÃO AO RAB DE INSCRIçÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DE MATRÍCULA 20.00

SOLICITAÇÃO AO RAB PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE AERONAVEGABU.IDADE 20,00

SOLICITAÇÃO AO RAB PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE MARCA EXPERIMENTAL 50,00

SOLICITAÇÃO AO RAB PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO DE VÕO EXPERIMENTAL 50,00

EMISSÃO PELO RAB DE 2" VIA DE CERTIFICADOS 20,00

SOLICITAÇÃO AO RAB DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 20,00

SOLICITAÇÃO AO RAB DE TRANSFERÊNCIA PARA PESSOA NATURAL 20,00.

SOLICITAÇÃO AO RAB DE TRANSFERÊNCIA PARA PESSOA JURÍDICA 20,00

SOLICITAÇÃO AO RAB PARA MUDANÇA DE AERÓDROMO DE REGISTRO 10,00

SOLICITAÇÃO AO RAB PARA MUDANÇA DE CATEGORIA 10,00

SOLICITAÇÃO AO RAB PARA MUDANÇA DE CONFIGURAÇÃO OU MODELO 10,00

SOLICITAÇÃO AO RAB PARA MUDANÇA DE RAZÃO SOCIAL 10,00
.

SOLICITAÇÃO AO RAB PARA CANCELAMENTO DE DIREITOS REAIS (POR FOUIA) 5,00

SOLICITAÇÃO AO RAB DE INSCRiÇÃO DE DIREITO DE USO (POR FOLHA) 5.00

SOLICITAÇÃO AO RAB DE CANCELAMENTO DE DIREITO DE USO (POR FOLHA) 5.00

SOLICITAÇÃO AO RAB DE NOVA MATRíCULA 50,00

SOLICITAÇÃO AO RAB DE CERTIDÃO (POR FOLHA) 10,00

a) As siglas e abreviaturas usadas são as constantes das normas técnicas e regulamentares em vigor.
b) serão cobrados à parte as despesas de transporte no exercício de atividades no exterior.
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SEÇÃO IV
Do Senado Federal

SEÇÃO I
Disposições Gerais

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

CAPfTULO VII
Da Administração Pública

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

Dezembro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 64443

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXA DA PELA 111- aprovar previamente, por voto secreto, após
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - argüição pú~lica, a escolha de:

CeDI a) magistrados, nos casos estabelecidos nesta
I : _. Constituição;

CONSTITUIÇAO DA REPUBLlCA FEDERATIVA b) Ministros do Tribunal de Contas da União indi-
DO BRASIL 1988 cados pelo Presidente da República;

...........................................•....... c) Governador de Território:

TfTUlO 111 d) presidente e diretores do Banco Central;

Da Organização do Estado e) Procurador-Geral da República;
f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
IV - aprovar previamente, por voto secreto, após

I

argüição em sessão secreta, a escolha dos chefes de
missão diplomática de caráter permanente;

V - autorizar operações externas de natureza fi-
I

nanceira, de interesse da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal, dos Territórios e dos Municípios;

VI - fixar, por proposta do Presidente da ReplI
blica, limites globais para o montante da dívida conso
lidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios; .

VII - dispor sobre limites globais e condições
para as operações de crédito externo e interno da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municf
pios, de suas autarquias e demais entidades controla
das pelo Poder Público federal;

VIII - dispor sobre limites e condições para a
concessão de garantia da União em operações de
crédito externo e interne;

IX - estabelecer limites globais e condições
para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;

X - suspender a execuçãq, no todo ou em pane,
de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva
do Supremo Tribunal Federal;

XI- aprovar, por maioria absoluta e por, voto se
creto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Cieral
da República antes do término de seu mandato;

XII - elaborar seu regimento i~terno;

XIII -; dispor sobre sua organização, funciona
mento, polícia, criação, transformação ou extinção
dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e
a iniciativa de lei para fixação da respectiva remune
ração, observados os parâmetros estabelecidos na
lei de diretrizes orçamentárias;

• Inciso XIII com redação dada pela Emenda ConstitucIO
nal nº 19, de 4-6-1998,

XIV - eleger membros do Conselho da Repúbli
ca, nos termos do art. 89, VII.

Parágrafo único. Nos casos previstos nos Inci
sos I e 11, funcionará como Presidente o do Supremo

IX _I a lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;

I

Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualqu1er dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu
blicidade eeficiência e, também, ao seguinte:

* Artigo, 'çaput" com redação dada pela Emenda Constitu
c/onal nº 19; de 4-6-1998.

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Fe
deral:

I - processar e Julgar o Presidente e o vi
ce-Presidente da República nos crimes de responsabi
lidade, bem como os Ministros de Estado e os Coman
dantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos
crimes da mesma natureza conexos com aqueles;

• Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº
23. de 2-9-1999.

11- processar e julgar os Ministros do Supremo
Trib4nal Federal, o Rrocurador-Geral da República e
o Advogado-Geral da União nos crimes de respon
sabilidade;



_64444 Quarta-feira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2000

Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que so
mente será proferida por dois terços dos votos do Se
nado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por
oito anos, para o exercício de função pública, sem
prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

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

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

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;

11 - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos pú
blicos na administração direta e autárquica ou au
mento de sua remuneração;

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

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

* Alínea "c" com redação dada pela Emenda Constitucional
nº 18, de 5-2-1998.

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

e) criação, estruturação e atribuições dos Minis~

térios e órgãos da administração pública;

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

* Alínea "f' acrescída pela Emenda Constitucional nº 18,
de 5-2-1998.

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

lEI COMPLEMENTAR Nº 97, DE 9
DE JUNHO DE 1999

Dispõe sobre as normas gerais para
a organização, o preparo e o emprego
das Forças Armadas.

CAPíTULO VI
Das Disposições Complementares

Art. 18. Cabe à Aeronáutica, como atribuições
subsidiárias particulares:

I - orientar, coordenar e controlar as atividades
de Aviação Civil;

11 - prover a segurança da navegação aérea;
111- contribuir para a formulação e condução da

Política Aeroespacial Nacional;
IV - estabelecer, equipar e operar, diretamente

ou mediante concessão, a infra-estrutura aeroespaci
al, aeronáutica e aeroportuária;

V - operar o Correio Aéreo Nacional.
Parágrafo único. Pela especificidade dessas

atribuições, é da competência do Comandante da Ae
ronáutica o trato dos assuntos dispostos neste artigo,
ficando designado como 'Autoridade Aeronáutica",
para esse fim.

lEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui normas gerais de direito fi
nanceiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Fe
deral.

DISPOSiÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta lei estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal, de acordo com o disposto no art.
5º, XV, b, da Constituição Federal.
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TíTULO I
Da Lei de Orçamento

CAPiTULO J

Disposições Gerais

Art. 22 A Lei de Orçamento conterá a discrimina
ção da receita e despesa de forma a evidenciar a polí
tica econômico-financeira e o programa de trabalho
do Governo, ob§ldecidos os princípios de unidade,
universalidade e'anualidade. ,

§ 1º Integrarão a Lei de Orçamento:
1- sumário geral da receita por fontes e da des

pesa por funções do Governo;
li ~ quadro demonstrativo da receita e despesa

segúndo as categorias econômicas, na forma do Ane
xo nº 1;

111 ~ quadro discriminativo da receita por fontes e
I

respectiva legislação.
IV - quadro das dotações por órgãos do Gover

no e da Administração.
§ 29 Acompanhé\rão a Lei de Orçamento:
I - quadros demonstrativos da receita e planos

de aphcação dos fundos especiais;
11- quadros demonstrativos da despesa, na for

ma dos Anexos nºs 6 e 9;
111 - quadro demonstrativo do programa anual

de trabaJho do Governo, em termos de realização de
obras e de prestação de ,serviços.

LEI Nº 9.530, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
I .

Dispõe sobre a utilização dos divi-
dendos e do superávit financeiro de fun
dos e de entidades da administração p~
blica federal indireta, e dá outras provi
dências.

I Art. 1º Serão destinados à amortização da dívi-
da pública federal: .

I - a receita do Tesouro Nacional decorrente do
pagamento,de participações e dividendos pelas enti
dades integrantes da Administração Pública Federal
indireta, inclusive os relativos a lucros acumulados
em eiÇercfcios anterior;

11 - o superávit financeiro dos fundos, das autar
quias e das fundações, integrantes do orçamento fis
GaI e da seguridade social, apurado no balanço patri
monial do exercício de 1997 e seguintes, nos termos
do art. 43, § 2º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964, ressalvados: o Fundo Nacional de Desenvolvi
mento da Educação - FNDE; o Fundo Nacional da

Cultura - FNC, e os recursos provenientes de contri
buições diretas dos servidores públicos com finalida
de específica; .

111 - as disponibilidades financeiras destinadas
aos fundos, às autarquias e às fundações, existentes
em poder do Tesouro Nacional, no encerramento do
exercício de 1996, não comprometidas com os restos
a pagar nem compromissadas com operações de fi
nanciamento com contratos já assinados ou em fase
de contratação, desde que protocolados na institui
ção antes de 31 de outubro de 1997:

IV - o produto da arrecadação de que tratam o
art. 85 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e o
art. 40 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995.

§ 1Q Para cumprimento do disposto neste artigo,
os fundos, as autarquias e as fundações recolherão
ao Tesouro Nacional os respectivos superávits. tão
logo se encontrem disponíveis os recursos financei
ros correspondentes.

§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo aos
fundos constitucionais administrados pelas instit4i
ções financeiras de que trata o art. 159, inciso I, alí
nea e, da Constituição, e aos que interessam a defesa
nacional, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT,
ao Fundo Nacional de Saúde - FNS.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
'Vide Medida PrOVisória n9 2.010-38, de 23 de novembro

de 2000

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.010-38. DE 23 DE
NOVEMBRO DE 2000

Dá nova redação ao art. 1!! da Lei nº
9.530, de 10 de dezembro de 1997.

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

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 9.530, de 10 de dezem
bro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .

11 - o superávit financeiro dos fundos,
das autarquias e das fundações, Integrantes
do orçamento fiscal e da seguridade social,
apurado no balanço patrimonial do exercício
de 1997 e seguintes, nos termos do art. 43, §
2º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,
ressalvados o do Fundo Nacional de Desen
volvimento da Educação - FNDE, o do F,undo
Nacional da Cultura - FNC, o do Fundo de

I

Defesa da Economia Cafeeira - FUNCAFE, o
do Fundo Nacional de Desenvolvimento -



Dispõe sobre a contratação por tem
po determinado para atender a necessi
dade temporária de excepcional interes
se público, nos termos do inciso IX do
art. 37 da Constituição Federal, e dá ou
tras providências.

Art. 5º As contratações somente poderão ser fei
tas com observância da dotação orçamentária espe
cífica e mediante prévia autorização do Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do
Ministro de Estado sob cuja supervisão se encontrar
o órgão ou entidade contratante, conforme estabele
cido em regulamento.

• Artigo com redação dada pela Lei nº 9.849, de
6-10-1999.

Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 9.849,
de 26-1 0~1999).

Art. 6º É proibida a contratação, nos termos des
ta Lei, de servidores da administração direta ou indi
reta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem como de empregados ou servidores
de suas subsidiárias e controladas.

§ 1Q Excetua-se do disposto no caput deste arti
go a contratação de professor substituto nas institui
ções federais de ensino, desde que o contratado não
ocupe cargo efetivo, integrante das carreiras de ma
gistério de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de
1987, e condicionada à formal comprovação da com
patibilidade de horários.

• § 11} acrescido pela Lei nº 9.849, de 26-10-1999.

§ 2º Sem prejuízo da nulidade do contrato, a in
fração do disposto neste artigo importará responsabi
lidade administrativa da autoridade contratante e do
contratado, inclusive, se for o caso, solidariedade
quanto à devolução dos valores pagos ao contratado.

• § 2º acrescido pela Lei nº 9.849, de 26-10-1999.

Art. 7º A remuneração do pessoal contratado
nos termos desta Lei será fixada:

1- nos casos do inciso IV do art. 2º, em importân
cia não superior ao valor da remuneração fixada para
os servidores de final de carreira das mesmas catego
rias, nos planos de retribuição ou nos quadros de car-

, gos e salários do órgão ou entidade contratante;
11- nos casos dos incisos I a 111, V e VI do art. 2º,

em importância não superior ao valor da remunera
ção constante dos planos de retribuição ou nos qua
dros de cargos e salários do serviço público, para ser
vidores que desempenhem função semelhante, ou,
não existindo a semelhança, às condições do merca
do de trabalho;
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FND, O do Fundo de Desenvolvimento do LEI NQ 8.745, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1993
Ensino Profissional Marítimo - FDEPM, o do
Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior - FIES, o do Fundo de Ter
ras e da Reforma Agrária - Banco da Terra, o
do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural, o
do Fundo da Marinha Mercante - FMM, o do
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científi
co e Tecnológico - FNDCT, o do Fundo de
Garantia para Promoção da Competitividade
- FGPC, e os recursos provenientes de con
tribuições diretas dos servidores públicos com
finalidade específica;

§ 3QAplica-se o disposto no inciso 11
deste artigo ao FGPC, desde o exercício fi
nanceiro de 1998" (NR)

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória nº 2.010-37, de 24
de outubro de 2000.

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

Brasnía, 23 de novembro de 2000; 179ºda Indepen
dência e 112º da República. - FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO - Geraldo Magela da Cruz Quintão- Pedro
Malan - Eliseu Padilha - Alcides Lopes Tápias - Mar
tus Tavares - Carlos América Pacheco.

LEI NQ 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União, das au
tarquias e das fundações públicas federais.

TITULO I

CAPíTULO ÚNICO
Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei institui o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União, das autarquias,
inclusive as em regime espAcial, e das fundações pú
blicas federais.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, servidor é a
pessoa legalmente investida em cargo público.

Art. 3º Cargo público é o conjunto de atribuições
e responsabilidades previstas na estrutura organiza
cional que devem' ser cometidas a um servidor.

Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a
todos os brasileiros, são criados por lei, com denomina
ção própria e vencimento pago pelos cofres públicos,
para provimento em caráter efetivo ou em comissão.



DISPOSiÇÃO PRELIMINAR

LEI Nº 9.811, DE 28 DE JULHO DE 1999

LEI Nº 8.460, DE 17 DE SETEMBRO DE 1992

Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária de 2000
e dá outras providências.

. ,
Concede antecipação de reajuste de

vencimentos e de soldos dos servidores
civis e militares do Poder Executivo, e dá
outras providências.

Art. 19 São estabelecidas, em cumprimento ao
disposto no art. 165, § 29 , da Constituição Federal, as
diretrizes orçamentárias da União para 2000, com
preendendo:

I - as prioridades e metas da administração pú
blica federal;

l' - a estrutura e organização dos orçamentos;
111- as diretrizes gerais para a elaboração e exe

cução dos orçamentos da União e suas alterações;
IV - as disposições relativas à dívida pública fe

deral;
V - as disposições relativas às despesas da

União com pessoal e encargos sociais;

VI - a política de aplicação dos recursos das
agências financeiras oficiais de fomento; e

VII- as disposições sobre alterações na legisla
ção tributária da União.

Art. 111. Fica instituída, conforme tabela constan
te do Anexo X, a gratificação de exercício' de cargo em I

confiança nos órgãos da Presidência da República, de
vida aos servidores militares, inacumulável com a grati
ficação de representação a que se refere o art. 13.

Art. 16. O tempo de serviço prestado em virtude
de contratação nos termos desta Lei será contado
para todos os efeitos.
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lIi - no caso do inciso 111 do art. 2º, quando se § 29A extinção do contrato, por iniciativa do ór-
tratar de coleta de dados, o valor da remuneração po- gão ou entidade contratante, decorrente de conve-
derá ser formado por unidade produzida, desde que niência administrativa, importará no pagamento ao
obedecido ao disposto no inciso 11 deste artigo. contratado de indenização correspondente à metade

~ In(.Íso 11I acrescido pela Lei nQ 9.849, de 26-10-1999. do que lhe caberia referente ao restante do contrato.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo,

não,se consideram as vantagens de natureza indivi
duai dos servidores ocupantes de cargos tomados
como paradigma.

Art. 8º Ao pessoal contratado nos termos desta
Lei aplica-se o disposto na Lei nº 8.647, de 13 de abril
de 1993.

Art. 99 O pessoal contratado nos termos desta
Lei não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos
não previstos no respectivo contrato;

11- ser nomeado ou designado, ainda que a títu
lo precário ou em substituição, para o exercício de
cargo em comissão ou função de confiança;

I

111- ser novamente contratado, com fundamento
nesta Lei, antes de decorridos vinte e quatro meses
do enc~rramentode seu contrato anterior, salvo na hi
pótese prevista no inciso I do art. 29, mediante prévia
autorização, conforme determina o art. 59

* IncIso 11I com redação dada pela Lei n9 9.849, de
26:.10-1999.

Parágrafo único. A inobservância do disposto
nest~ artigo importará na rescisão do contrato nos ca
sos dos incisos I e 11, ou na declaração da sua insub
sistência, no caso do inciso 111, sem prejuízo da res
ponsabilidade administrativa das autoridades envolvi
das na transgressão.

Art. 10. As infrações disciplinares atribuídas ao
pessoal contratado nos termos desta Lei serão apura
das. mediante ~indicância, concluída no prazo de trin
ta dias e assegurada ampla defesa.

Art. 11. Aplica-se ao pessoal contratado nos ter
mos desta Lei o disposto nos artigos 53 e 54; 57 a 59;
63 a 80; 97; 104 a 109; 110, incisos I, in fine, e 11, pa
rágrafo único, a :115; 116, incisos I a V, ai íneas a e c,
VI a XII, e parágrafo único; 117,.incisos I a VI, e IX a
XVI.li; 118 a 126; 127, incisqs I, li e 'li, a 132, incisos I
a ,VII, e IX a xiII; 136 a 142, incisos I, primeira parte, a
111, e parágrafos 19 a 42 ; 236; 238 a 242, da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. ,12. O contrato firmado de acordo com esta
Lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações:

1- pelo término d9 prazo contratual;
11 - por iniciativa do contratado.
§ 1º A extinção do contrato, nos casos do inciso

11, será comunicada com a antecedência mínima de
trinta dias.
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Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a alte- Parágrafo único. Subordinam-se ao regime des-
rar a denominação e a especificação da gratificação ta lei, além dos órgãos da administração 'direta, os
de representação da Secretaria-Geral, da Secretaria fundos especiais, as autarquias, as fundações públi-
de Governo, do Gabinete Militar da Presidência da cas, as empresas públicas, as sociedades de econo-
República, bem como da Vice-Presidência da Repú- mia mista e demais entidades controladas direta ou
blica, observando, quanto à retribuição, os níveis da indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e
tabela constante do Anexo VI. Municípios.

.......................................................................- .

......................................................................................
lEI Nº 8.216, DE 13 DE AGOSTO DE 1991

Dispõe sobre antecipação a ser
compensada quando da revisão geral da
remuneração dos servidores públicos,
corrige e reestrutura tabelas de venci
mentos e dá outras providências.

Art. 20. A Gratificação de que trata o inciso 11 do
Anexo II do Decreto-lei nº 1.341 , de 22 de agosto de
1974, pelo exercício na Presidência da República, in
clusive nos órgãos que a integram, e na Vi
ce-Presidência da República, corresponderá, no nível
1, a Cr$42.116,67 (quarenta e dois mil, cento e de
zesseis cruzeiros e sessenta e sete centavos), atuali
zados nas mesmas datas e índices em que forem rea
justados os vencimentos dos servidores públicos fe
derais, e servirão de base para a incidência dos de
mais índices estabelecidos no Anexo XXII.

Parágrafo único. O quantitativo das funções a
que se refere este artigo será aprovado mediante ato
do Presidente da República, ouvida a Secretaria da
Administração Federal.

lEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da administra
ção pública e dá outras providências.

CAPíTULO I
Das Disposições Gerais

SEÇÃO 11
Dos Princípios

Art. 1º Esta lei estabelece normas gerais sobre
licitações e contratos administrativos pertinentes a
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, ali
enações e locações no âmbito dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

lEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995
I

Dispõe sobre o regime de conces
são e permissão da prestação de servi
ços públicos previsto no ~rt.. ' 175 da
Constituição Federal, e dá outras provi-
dências. I

CAPíTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º As concessões de serviços públicos e de
obras públicas e as permissões de serviços públicos
reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição
Federal, por esta lei, pelas normas legais'pertinentes
e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos.

Parágrafo único. A União, os Esta,dos, o Distrito
Federal e os Municípios promoverão a revisão e as

I

adaptações necessárias de sua legislaçãq às prescri-
ções desta lei, buscando atender as pec:uliaridades
das diversas modalidades dos seus serv~ços.

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

lEI Nº 9.074, DE 7 DE JULHO DE'1'995

Estabelece Normas para Outorga e
Prorrogações das Concessões e Permis
sões de Serviços Públicos e 'dá outras
Providências. '

CAPíTULO I
Da~ Disposições Iniciais

Art. 1ºSujeitam-se ao regime de ·concessão ou
quando couber, de permissão, nos termos da lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes servi
ços e obras públicas de competência da União:

1- (Vetado)
11 - (Vetado)
111- (Vetado)
IV - vias federais, precedidas ou não da execu

ção de obra pública;
V - exploração de obras ou seryiços federais de

barrãgens, contençÕes, eclusas, diques e irrigações,
precedidas ou não da execução de obras públicas;



Altera dispositivos da Lei nº 9.649,
de 27 de maio de 1998, que dispõe sobre
a Organização da Presidência da Repú
blica e dos Ministérios, e dá outras provi
dências.

"Art. 1º A Presidência da República é
constituída, essencialmente, pela Casa Ci
vil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de
Comunicação de Governo e pelo Gabinete
de Segurança Institucional.

§ 1QIntegram a Presidência da Repú
blica como órgãos de assessoramento ime
diato ao Presider)te da República:

!- o Conselho de Governo;
11 - o Advogado-Geral da União;
111 - a Secretaria Especial de Desen

volvimento Urbano; e

IV - o Gabinete do Presidente da Re
pública;

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 2.049-25, DE 23
DE NOVEMBRO DE 2000

, I I

LEI Nº 5.989, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973.

Dispõe sobre o Fundo Aeroviário e
dá outras providências.

I O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º A Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

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

Art. 1QO Fundo Aeroviárío, criado pelo Decre
to-lei nº270, de 28 de fevereiro de 1967, é um Fundo
de natureza contábil, destinada a prover recursos fi
nanceiros para execução e manutenção do que prevê
o Sistema Aeroviário Nacional, podendo ser aplicado
em projetos, construção, manutenção, operação e na
administração de instalações e serviços da in
fra-estrutura aeronáutica.

Art. 2QConstituem receitas do Fundo Aeroviário:

§ 3º Observado o disposto no caput,
os pagamentos decorrentes de despesas
cujos valores não, ultrapassem o limite de
que trata o inciso 11 do art. 24, sem prejuízo
do que dispõe seu parágrafo único, deverão
ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis, contados da apresentação da fatura."

"Art. 17 ..
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vi 1 estações aduaneiras e outros terminais al- § 3º Entende-se por investidura, para
fandegados de uso público, não instalados em área os fins desta Lei:
de: porto ou aeroporto, precedidos ou não de obras ., .
públicas;

VII - os serviços postais.
• inciso VII acrescido pela Lei nll 9.648, de 27-5-1998,

Parágrafo único. Os atuais contratos de explora-
ção de, serviços postais celebrados pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT com as
Agências de Correio Franqueadas - ACF, permane
cerão válidas pelo pr~zo necessário à realização dos
levantamentos e avaliações indispensáveis à organi
zação das licitações que precederão à delegação das
concessões ou permissões que os substituirão, prazo
esse que hão poderá ser inferior a 31 de dezembro de
2001 e não poderá exceder a data limite de 31 de de
zembro de 2002.

• Parágrafo único acrescido pela Lei nll 9.648, de
27-5-1998.

I
LEI Nº 9.648, DE 27 DE MAIO DE 1998.

Altera dispositivos das Leis n9

3.89D-A, de 25 de abril de 1961, n9 8,.~66,

de 21 de junho de 1993, ng 8.987, de 13 de
fevereiro dE" 1995, n!.l 9.074, de 7 de julho
de 1995, nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, e autoriza o Poder Executivo a pro
mover a reestruturoção da Centrais Elétri
cas Brasileiras - Eletrobrás e de suas
subsidiárias e dá outras providências.

, O Presidehte da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Os arts. 5º ,17,23,24,26,32,40,45,48,
57, 65 e 120, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
que regulamenta, °art. 37, ,inciso XXI, da Constituição
Federal e institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública, passam a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art.5º ..



Brasília, 24 de outul;>ro de 2000.

Excelentíssimo Senhor Presidente dâ República,
Submetemos à elevada consideração de

Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que dis
põe sobre a ordenação da aviação civil e a cria
ção da Agência Nacional de Aviação Civil 
ANAC, órgão regulador e fiscalizàdor das ativida
des de aviação civil e da infra-estrutura aeropor
tuária, nos termos da Lei Complementar nº 97, de
9 de junho de 1999, visando aprimorar a atuação
do Poder Público no setor de segurança e na pro
teção dos usuários.

2. Tal iniciativa, Senhor Presidente, tem como
premissa a determinação de Vossa Excelência de fa
zer com que o Estado, ao invés de ~preStar serviços,
resguarde e garanta a prestação dos mesmos, nos
moldes das agências federais reguladoras criadas re
centemente, delegando ao setor privado a execução
de determinados serviços públicos e a exploração de _
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1-quota do Imposto Único sobre Lubrificantes e Art. 5º A escrituração do Fundo Aeroviário obe-
Combustíveis Líquidos e Gasosos, destinada ao Mi- decerá às normas gerais estabelecidas pelo Governo
nistério da Aeronáutica pela legislação em vigor; sobre contabilidade e auditoria. '

11- produto da arrecadação das tarifas aeropor- Parágrafo único. Os recursos do referido Fundo
tuárias cobradas nos aeroportos diretamente admi- serão contabilizados distintamente, segundo a sua
nistrados pelo Ministério da Aeronáutica, bem como natureza.
da correção monetária e dos juros de mora decorren- Art. 6º O Poder Executivo, por propbsta do Mi-
tes do atraso no pagamento das mesmas; nistério da Aeronáutica, baixará no prazo de sessenta

111 - produto da arrecadação das tarifas de uso dias, a contar da vigência desta Lei, a regulamenta-
das comunicações e dos auxilias à navegação aérea ção que se fizer necessária à sua execução.
em rota, proporcionados pelo Ministério da Aeronáutica, Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na d~ta de sua
bem como da correção monetária e dos juros de mora publicação, revogados os artigos 2º, 3º, 4º,e 5º e seu
decorrentes do atraso no pagamento das mesmas; parágrafo único do Decreto-lei nº270 de 28 de feverei-

IV - receitas provenientes da cobrança de pre- ro de 1967, e demais disposições em co~trário.

ços específicos, pelo uso de áreas, edificios, instala- Brasília, 17 de dezembro de 1973; 152º da Inde-
ções, equipamentos,facilidades e serviços, não pendência e 8Sº da República. - EMILIO G. MÉDICI,
abrangidos pelas tarifas aeroportuárias, nas áréas ci- Antônio Delfim Netto, J. Araripe Macêq~.

vis dos aeroportos diretamente administrados pelo
Ministério da Aeronáutica, bem como de multas con- MENSAGEM Nº 1.795
tratuais; Senhores Membros do Congresso Nacional,

V - verbas orçamentánas, créditos adicionais e Nos termos do artigo 61 da Constit_uição Fede-
recursos internacionais; ral, submeto à elevada deliberação de, VqE!sas Exce-

VI- multas aplicadas na forma prevista no Códi- lências, acompanhado de Exposição de Motivos dos
go Brasileiro do Ar; Senhores Ministros de Estado da Defesa-8 do Plane-

VII- receitas provenientes da cobrança de emo- jamento, Orçamento e Gestão, o texto' qq projeto de
lumentos relativos aos atos do Registro Aeronáutico lei que "Dispõe sobre a Ordenação da Aviação Civil,
Brasileiro e de indenizações de despesas referentes cria a Agência Nacional de Aviação Civil- ANAC, e dá
a Iincenças, certificados, certidões, vistorias, homolo- outras providências". ,~

gações e atividades correlatas de Aviação Civil; Brasília, 28 de novembro de 2000. -
VIII - rendimentos líquidos das operações do FERNANDO HENRIQUE CARDOSO., .;

próprio Fundo; EM Interministeríal Nº 6.613/MD/MP ",
IX - quaisquer outros recursos que lhe forem ex

pressamente atribuídos.
Art. 3º O Fundo Aeroviário será administrado

pelo Ministro da Aeronáutica.
Parágrafo único. O Ministro da Aeronáutica des

tinará da quota do Imposto Único sobre Lubrificantes
e Combustíveis Líquidos e Gasosos de que trata o
item I do artigo anterior, recursos financeiros para in
vestimentos nos aeroportos, instalações, áreas e ser
viços correlatos ou afins, atribuídos às entidades da
Administração Federal Indireta, especialmente cons·
tituídas para aquelas finalidades.

Art. 4º Os recursos de que trata o artigo 2º desta
Lei serão depositados no Banco do Brasil SA, à con
ta e ordem do Ministro da Aeronáutica, para crédito
do Fundo Aeroviário e terão caráter rotativo. \

Parágrafo único. Os saldos verificados no fim dl?
cada exercício financeiro serão automaticamente
transferidos para o exercício seguinte, a crédito do ci
tado Fundo.



Aviso nº2.141-C. Civil.

Em 28 de novembro de 2000.

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

Revoga o art. 91! da Lei nl! 9.249, de
26 de dezembro de 1995.

(Às Comissões de Finanças e Tributa-
I

ção; e de Constituição e Justiça e de Reda-
ção (Art. 54) - Art. 24, 11)

Senhor Primeiro Secretário.
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva a projeto de lei que "Dispõe sobre a Ordenação
da Aviação ,Civil, ,cria a Agência Nacional de Aviação
Civil - ANAC, e dá outras providências:'

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

PROJETO DE LEI N!! 3.865, DE 2000
(Do Sr. Mussa Demes)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!l Fica revogado, a partir de 1!l de janeiro do

ano 2001, o art. 92 da Lei 9.249, de 26 de dezembro
de 1995.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

O objetivo deste projeto é fazer com que os lu
cros e dividendos, denominados juros do capital pró
prio, que hoje são tributados com 15%, passem a ser
tributados com o imposto de renda de 25% e com a
contribuição social sobre o lucro líquido de 9%, como
são tributados os demais lucros.

Deve ser mencionado que os chamados juros
do capital próprio são distribuídos por grandes em
presas nacionais e estrangeiras que, pagando sobre
eles o imposto de 15°(0" pagam alíquot~ nacionais
pouco capitalizadas e alíquota idêntica à aplicada'aos
assalariados de baixa renda.

Até junho ,de 2000 foram distribuídos a título de
juros do capital próprio aproximadamente seis bilhões
e quinhentos milhões de reais que, com a alíquota de
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atividades, ~m regime de concorrência. Neste aspec- Respeitosamente, - Geraldo Magela da Cruz
to, éJmperiosa a atuação da autoridade pública no se- Quintão, Ministro de Estado da Defesa, - Martus Ta-
tor de segurança e na proteção do usuário dos servi- vares, Ministro de Estado do Planejamento, Orça-
ços aér~os, sendo o presente Projeto de Lei resultado menta e Gestão
de intenso e demorado estudo, tanto técnico quanto
jurídico. , I,

3. O diploma legal, ora proposto, tem por finali
dade atuali~ar a ordenação da atividade de aviação
civil quanto aos aspectos dos serviços comerciais,
públicos ou não, fazendo-se necessário salientar,
çO,mo decorrência do ordena;mento constitucional, os
princfpios da livre concorrência, da defesa do consu
midor, da repress~o ao abuso do poder econômico,
bem como a obriQatoriedade dos acordos firmados
pela União sobre t~ansporte internacional, observado
o princípio da reciprocidade.

I ft ÀA~IAC será constituída como autarquia es
pecial, vinculada ao Ministério da Defesa, absorven
do as funçpes do Departamento de Aviação Civil 
DAC" condição esta que lhe conferirá autonomia e
agilidade necessárias para atuação descentralizada.
O detalhamento de sua estrutura organizacional será
feito ~m regulamento a ser aprovado por Decreto de
Vossa Excelência.

5. Passo importaflte para a reestruturação do
setor já foi dado com a instituição do Conselho da Avi
aç~o Civil, criado através da Medida Provisória nº
2.049-f2, de ~8 de agosto de 2000, tendo como mis
sãq priflcipal propor e acompanhar a implementação
da Política Nacional de Aviação Qivil, além de harmo
nizar as atividades decorrentes das competências da
Autoridade Aeronáutica com aquelas conferidas à
Agên?ia. , ,I I ' ,

G. O Órgão Regulador deverá dispor de estrutu
ra a<;imlnistrativa adequada ao controle de gastos
com p'essoal e à necessária racionalização organiza
cional. Neste contexto, a anexa minuta de Projeto de
Lei dispõà sobre a criação dos cargos comissionados
da Agência e c~ia o quadro de p~ssoal efetivo.

7. Do pqnto de vista orçamentário o Projeto de
Lei autoriza o Poder Exeçutivo a remanejar, transpor,
transferir e utilizar as dotações orçamentárias do Mi
ristério da Defesa, relativas às funções absorvidas
pela Agência, em favor da ANAC, mantida a mesma
classificação funcional. programática, sendo posteri
ormente seus grupos de despesas e fontes de recur
~9s, bem, ç:oljllo suas modalidad~s de aplicação e
identificadqres de uso, objeto de dotações orçamen
tárias cOl1signadas para, E!- própria Agência.

8. São estas, Senhor Presidente, as razões pe
las quais acr,?ditamos que a medida ora proposta de
verá ser acolhida por Vossa Excelência.



................................................................ i~······· .

INDICAÇÃO N!! 1.212, DE 2000
(Do Sr. Inaldo Leitão) -"

, I.

I" I
Sugere ao Poder Execulivo, por in-

termédio do Ministério dos Transportes,
Il I'

que se promova a recupera~o da Rodo-
via BR-230, no trecho co.,!.pr~ndidoentre
as cidades paraibanas de N!arizõpolis e
Pombal. ' '1.

(Publique-$e. encaminhe~$e.)

Excelentíssimo Senhor Ministro 'dé Estado dos
Transportes:

Sabe V.Exª que a Rodovia BR-230 é o grande
eixo de integração da Paraíba, indo do extremo leste

........................................, :': .

Altera a Legislação do Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas, bem como
da Contribuição Social sobre o lucro lí
quido, e dá outras providências.

LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.

Art. 9º A pessoa jurídica poderá deduzir, para
efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou
creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido e li
mitados à variação, "pro rata" dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP.

§ 1º O efetivo pagamento ou crédito dos juros
fica condicionado à existência de lucros, computados
antes da deduçãodos juros, ou de lucros acumulados
e reservas de lucros, em montante igualou superior
ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou cre
ditados.

* § 1{J com redação dada pela Lei n{J 9.430, de 27-12
1996.

§ 29 Os juros ficarão sujeitos a incidência do im
posto de renda na fonte à alíquota de 15%, na data d6
pagamento ou crédito ao beneficiário.

§ 3º O imposto retido na fonte será considerado:
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15%, propiciaram uma arrecadação de 964 milhões I - antecipação do devido na declaração de ren-
de reais a título de imposto de renda. dimentos, no caso de beneficiário pessoa jurídica tri-

A tributação dos juros do capital próprio das. butada com base DO lucro real;
grandes empresas com a alíquota de 34% (25% de IR 11 - tributação definitiva, no caso de beneficiário
mais 9% de CSLL) traria uma arrecadação adicional, pessoa física ou pessoa jurídica não tributada com
no semestre, de aproximadamente um bilhão e du- base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o dis-
zentos milhões de reais, sendo 650 milhões de reais posto no § 4º;
de imposto de renda e 550 milhões de reais de contri- § 4º (Revogado pela Lei nº9.430 de 2'7-12-1996)
buição social sobre o lucro. § 5º No caso de beneficiário soC'fedade civil de

Projetada para 12 meses, haveria uma arreca- prestação de serviços, submetida ao regime de tribu-
dação adicional, no ano 2001, de um bilhão e trezen- tação de que trata o art. 1 do Decreto-lei nº2.397, de
tos milhões de reais a título de imposto de renda, e de 21 de dezembro de 1987, o imposto poderá ser com-
um bilhão e cem milhões de reais a título de contribui- pensado com o retido por ocasião do pagamento dos
ção social sobre o lucro. Considerando que a arreca- rendimentos aos sócios beneficiários.' '
dação de um bilhão e trezentos milhões do Imposto § 6º No caso de beneficiário pessoa'jurídica tri-
de Renda é partilhada com Estados e Municípios, o butada com base no lucro real, o imposto'de que trata
Governo Federal teria um ganho de 650 milhões no o § 2º poderá ainda ser compensado com ~ retido por
imposto de renda e um bilhão e cem milhões na con- ocasião do pagamento ou crédito de juros, a titulo de
tribuição social, no montante total de aproximada- remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios
mente um bilhão e setecentos milhões de reais, que ou acionistas. ..:
poderia ser utilizado como fonte do salário mínimo. § 7º O valor dos juros pagos ou cre'ditados pela

Tendo em vista a importância do projeto de lei, te- pessoa jurídica, a título de remuneração do capital
nho certeza de que terá o apoio dos ilustres Colegas. próprio, poderá ser imputado ao valor dos' dividendos

, "I

Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2000. - de que trata o art. 202 da Lei nº 6.404, 'de 15 de de-
Deputado Mussa Demes zembro de 1976, sem prejuízo do dispos~o no § 2º.

§ 8º Para os fins de cálculo da remuneração pre
vista neste artigo, não será considerado o'valor de re
serva de reavaiiação de bens ou direito~ da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada n~ determina
ção da base de cálculo do imposto de renCla e da con-
tribuição social sobre o lu.c.r0 líquido. '.:

§ 99 (Revogado pela Lei nº 9.430 d~ 27/12/1996
- DOU de 30/1211996, em vigor desde '8,publicação).

, ' I

§ 10. (Revogado pela Lei no 9.430 de
27/12/1996). I •



REQUERIMENTO
(Do Sr. Inaldo leitão)

TíTULO Iv
Das Proposições

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à recuperação da
Rodovia BR"230, no trecho compreendi
do entre as cidades paraibanas de Mari
zópolis e Pombal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

I

RESOlUÇAO Nº 17 DE 1989

CAPíTULO 111
Das Indicaçoes

, ,

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da:
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução nº 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1Q, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exª. seja encaminhada ao Pod~r Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo a recuperação da Rodo
via BR-230, no trecho compreendido entre as cidades
paraibanas de Marizópolis e Pombal.

Sala das Sessões, em 30 de novembro de 2000.
- Deputado Inaldo leitão
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ao extremo oeste do Estado; interligando seus princi- cursos para a restauração da BR-230, preferencial-
pais núcleos urbanos. mente do trecho que vai da cidade de Pombal até a ci-

O estado de conservação dessa rodovia influen- dade de Marizópolis.
cia diretamente uma série de atividades econômicas Estamos certos de que V. Exº, homem público
desenvolvidas na região, já que o tranl:lporte terrestre de grande estatura, não se esquecerá de um pedido
é o principal meio de escoamento dos insumos e pro- feito muito mais pelo conjunto da comunidade parai-
dutos locais. bana do que por um simples parlamentar daquele

I •

Infelizmente, e disso também sabe V.Exª, as Estado.
fltuais cordições da BR-23D não são satisfatórías, es- Sala das Sessões, em 31 de novembro 2000. -
pecialmente no trecho que cruza a porção ocidental Deputado Inaldo leitão
do EstadÇJ. ,

Temos notícia de que, desde Patos até a divisa
com qEstado do Piauí, dezenas de quilômetros da
estrada estão necessitando ser restaurados. Já não
bastam trabalhos de conservação, em virtude do
avançadÇl ,estágio de deterioração da rodovia.

Pelo que temos conhecimento, somente a recu
peração do subtrecho que se estende desde AparecI
da até o entroncamento São Gonçalo foi objeto de lici
tação, ainda em 1998, sem nenhum resultado concre
to até, agora, no entanto. Foi-nos informado que a
quantia necessária para a execução dos sElrviços lici
tados, cercq pe dois milhões de reaisl continua pen
dente, de liberação.

Há de concordar V Exª que às providências to
madas a\é o momento não são muito anirn~doras. A
situação já vem se agravando há algum tempo sem
que vejamos uma ação clara na direção da melhora
das condições da estrada., A propósito, se não nos
equivOCalTJ,?sl nenhuma rodovia federal na ~ar~íba foi
ainda sequer contemplada com recursos do 'progra
ma de restauração BIRD-b:<, embora o DNER já o ve
nha colocando em prática há quase cinco a'l0s.

, Para dtar outro trecho espe~ífico, gostaríamos
de pedir a a~enção de V. Exª para o segmento da
BR-230 que interliga as cidades de Patos e Apareci
da, extremamente castigado pelas fortes chuvas que
se abateram sobre o oeste do Estado neste ano.

Temos consciência de que V. Ex'" tem estado às
voltas pom dem.andas de natureza semelhante à que
agora fazemos. Não é fácil, enfim, administrar um pa
trimônio tão grande com insuficiência de recursos.
, Pedi~os ~ua compreensão, todavia, para o qua-

dro especiaJmente grave que toma conta de parte do
Fstado da, Paraíba em razão da precariedade da
BR-230. A população está aflita e tem recorrido com
cada vez mais constância a seus rebresentantes fe-

I '

derais no intuito de ver sanado ou pelo menos mitiga-
do o problema.

Teríamos imenso prazer em transmitir ao povo
paraibano a notícia de que este Ministério estará em
preendendo esforços no sentido da liberação de re-



TÍTULO IV
Das Proposições

REQUERIMENTO
(Do Sr. De Velasco)

Requer o envio de Indicação ao Mi·
nistério da Justiça, relativa à apreensão
de bens.

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

RESOLUÇÃO Nº 17 DE 1989

Aprova o Regimento-Interno da Câ·
mara dos Deputados

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃODEESTUDOSLEG$LATIVOS

CeDI

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exª. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo medidas relativas à apre
ensão de bens.

Sala das Sessões,em 30 de novembro de 2000
Deputado DE VELASCO

CAPÍTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:
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ou O envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa Os órgãos encarregados da fiscalização e repre-
exclusiva; ensão ao crime não dispõem de efetivo suficiente, de

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co- veículos, de máquinas e outros instrumentos impor-
missões acerca de determinado assunto, visando a tantes e necessários ao exercício de sua atividade.
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Uma forma de obtenção desses recursos é a ar-
Câmara. recadação em leilões de bens apreendidos.

§ 1Q Na hipótese do inciso I, a indicação será obje- Dessa forma, sugerimos que os valores obtidos
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente em leilões de bens sob tutela do Ibama, da Polícia Fe-
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados. deral, da Receita Federal, entre outros órgãos, sejam

.. Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato destinados aos Municípios, incluídos no programa co-
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci- munidade solidária, àqueles que integram os bolsões
anal de 2 de outubro de 1995. ..

o ., .• _ da pobreza, de forma Inversamente proporcionai do re-
§ ~- Na hlpotes~ do mClso 11, serao observadas cebimento de recursos do Governo Federal a fim de que

as segumte~ n~rm:s.. _. estes possam implementar medidas de fiscalização e
I - ~s Indlcaçoes rece~ldas pela_Mesa s::r~o 11- às atividades criminosas praticadas em seu território.

daAs em sumula, mandadas a pubh.caçao n~ Dlano 'Ia Sala das Sessões em 30 de novembro de 2000.
G..amara dos Deputados e encammhadas as Comls- _ De utado De Velasc~
soes competentes; p

.. 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 proferi
do 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, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicacão, cien
tificando-se o Autor para que este, se quiser, ofereça
projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgàos e autoridades.

INDICAÇÃO NQ 1.213, DE 2000
(Do Sr. De Velasco)

Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Justiça, a adoção
de medidas relativas à apreensão de bens.

(Publique-se. encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
O combate às atividades criminosas enfrenta

sérios problemas estruturais, principalmente no que
tange à falta de recursos.



RESOlUÇAO Nº 17, DE 1989

. (NR)"

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

A Câmara dos Deputados, considerando a ne
cessidade de adaptar o seu funcionamento e proces
so legislativo próprio à Constituição Federal, resolve:

"Art. 32 ..
V - Comissão da Amazônia e de De

senvolvimento do Norte e do Nordeste:
a) assuntos relativos à região Amazô

nica e à região Nordeste, especialmente:

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

Justificação

É inegável que o Nordeste, pelas graves distor
ções que apresenta e pela dimensão da divida social
ali manifestada, precisa de ser objeto de preocupação
permanente do Parlamento. Ora, o instrumento parla
mentar que viabiliza tal fórum é a Comissão Perma
nente, consoante a~ disposições do Regimento Inter
no. As alterações aqui propostas permitem que os te
mas do Nordeste sejam discutidos em Comissão Per
manente.

Eis por que peço o apoio de meus ilustres pares
a este Projeto de Resolução.

Sala das Sessões, em 30 de novembro de 2000.
- Deputado Clementino Coelho.
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• Altigo alterado pela Resolução nº 10, de 1991. O Congresso Nacional decreta:
I - sugere a outro Poder a adoção de providên- Art. 1º O caput do Inciso V do art. 32 do Regi-

aia, a realização de ato administrativo ou de gestão, mento Interno da Câmara dos Deputados e a sua al(-
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa nea a passam a viger com a seguinte redação:
exclusiva;

" - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmarai

, § 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 Naci·
ondl de :1 de outubro de 1995.

§2º Na hipótese do inciso ", serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões 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 proferi
~o no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - s~ nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Prl3sidente da Câmara, ao chegar,o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa:

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

, a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

I b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

I ' , _
PROJETO DE RESOLUÇAO Nº114, DE 2000

(Do Sr. Clementino Coelho)

Altera a redação do inciso V do art.
32 do Regimento Interno da Casa.

(Apense-se ao Projeto de Resolução
nQ 63, de 2000.)

,
TíTULO 11

Dos Órgãos Da Câmara

CAPíTULO IV
Das Comissões
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SEÇÃO 11
Das Comissões Permanentes

SUBSEÇÃO 111
Das Matérias ou Atividades de Competência

das Comissões

Art. 32. São seguintes as Comissões Perma
nentes e respectivos campos temáticos ou áreas de
atividade:

1- Comissão de Agricultura e Política Rural:
a) política agrícola e assuntos atinentes à agri

cultura e à pesca profissional, destacadamente:
1 - organização do setor rural; política nacional

de cooperativismo; condições sociais no meio rural:
migrações rural-urbanas;

2 - estímulos fiscais, financeiros e credíticios à
agricultura, à pesquisa e experimentação agrícolas;

3 - política e sistema nacional de crédito rural;
4 - política e planejamento agrícola e política de

desenvolvimento tecnológico da agropecuária; exten
são rural;

5 - seguro agrícola;
6 - política de abastecimento, comercialização

e exportação de produtos agropecuários, marinhos e
da agricultura;

7 - política de eletrificação rural;
8 - política e programa nacional de irrigação;
9 - vigilância e defesa sanitária animal e vege-

tal;
10: - padronização e inspeção- de prGcslutos ve

getais e animais;
11 - padronização, inspeção e fiscalização do

uso de defensivos agrotóxicos nas atividades agrope
cuárias;

12 - política de insumos agropecuários;
13 - meteorologia e c1imatolog,ia;
b) política e questões fundiárias; reforma agrá

ria; justiça agrária; direito agrário, destacadamente:
1 - uso ou posse temporária da terra; contratos

agrários;
2 - colonização oficial e particular;
3 - regularização dominial de terras rurais e de

sua ocupação;
4 - aquisição ou arrendamento de imóvel rural

por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras e na fai
xa de fronteira;

5 - alienação e concessão de terras públicas;
11- Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni

cação e Informática:

a) desenvolvimento científico e tecnológico; po
lítica nacional de ciência e tecnologia e organização
institucional do setor; acordos de cooperação com ou
tros países e organismos internacionais;

b) sistema estatístico, cartográfico e demográfi
co nacional;

c) os meios de comunicação social e a liberdade
de imprensa;

d) a produção e a programação das emissoras
de rádio e televisão;

e) assuntos relativos a comunicações, teleco
municações, informática, telemática e robótica em
geral;

f) indústrias de computação e seus aspectos es
tratégicos;

g) serviços postais, telegráficos, telefônicos, de
telex, de radiodifusão e de transmissão de dados;

h) outorga e renovação da exploração de servi
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens;

i) política nacional de informática e automação e
de telecomunicações;

j) regime jurídico das telecomunicações e Infor
mática;

111 - Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação: '

a) aspectos constitucional, legal, jurídico, regi
mental e de técnica legislativa de projetos, emendas
ou substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara ou
de suas Comissões;

'Alínea alterada pela Resolução nº 10, de 1991_

b) admissibilidade de proposta de emenda à
Constituição;

c) assunto de natureza jurídica ou constitucional
que lhe seja submetido, em consulta, pelo Presidente
da Câmara, pelo Plenário ou por outra Comissão, ou
em razão de recurso previsto neste regimento;

d) assuntos atinentes aos direitos e garantias
fundamentais, à organização do Estado, à organiza
ção dos Poderes e às funções essenciais da Justiça;

e) matérias relativas a direito constitucional, ele
itoral, civil, penal, penitenciário, processual, notarial;

f) partidos políticos, mandato e representação
política, sistemas eleitorais e eleições;

g) registros públicos;

h) desapropriações;
i) nacionalidade, cidadania, naturalização, regi

me jurídico dos estrangeiros; emigração e imigração;

j) intervenção federal;

I) uso dos símbolos nacionais;
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, m) criaç~o de novos Estados e Territórios; incor- a) matérias atinentes a relações econômicas in-
poração, subdivisão ou desmembramento de áreas ternacionais;
de Estados ou de Territórios; b) assuntos relativos à ordem econômica nacio-

n) transferência temporária da sede do Gover- nal;
no;

I

o) anistia;
I

p) direitos e deveres do mandato; perda de man-
dato de Deputado, nas hipóteses dos incisos I, 11 e VI
do art. 55 da Constituição Federal; pedidos de licença
para incorporação de Deputados às Forças Armadas;

, q) redação do vencido em Plenário e redação fi
nal das proposições ~m geral;

,IV - Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias:

a) economia popular e repressão ao abuso do
poder econômico;

b) relações de consumo e medidas de defesa do
consumidor;

c) composição, qualidade, apresentação, publi
cidade e distribuição de bens e serviços;

d) política e sistema nacional do meio ambiente;
direito Elmbiental; legislação de defesa ecológica;

e)' recursos naturais renováveis; flora, fauna e
solo; edafologia e desertificação;

f) assuntos referentes às minorias étnicas e so
ciais, especiaimente aos índios e às comunidades in
dígenas, regime das terras tradicionalmente ocupa
das pelos, índios;

g) preservação e proteção das culturas popula
res e étnicas dç> País;

V - Comissão da Amazônia e de Desenvolvi
mento Regional:

"Inciso alterado pela Resolução nº 15, de 1996.

, , a) assuntos relativos à região amazônica, espe-
cialmente:

1 - integração regional e limites legais;

2 - valorização econômica;

S - assuntos indígenas;
I

4 - caça, pesca, fauna e flora e sua regulamen-
tação;

5 - exploração dos recursos minerais, vegetais
e hídricos;

6 -turismo;
I7- ,desenvolvimento sustentável;

b) desenvolvimento e integração da região ama
zônica; planos regionais de desenvolvimento econô
mico e social; incentivo regional da Amazônia;

VI- Comissão de Economia, indústria e Comér-
cio:

c) política e atividade industrial, comercial e
agrícola; setor econômico terciário, exceto os servi
ços de natureza financeira;

d) sistema monetário; moeda; câmbio e reser
vas cambiais;

e) comércio exterior; políticas de importação e
exportação em geral; acordos comerciais, tarifas e
cotas;

f),política e sistema nacional de turismo; explo
ração das atividades e dos serviços turísticos;

g) atividade econômica estatal e em regil\le 81"(1
presarial; programas de privatização; monopólios da
União;

h) proteção e benetrcios especiais temporários,
exceto os de natureza financeira e tributária, às em
presas brasileiras de capital nacional;

i) cooperativismo e outras formas de associati
vismo na atividade econômica, exceto quando relaci
onados com matéria própria de outra Comissão;

j) regime jurídico das empresas e tratalJ1ento
preferencial a microempresas e a empresas de pe
queno porte;

I) fiscalização e incentivo pelo Estaqo às ativida
des econômicas; diretrizes e bases do planejamento
do desenvolvimento nacional· equilibrado; planos na
cionais e regionais ou setoriais;

ro) matérias relativas a direito comercial, socie-
tário e falimentar; direito econômico;

n) propriedade industrial e sua proteção;
o) registro de comércio e atividades afins;

p) políticas e sistema nacional de metrologia,
normaljzação e qualidade industrial;

VII- Comissão de Educação, Cultura e Despor-
to:

a) assuntos atinentes à educação em geral; polí
tica e sistema educacional, em seus aspectos institu
cionais, estruturais, funcionais e legais; direito da
educação; recursos humanos e financeiros para a
educação;

b) sistema desportivo nacional e sua organiza
ção; política e plano nacional de educação física e
desportiva; normas gerais sobre desporto; justiça
desportiva; .

c) desenvolvimento cultural, inclusive patrimô
nio histórico, geográfico, arqueológico, cultural, artís
tico e científico; acordos culturais com outros países;
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d) direito de imprensa, informação e manifesta- e) regime jurídico do capital estrangeiro; remes-
ção do pensamento e expressão da atividade intelec- sa de lucros;
tual, artística, científica e de comunicação; f) dívida pública interna e externa;

e) produção intelectual e sua proteção, direitos g) matérias financeiras e orçamentárias públi-
autorais e conexos; cas, ressalvada a competência da Comissão Mista

í) gestão da documentação governamental e Permanente a que se refere o art. 166, § IQ, da Consti-
patrimônio arquivístico nacional; tuição Fe.deral; normas gerais de direito financeiro;

g) diversões e espetáculos públicos; datas co- norma,s gerais de Iicitaçã~ ~ cont:ata~ã~, em,todas ~s
memorativas e homenagens cívicas' modalidades, para a admlnlstraçao publica direta e In-

VIII C
. - d F' I' '-F" direta, incluídas as fundações instituídas e mantidas

- omlssao e Isca Izaçao Inancelra e pelo Poder Público;
Controle: h) t f' t' . 'br

* Inciso acrescentado pela Resolução nº 77, de 1995. aspec os Inanc~l:os e or~amen arlos pu I-
a) tomada de contas do Presidente da Repúbli- cos d,e ~u~ls9uer propos~çoes que Importem aur:n~nto

ca na hipótese do art. 51 11 da Constituição Federal' ou dlml~U1çao da re~~I~a ou da despesc: publica,
, , " ,_ , ,', quanto a sua compatibilidade ou adequaçao com o

b) acompanhamento e flscallzaçao contabll, fl- plano plurianual a lei de diretrizes orçamentárias e o
na~:eira, orçan:entária, opera~i~nal e_pat~imoni~1 d~ orçamento anu~l;
Unla~ e d~s entldade~ da admlnlstraça:> dl~eta. e ~ndl- i) fixação da remuneração dos membros do
reta, 1n?IUldas as socled~d~s e fundaçoes Instlt~l~as Congresso Nacional, do Presidente e do Vi-
e mantidas pelo Poder Publlc? Fede~al,_sem pre)ulzo ce-Presidente da República, dos Ministros de Estado
do exame por parte das demaIs Comlssoes nas areas e dos membros da magistratura federal'
das respectivas competências e em articulação com .' " " ' , _
a Comissão Mista Permanente de que trata o art. 166, . J) s.lster:n~ tributariO naclo~al e re~a~tlça~ da~ ~e-
§ 1Q da Constituição Federal" cel~as t~butarlas; normas ge~als de direito trlbutarlo;

, ',Ieglslaçao referente a cada tributo;
. c) pla{l~~ e prog!"amas de desenvolvln:,ento n,a- I) tributação, arrecadação, fiscalização; parafis-

c~nal ou regional, apos exame, ~elas demais ?o~TlIS- calidade; empréstimos compulsórios; contribuições
soes, dos programas que lhes disserem respeito, sociais; administração fiscal;

d) repr~sentaçõesdo !ribunal de Contas solici- m) (Revogada,)
tando sustaçao de contrato Impugnado ou outras pro- *Alínea revogada pela Resolução no 77, de 1995.

vidências a cargo do Congresso Nacional, elaborando, X - Comissão de Minas e Energia:
em caso de parecer favorável, o respectivo projeto de *Inciso renumerado pela Resolução nº 77, de 1995.

decreto"legislativo (Constituição Fl?Qeral, arl, 71 , § IQ); a) polític,a,s e modelos mineral e energétíco bra-
e) exame dos relatórios de atividades do Tribunal sileiros; - --

de Contas da União (Constituição Federal, art. 71, § 4Q); b) a estrutura institucional e o papel dos agentes
f) requisição de informações, relatórios, balan- dos setores mineral e energético; ;I

ços e inspeções sobre as contas ou autorizações de c) fontes convencionais e alternativas de energia;
despesas de órgãos e entidades da administração fe- d) pesquisa e exploração de recursos mioerais e
deral, diretamente ou através do Tribunal de Contas energéticos; - ,
da União; e) formas de acesso ao bem mineral; ell'lpresas

IX - Comissão de Hnanças e Tributação: de mineração; .
*/fICiso renumerado pela Resolução nº 77, de 1995. j) política e estrutura de preços de r~cursos

a) sistema financeiro nacional e entidades a ele energéticos; -
vinculadas; mercado financeiro e de capitais; autori- g) comercialização e industrialização de lT)inérios;
zação para funcionamento das instituições financei- h) fomento à atividade mineral;
ras; operaçães,finan,ceiras; crédito; bolsas de val~res i) regime jurídico dos bens minerais e dqs recur-
e de mercadorias; sistema de poupança; captaçao e sos energéticos' -

garantia ~a poup~nça p~pular; , _ j) gestão, 'Planejamento e controle dos recur-
b) sistema financeiro da habltaçao; sos hídricos; regime jurídico de águas públicas e
c) sistema nacional de seguros privados e capi- particulares; -

talização; XI- Comissão de Relações Exteriores ,ei:de Oe-
d) títulos e valores mobiliários; fesa Nacional: -
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·Inciso renumerado pela Resolução nQ 77, de 1995, e alte- f) medicinas alternativas"
rado pela Re,solução nll 15, de 1996. . " _' " •. . , .

a) relações diplomáticas e consulares, econâmi- g) hl~l~ne, educ,a~ao e ~Sslste~cl~ sanltana;
cas e comerciais, culturais e científicas com outros h) atividades medicas e paramedlcas;
países; relações com entidades internacionais multi- i) controle de drogas, medicamentos e alimen-
laterais e regionais; tos; sangue e hemoderivados;

b) política externa brasileira; serviço exterior j) exercício da medici,na e profissões afins; re-
brasileiro; cursos humanos para a saude;

, c) tratados, atos, acordos e convênios internaci- , ~) saúde ambient~l, saúde ocupacional e infor-
anais e demais instrumentos de política externa; tumstlca; seguro de aCidentes do trabalho urbano e

(I) direito Internacional público; ordem jurídica rural; . _ . _
internacional; nacionalidade; cidadania e naturaliza- m) alimentaçao e nutnçao;
ção; regime Jurídico dos estrangeiros; emigração e n) indústria químico-farmacêutica; proteção in-
imigração; dustrial de fármacos;

, ' I

, e) autorização para o Presidente ou o Vi- o) organização institucional da previdência soci-
ee-Presidente da República se ausentar do território ai do País;
nacional; p) regime geral e regulamentos da previdência

f) política de defesa nacional; estudos estratégi- social urbana, rural e parlamentar;
COB e atividades de informação e contra-informação; q) seguros e previd~ncia privada;
segurança pública e seus órgãos institucionais; r) assistência oficial, inclusive a proteção à ma-

g) Forças Armadas e Auxiliares; administração ternidade, à criança, ao adolescente, aos idosos e
pública militar; serviço militar a prestação civil alterna- aos portadores de deficiência;
tiva; passagem de forças estrangeiras e sua perma- s) regime jurídico das entidades civis de finali-
nência no território nacional; envio de tropas para o dades sociais e assistenciais;
exterior; t) matérias relativas à família, à mulher, à crian-

h) assu'1tos atinentes à faixa de fronteiras e áre- ça, ao adolescente, ao idoso e ao excepcional ou defi-
as consideradas in~ispensáveis à ~efesa nacional; ciente físico;

i) direito militar e legislação de defesa nacional; u) direito de família e do menor;
direit~ marítimo, aeronáutico e espacial; XIII- Comissão de Trabalho, do Administração

j) litígios internacionais; declaração de guerra; e Serviço Público:
condições de armistício ou de paz;, requisições civis e ·'noiso renumerado pela Resolução nº 77, de 1995.

militares em caso de iminente perigo e em tempo de a) matéria trabalhista urbana e rural; direito do
guerra; trabalho e processual do trabalho e direito acidentário;

I) assuntos atinentes à prevenção, fiscalização e b) contrato individual e convenções coletivas de
combate ao uso de drogas e ao tráfico ilícito de entor- trabalho; " I

pacentes; c) assuntos pertinentes à organização, fiscaliza-
m) outros assuntos pertinentes ao seu campo ção, tutela, segurança e medicina do trabalhp;

temático; d) trabalho do menor de idade. da mulher e do

xII - Comissão de Seguridade Social e Família: estrangeiro,;,
·'nciso renumerado pela Resolução nº 77, de 1995. e) política salarial;
a) assuntos relativos à saúde, previdência e as- f) política de emprego; política de aprendizagem

sistência social em geral; e treinamento profissional"
I 'II

b) prganização institucional da saúde no Brasil; g) dlssfdios, individual e coletivo; conflitos co/eti-
e) política de s~úde e processo de planificação vos de trabalho; direito de greve; negociação çoletiva;

em saúde; Sistema Unico de Saúde; h} Justiça do Trabalho; Ministério Público do
d) ações e serviços de saúde pública, campa- Trabalho;

nhas de saúde pública, erradicação de doenças en- i) sindicalismo e organização sindical; sistema de
~êmicas; vigilância epidemiológica, bioestatística e representação classista; política e liberdade sindical;
imunizações; j) relação jurídica do trabalho no plano internaci-

e) assist~ncia médica previdenciária; institui- onal; organizações internacionais; convenções;
ções privadas de saúde; I) relações entre o capital e o trabalho;



SEÇÃO 111
Das Comissões Temporárias

Art. 33. As Comissões Temporárias são:
I - Especiais;
11 - de Inquérito;
111 - Externas.
§ 1º As Comissões Temporárias compor-se-ão

do número de membros que for previsto no ato ou re
querimento de sua constituição, designados pelo Pre
sidente por indicação dos Líderes, ou independente
mente desta se, no prazo de quarenta e oito horas
após criar-se a Comissão, não se fizer a escolha.

§ 2º Na constituição das Comissões Temporárias
observar-se-á o rodízio entre as bancadas não con-
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m) regulamentação do exercício das profissões; c) desenvolvimento e integração de regiões;
autarquias profissionais; planos regionais de desenvolvimento econômico e

n) organização político-administrativa da União social; incentivos regionais;
e reforma administrativa; d) regiões metropolitanas, aglomerações urba-

o) matéria referente a direito administrativo em nas e microrregiões;
geral; e) política e desenvolvimento municipal e territo-

) t " I t' "bl' d d' rial; assuntos de interesse federal nos Municípios,
p ma enas re a Ivas ao servIço pu ICO a a ml- E t d li 't" D' t 't F d I

. t - f d Id' t . d' t . I . f d 'I s a os, em onos e no IS rr o e era;n1S raçao e era Ire a e In Ire a, Inc uSlve un aCiona; f)' 'f d"" I dn', matenas re erentes ao lreito mUnlclpa e e ICO;
,. q) regi,me jur~dic~ dos servidores públicos civis e g) sistema nacional de defesa civil; política de

milItares, ativos e matlvos; combate às calamidades;
r) regime jurídico-administrativo dos bens públicos; h) migrações internas;

s) prestação de serviços públicos em geral e XVI - Comissão de Direitos Humanos:
seu regime jurídico; *lnciso acrescentado pela Resolução nº 80, de 1995.

XIV - Comissão de Viação e Transportes: a) recebimento, avaliação e investigação de de-
*lnciso alterado pela Resolução nº25, de 1993, e renume- núncias relativas a ameaça ou violação de direitos hu-

rado pela Resolução níl 77, de 1995. manos;
a) assuntos referentes ao sistema nacional de b) fiscalização e acompanhamento de progra-

viação e aos sistemas de transportes em geral; mas governamentais relativos à proteção dos direitos

b) transportes aéreo, marítimo, aquaviário, ferro- humanos; _ . _ ,
viário, rodoviário e metroviário' transporte por dutos' , c),col~raça~ cor:n entidades nao-govemamen~I~,

, 'nacIonais e internacIonais, que atuem na defesa dos dlrel-
c) ordenação e exploração dos serviços de tos humanos;

transportes; d) pesquisas e estudos relativos à situação dos
d) transportes urbano, interestadual, intermuni- direitos humanos no Brasil e no mundo, inclusive para

cipal e internacional' efeito de divulgação pública e fornecimento de subsí-
.' ," dios para as demais Comissões da Casa;

e) marrnha mercante, portos e vias navegavels; )" d t 'b ' - , t "- , . d b ,. .d' e exercICIO as a rr U1çoes prevls as nos InCI-
~avegaJ,ao ~antlma e e ca otagem e a Intenor, Ire- sos 111 a XIV do art. 24 deste regimento,
Ito mantlmo, Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas

f) aviação civil, aeroportos e infra-estrutura ae- de atividades de cada Comissão Permanente abran-
roportuária; segurança e controle do tráfego aéreo; di- gem ainda os órgãos e programas governamentais
reito aeronáutico; com eles relacionados e respectivo acompanhamen-

g) transporte de passageiros e de cargas' regi- to e~ fis?alização ?rç~me~tária, sem prejuízo da com-
. ,. . _ , . ' petencla da Comlssao MIsta Permanente a que se re-

m_e JU~ldlco e ,legl~l~çao seton~l~ acord~s. e conven- fere o art. 166, § \º, da Constituição Federal, e da Co-
çoes internacionais, responsabilIdade CIVil do trans- missão de Fiscalização e Controle.
portador; *Parágrafo alterado pela Resolução nº 77, de 1995.

h) segurança, política, educação e legislação de
trânsito e tráfego;

XV - Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior:

*lnciso acrescentado pela Resolução nº 25, de 1993, e re
numerado pela Resolução níl 77, de 1995.

a) assuntos atinentes a urbanismo e arquitetura;
política e desenvolvimento urbano; uso e ocupação
do solo urbano; habitação e sistema financeiro da ha
bitação; transportes urbanos; infra-estrutura urbana e
saneamento básico;

b) matérias relativas a direito urbanístico e a or
denação jurídico-urbanística do território; planos na
cionais e regionais de ordenação do território e da or
ganização político-administrativa;
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templadas, de tal forma que todos os Partidos ou 810- va o Regulamento da Previdência Social
cos Parlamentares possam fazer-se representar. e dá outras providências.

§ 39 A ~artidpação do Deputado em Comissão (Às Comissoes de Seguridade Social e
Temporária cumprir-se-á sem prejuízo de suas fun- Familia; e de Constituição e Justiça e de
ções em Comissões Permanentes. Redação.)

c................................................................................... O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
............... - Finda a leitura do expediente, passa-se ao

, I

ERRATA IV - PEQUENO EXPEDIENTE
(Rep~blica-se em virtude de novo despacho do

Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NIl 90, DE 1999

(Do Sr. Luciano Pizzatto e outros)

Dá nova redação à alínea b do incí
so X do art. 155 da Constituição Federal.

(Apense-se à Proposta de Emenda à
Constituição nº 234, de 1995)

Leia-se:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
, Nº 90, DE 1999

(Do Sr. Luciano Pizzatto E Outros)

Dá nova redação à alínea b do inci
so:X do art. 155 da Constituição Federal.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

I

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se iê:
I I '

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NIl 83, DE 1999

(Do Sr. Arnaldo Faria De Sá)
, ,

Revoga a aplicação do Decreto n!!
3.048, de 6 de maio de 1999, o qual apro
va o Regulamento da Previdência Social
e dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Decreto Le
gislativo nº 72, de 1999)

Leia-se:
I I

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 83, DE 1999

(Do Sr. Arnaldo Faria De Sá)

Revoga a aplicação do Decreto n!!
3.048, de 6 de maio de 1999, o qual apro-

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pron~ncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa
dos, gostaríamos de registrar a importância de semi
nário que está sendo realizado na tarde de hoje na
Comissão Especial destinada a discutir o Estatuto do

I

Idoso, no Plenário 7 desta Casa. Nele serão realiza-
das palestras sobre esse importante assunto, que ~n

volve os interesses do povo brasileiro, até porque nin
guém gostaria de ficar velho, mas ao mesmo tempo
quer envelhecer com tranqüilidade.

Parece até uma contradição, mas não é. Enve
lhecer é um processo irreversível. A questão é enve
lhecer com dignidade ou não. O Estatuto do Idoso por
nós apresentado em projeto de lei no ano de 1997 foi
elaborado exatamente nessa linha, ou seja, envelhe
cer sim, mas com dignidade.

, . I

Gostaríamos também de deixar registrado nos,
Anais da Câmara dos Deputados ato publicado no
Diário Oficial da União de 4 de dezembro do ano em
curso, que admite este e outros Parlamentares na
qualidade de Grão-Mestre da ,ordem do Mérito do
Trabalho. Cumprimentamos o Ministro Francisco Qor
nelles pela ousadia de nos inoluir entre os agraciados,
até porque nosso nome já foi lembrado anteriormente
e retirado por forças ocultas.

I
Lembramo-nos de outro título, o de Ordem de

Grão-Oficial do Mérito Judiciário do Trabalho a nós
conferido em 11 de agosto de 1997, Somente o
ex-Presidente do TST, Ermes Pedrassani, teve força
para garantir o nosso nome.

Consideramos importante posições como essa
do Ministro Francisco Dornelles, pois podemos dis
cordar em muitas coisas, mas há entre nós uma políti
ca de reconhecimento e respeito pelas nossas inicia
tivas que, repetimos, diverge na maioria dos pontos
de vista.

Sr. Presidente, entendemos que a democracia é
feita exatamente disso, de gestos de grandeza política.

Obrigado, Sr. Presidente.

A TO A QUE SE REFERE O ORADOR:
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A-
155N 1415-15

Diário Oficial ;;Il
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - IMPRENSA NACIONAL

Ano CXXXVUI N~ 232-E Brasília - DF. segunda-feiTa. 4 de -dezembro de 2000 R$ 0.82

,
MINISTERIO DO TRABALHO E

EMPREGO
DECRETO DE J! DE DEZEMBRO DE 2000

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício
do cargo de Presidente da República, na qualidade de Grão Mestre da
Ordem do Mérito do Trabalfio e de conformidade com o regimento
aprovado pelo Decreto n~ 62.819, de 4 de junho de 1968, resolve:

ADMITm

na Ordem do Mérito do Trabalho, no grau de Grande Oficial:

Senador OSMAR FERNANDES DIAS;
Senador RUBENS MOREIRA MENDES;
Deputado lOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES;
Deputado At.,EXA.ND~ JOSE DOS SANTOS;
Deputada FATIMA LUCIA PELAES;
Deputado NILTON BALBINO;
Deputado PEDRO HENRY NETO:
Deputado RICARDO FEITOSA RlQUE;
Deputado OLIVEIRA FRANCISCO Sn..VA;
Deputado LAIRE ROSADO Fll..HO;
Deputado PAIll..O RENATO PAIM; _
Deputado PAUJ..O :ij.OBERTO GALVAO DA ROCHA;
!?ej>utado JOSE MUCIO MONTEIRO Fn..HO;
Deputado LUCIANO DE SOUZA CASTRO;
!?ej>utado LUlZ ANTONIO DE MEDEIROS NETO;
Deputado WILSON LEITE BRAGA;
Deputado JOSE AVENZOAR ARRUDA DAS NEYES;
Deputado JOAO BATISTA OLIVEIRA DE ARAUJO;
Deputado JAIR ANTONIO MENEGUELLI;
Deputado HERCULANO ANGHINE]TI;
~m.~~o PEDRO DA SIL:'A CORRE~DE OLIVEIRA ANDRADE

Deputado RICARDO JOSE MAGALHAEs'BARROS;
Deputado VIVALDO VIEIRA BARBOSA; -
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN;
Deputado EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS;
Deputado PEDRO CELSO.

Brasília. 1~ de dezembro de 2000;'- J79! da Independência e
lI::!! da República.

MARCO At\l'ONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Francisco Dornelles
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O SR. CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB - sa área vital para os trabalhadores, notadamente os
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, aposentados, e toda a sociedade brasileira.
Sras. e Srs. Deputados, sou daqueles que entende ter É possível que a Receita Federai esteja quer~n-
o Constituinte de 1988 colocado o sigilo bancário do um caminho mais fácil, que é a quebré\ total do sigi-
como cláLisula pétrea da Constituição. Nessa situa- lo de dados previsto na Constituição Federal, em seu
ção, o Congrysso não pode promover alteração, o art. 5º, XII, e expor as reservas integrais da cidadania
que somente poderia ocorrer por uma nova Assem- à apreciação livre do Fisco através de qualquer buro-
bléia Nacional Constituinte, claro que exclusiva, por- crata de plantão.
que se for congres~ual fica~á "tudo como, dantes no Embora, pessoalmente, como cidadão nada te-
quartel de Abrantes - vale dizer, nada sera alterado. nha a opor à quebra do sigilo bancário, entendo que

É certo que a Constituição Federal garantiu a in- essa liberação deva dar-se com aigumas garantias for-
violabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualda- mais quanto à responsabilidade do Estado quando a
de, à seg,urança e à propriedade, estabelecendo se- quebra do sigilo ocorrer apenas por razões políticas ou
rem invioláveis a intimidade e a vida privada (art. 5º, outras inconfessáveis resultantes da maldade humana.
~) .b~m assi~ p~igil~ de dados (a~t..5º, XII). O direito ~ É preciso ter cautela. Acredito que para ampliar a
In~lrJ:lIdad.e, a pnva?ldade e. a? Sigilo de dado~ esta arrecadação basta o Governo colocar a máquina fiscal
engld~ ~ ~categona .de direitos fundamentais na para trabalhar, ir em busc~ dos sonegadores, que são
Constltulçao do BraSIl. milhares, envolvendo empresas, grandes empresári-

Seria salutar para o regime democrático que os, banqueiros, Prefeituras, traficantes, contrabandis-
fosse mantido intangível o sigilo bancário e, portanto, tas, etc. O Governo sabe e conhece o mapa da mina.
as regras jurídicas que garantem tranqüilidade social Só não age se não quiser. E é bom agir para garantir o
aos que trabalham ,e se comportam dentro de pa- caixa do Tesouro e atender não apenas ao aumento do
drões éticos e morais. salário mínimo, mas também a,outras importantes rei-

É inequívoco que o Fipco já dispõe de meios vindicações da socied~de brasileira.
para quebra do sigilo de dados bancário e fiscal pre- O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
visto na Lei nº 4.595, de 1964, (art. 38, § 19 ), bastando peço a palavra pela ordem.
solicitação formal ao J~~iciário sob compromisso de O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _
guarda e de responsabilidade. Tem V.Exª a palavra.

Alargar os ~o~tornos hoje ~st~~elecidos na lei O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or-
para quebr~ ~o~slg}~O de dados slgn~lca b~scar uma demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"..!! e
nova Copstl!U1?aO, Ja que essa questao esta posta em Srs. Deputados, gostaria de cO,municar à Casa que às
termo~ de direito fundamentí3;l, consa~rada no Supre- 15h, na Comissão de Constituição e Justiça e de Re~
mo Tnbunal Federal como clausula petrea. dação, estará sendo entregue o relatório final da CPI

O Governo precisa realizar um esforço sincero do Narcotráfico.
para combater os sonegadores, identificá-los, abrir Posteriormente entregaremos cópia do relatá-
processos fiscais e quebrar o sigilo de dados de todos rio ao Presidente da Casa.
eles com autorização judicial. M' b' d

' . _ uItO o nga o.
A Receita Federal e o Banco Central dlspoem ,.

dos dados fiscais e bancários, respectivamente, de O SFl· PRESIDENT,E (Themlstocl~s Sampaio)
todos quantos no Brasil dispõem de um CPF ou de - Co~c~do a palavra a srª Deputada Vanessa
uma, conta bancária, podendo, a qualquer hora, saber GrazzlOtm.
da vida fiscal e econômico-financeira de cada um. Em A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
verdade, não precisa de mais poderes. É preciso, - AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, SrJ.!!
apenas trabalhar com seriedade e caráter de perma- e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para falar a re~-

nência. 'Ademais, os sonegadores são conhecidos. A peito de projeto que vem sendo desenvolvido pela
Receita Federal sabe quem são os sonegadores, as Universidade do Amazonas.
grandes empresas que não pagam nem recolhem os O projeto a que me refiro era o grande sonho de
tributos. toda a comunidade universitária, particularmente dos

Por outro lado, a Previdência Social também estudantes, professores e técnicos apministrativos do
sabe o que lhe roubam, fraudam todos os dias, provo- curso de Farmácia daquela universidade, a única que
cando uma vrrdadeíra hemorragia da corrupção nes- oferece ensino público no Estado do Amazonas.
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Há nas nossas grandes universidades públicas
laboratórios para produção de medicamentos. Preci
samos de um não apenas para servir ao aprendizado
dos alunos do curso de Farmácia, mas também para
abastecer parte ou a totalidade de determinados itens
da relação de medicamentos básicos.

Sr. Presidente, temos neste País aproximada
mente dezesseis laboratórios públicos, fora os das
universidades públicas, que produzem medicamen
tos. No geral, quase a totalidade deles vendem esses
medicamentos de qualidade e com preços muito màis
competitivos para o Sistema Único de Saúde.

Infelizmente, a Região Norte não possui labora
tório público. Suas universidades sequer estão equi
padas para produzir o mínimo de medicamentos. Vol
to a repetir: a produção feita nas universidades serve
não apenas para melhorar o nível de aprendizado dos
estudantes de Farmácia, mas também para abaste
cer a rede pública de saúde.

Sr. Presidente, apresentei no ano passado
emenda individual que visa destinar parte dos recur
sos que cada Parlamentar detém individualmente para
a construção desse laboratório público. Para minha fe
licidade, a Faculdade de Farmácia, a Faculdade de
Ciência da Saúde, a Reitoria da Universidade do Ama
zonas e a Prefeitura do Campus Universitário construí
ram excelente projeto básico para a construção desse
laboratório e empenharam-se em conseguir verbas
para esse fim junto ao Ministério de Educação

No mês passado, o Diário Oficial da União pu
blicou aviso de licitação para a construção da fábrica
de medicamentos da Universidade do Amazonas, em
que fui estudante do curso de Farmácia. Essa obra é
muito importante para elevar o nível de ensino daque
la instituição e para possibilitar o fornecimento para o
SUS de medicamentos a preço justo.

Sr. Presidente, para o ano 2001, conseguimos
aprovar emenda - que não é individual; continuo
apresentando emendas individuais - que foi abraça
da pela bancada do Amazonas, no valor de 5 milhões
de reais, para dar continuidade à construção desse
laboratório.

A região Norte, particularmente o Estado do
Amazonas, a universidade, a população e o sistema
público de saúde vão, sem dúvida alguma, ganhar
muito com a construção e o posterior funcionamento
desse laboratório. Assim como acompanhamos de
perto a luta, que de fato foi árdua por muitos anos,
para que a universidade conseguisse esse laborató
rio, continuaremos acompanhando sua construção
até o momento em que ela possa produzir os primei
ros comprimidos, as primeiras soluções.

Ganham, com isso, a Universidade do Amazo
nas, a educação pública brasileira, o nosso País, a Re
gião Norte e, particularmente, o Estado do Amazonas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON MARCHEZAN - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exª a palavra.

O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
ontem ocupei a tribuna para registrar o extraordinário
feito do Guga, que arrebatou o Campeonato Mundial
de Tênis, em Lisboa, tornando-se o primeiro do ran
king mundial, o nº 1, nesse esporte.

Complemento este discurso, Sr. Presidente,
apresentando a V. Exª requerimento de congratula
ções àquele atleta, com a solicitação de que seja in
serido nos Anais a satisfação desta Casa pelo extra
ordinário feito que honra o Brasil e os brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Nobre Deputado, V. Exª será atendido de acordo com
o Regimento da Casa.

REQUERIMENTO A QUE SE
REFERE O ORADOR:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Nelson Marchezan)

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º do Re

gimento Interno, solicito a Vossa Excelência o registro
nos Anais desta Casa de voto de louvor para o tenista
brasileiro Gustavo Kuerten, que ao conquistar. a final
da Masters Cup de Lisboa, tornou-se o primeiro bra
sileiro e latino-americano a conquistar o 1º lugar no
ranking mundial do tênis.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2000. 
Nelson Marchezan, Deputado Federal

Justificação:

Gustavo Kuerten, o Guga, 24 anos, é, atualmen
te, o melhor tenista do mundo. O brasileiro, nascido na
terra de jogadores de futebol, conquistou o título da
Copa do Mundo do Tênis, em Lisboa, ao derrotar na
final, domingo, dia três de dezembro, o americano
Andre Agassi, numa partida que também valeu o títu
lo de jogador número um do ano, posto nunca antes
ocupado por um jogador latino-americano.

Passados três anos, após conquistar seu-prime
iro grande título em Roland Garras, o tenista brasileiro
é, atualmente, número um na Corrida dos Campeões;
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número um no ranking mundial da Associação dos o Ministério do Meio Ambiente já negociando com b
Tenistas Profissionais (ATP); e número um na lista Banco Interamericano de Desenvolvimento 400 mi-
dos mais premiados. Ihões de reais para ali serem investidos, onde há qua-

Guga é, também, exemplo de ser humano. Pela tro bi~m.as: Cerrado (~OO(o da área), Charco, floresta
sua garra, humildade, luta e simplicidade, poderia ser amazon!ca e mata atlantlca.
um exemplo para a Juventude, que também pode dis- O Pantanal, Sr. Pr~sidente, também é rico em
putar muitos campeonatos, tanto no esporte, quanto número de formações aquáticas, como lagoas e pe-
nas estudos e na profissionalização. quenos charcos de planície, parcial ou totalmente

Pelo que ele fez, pelo ~ue nos traz, pelo exem- inu~dáveis. f'1i se sobreviv~ por m;io da pecuária,
pio que nos dá, pejas vitórias que conseguiu, pelo ser agnc~ltura, pesca_e ecotu~ISr:n0' alem da pesc~ co-
humano que é, Guga merece todos os títulos que merclal e a ext~açao. m~delrelra. Os nossos maiores
conquistou. probl~~as ambientaiS, sao o desmatamento, o uso de

d - agrotoxlcos e as queimadas, semelhantes aos pro-
, Sala as Sessoes~ 5 de dezembro de 2000. - blemas que também podem ser vistos no Cerrado do

Nelson M~rchez~n, qeputado Federal Centro-Oeste brasileiro, desde a construção de Bra-
O SR. pRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - sília, com a região sendo rapidamente urbanizada e,

Concedo a Pflavra ao Sr. Deputado Marçal Filho. com a crescente utilização da agricultura mecânica,
O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS. degradada.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Era o que tinha a registrar, Sr. Presidente.
pras. e Srs. Deputados, ao ocupar esta tribuna, dese- O SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA. Pronun-
~o registrar e comemorar o importante fato de o Com- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
plexo pantanal, em Mato Grosso e em Mato Grosso Parlamentares venho hoje a esta tribuna tratar de
do 841, ter recebido dois reconhecimentos nos últi- tema que aflig~ todos os brasileiros - ou porque fa-
~os ~ias: primeiro, Ç0l'J10 nova reserva da biosfera, e, zem parte do grupo dos excluído ou porque estão no
por ú1ti1170' declarado Patrimônio Natural, de acordo grupo dos indignados, por saber que ainda existem
com a UNESCO, em anúncio feito no último dia 29 de excluídos. Trata-se do analfabetismo, freqüentemente
novembro em Cairns, na Austrália, durante a 241!l Ses- apontado como uma das principaj~ evidências do
são Anual do Comitê do PéI;trimônio Mundial. atraso educacional no País, sobretudo em compara-

Maior planície alagada do planeta, o Pantanal ções internacionais.
foi reconhecido como Reserva da Biosfera Mundial e A recente reunião da Conferência Mundial Edu-
como sítio do Patrimônio Natural da 'iumanidade pela cação para Todos, da UNESCO, realizada em Dacar,
Organização, das Nações Unidas para Educação, avaliou os resultados alcançados nos últimos dez
Ciência,e Cultura - UNESCO. A proposta do Ministé- anos em mais de 180 países quanto à erradicação do
rio do Meio Ambiente foi aprovada, em Paris, pelo co- analfabetismo e o acesso de todas as crianças à es·
mitê intert:lacional do programa O Homem e a Nature- cola. O compromisso assumido em Jomtien, Tailân-
zajl da UNESCO, com a reserva do Pantanal, com 25 dia, em 1990, para eliminar o analfabetismo da face
milhões de Hectares, tornando-se a terceira maior do da terra não foi alcançado.
mundo, perdendo apenas para uma reserva da Gro- Segundo dados do Conselho Internacional de
enlândia, com 33 milhões de hectares, e a da Mata Organizações Não-Governamentais, 125 milhões de
Atlânticq, com 29 milhões de hectares. meninos e meninas continuam fora ~a escola; 150 mi-

Importante ressaltar, Sr. Presidente, que as Re- Ihões abandonaram as salas de aula antes de apren-
servas da Biosfera são áreas para experimentar, der a ler e a escrever; 880 milhões de adultos são
aperfeiçoar e introduzir os objetiVOs de conservação analfabetos. Aqui não está computado o número 519-
da biodiversidade e do desenvolvimento sustentável, nificativo de analfabetos funcionais, pessoas que,
além da manutenção dos valores culturais. "Não são embora tenham alguma escolaridade, revelam-selln-
áreas intocáveis; mas unidades onde o uso dos recur- capazes de desempenhar atividades básicas de leitu-
sos miturais pode acontecer sem agressão à nature- ra, como interpretar um documento ou redigir um pe-
zan

, como muito bem definiu Bernardete Lange, do queno texto.
Fundo ~undial para a Natureza - WWF. Como professor, não posso deixar de,registrar a
, O fato de agora ser reconhecido como Reserva situação do Brasil. Fomos um dos poucos países em

da Biosfera Mundial e Patrimônio Natural facilitará a que a educação apresentou progressos significativos.
obtenção de recursos para a Pantanal, inclusive com Na década de 90, mais consistentemente a partir de
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1995, pela primeira vez o ensino fundamental obriga- Atualmente, o comportamento do homem, prin-
tório foi assumido como prioridade número 1 das polí- cipalmente o urbano, regula-se pela escrita nos diver-
ticas públicas. O esforço de universalização e melho- sos domínios da convivência social: jurídico, comerci-
ria de qualidade apoiou-se na descentralização dos ai, institucional, trabalhista, constitucional, religioso,
programas e dos recursos públicos destinados ao fi- pessoal. Inicia-se com o registro de nascimento e
nanciamento desse nível de ensino, mediante adoção prossegue até o preenchimento do atestado de óbito.
de critérios transparentes e universais. Neste plenário, quando for votado o PNE, apoia-

Um dos principais resultados dessa política im- remos essa iniciativa, decisiva para a inserção des-
plementada no final da última década foi a queda ses brasileiros alijados, hoje, do mundo da comunica-
substancial das taxas de analfabetismo, especial- ção escrita.
mente nas faixas mais jovens da população. Na faixa Muito obrigado, Sr. Presidente.
de 15 a 19 anos, o recuo foi de 12,2%, em 1991 , para O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pronuncia o
6%, em 1997; na faixa etária de 20 a 24 anos, a queda seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
no período foi de 12,2% para 7,1 %; e na faixa de 25 a tados, as empresas de pequeno porte, no Brasil, estão
29 anos, a queda foi de 12,7% para 8,1 %. A redução cada dia mais prejudicadas pela burocracia. É preciso
foi mais expressiva entre as mulheres. A concentra- pagar oito taxas diferentes para registrá-Ias, com um
ção de analfabetos está localizada nas áreas rurais e custo total de 500 reais, e ainda aguardar um prazo de
periféricas dos grandes centros urbanos. legalização de pelo menos 45 dias sem nenhuma pa-

Hoje, o Brasil pode apresentar dados positivos. dronização quanto aos documentos exigidos.
O avanço deu-se no ensino fundamental. Mais de Há ainda o agravante de que as oito taxas obri-
96% das crianças em idade escolar estão matricula- gatórias para essas empresas são divididas em todos
das em colégios públicos ou privados. O grande desa- os níveis da Federação. No nível federal, o empresá-
fio é mantê-Ias na escola, evitando a repetência. rio é obrigado a pagar ao Departamento Nacional de

Estamos enfrentando o desafio de alfabetizar os Registro de Comércio - DNRC, e à Receita Federal.
19 milhões de adultos alijados da plena cidadania. O No âmbito estadual, são taxas para as Secretarias da
Programa de Alfabetização Solidária tem ampliado o Fazenda e Saúde, ao Corpo de Bombeiros e à Junta
atendimento, prioritariamente, nas Regiões Norte e Comercial. Por fim, nos Municípios, é preciso dar a
Nordeste. Nas grandes cidades, o setor que mais em- quota das Prefeituras e das Secretarias de Finanças.
prega analfabetos é a construção civil. Geralmente, Tantas exigências, Sr. Presidente, fazem com
através dos sindicatos, estão sendo disponibilizados que boa parte dos pequenos e microempresários de-
cursos nos próprios canteiros de obras. Prefeituras, sista de sair da informalidade. Trabalhando dessa for-
movimentos populares, Organizações ma eles acarretam a perda de receita fiscal e a ausên-
Não-Governamentais com metodologias inovadoras cia de direitos trabalhistas para seus empregados.
têm, muitas vezes - partindo da realidade concreta Entretanto, é imprescindível estabelecer condições
dos jovens e adultos -, realizado o sonho de ler e es- para a sustentabilidade e disseminação dos peque-
crever. nos negócios. Atualmente as microempresas estão

Só por meio da educação será possível assegu- cada vez menos competitivas, com dívidas fiscais e
rar o desenvolvimento sustentável. Já está mais do um sistema tributário caro e burocrático, além de te-
que provado que a educação exerce forte influência rem dificuldades para emplacar seus produtos junto
na redução da pobreza e na promoção da saúde, e ao varejo. Muitas delas estão fechando suas portas e
contribui decisivamente para atenuar as tensões soei- se esse quadro assim continuar, maior será o índice
ais, diz a Declaração do Recife, resultado da reunião de desemprego, já que as pequenas e microempre-
dos Ministros de Educação do Grupo EFA-9 (Educati- sas são responsáveis por boa parte das contratações
on for Ali), preparatória da reunião de Dacar. no Brasil.

Recentemente, cumprindo preceito constitucio- Para uma renegociação das dívidas que permita
nal- o art. 214 -, foi aprovado nesta Casa o Plano Na- aos empresários saldá-Ias com a Fazenda, os Esta-
cionai de Educação - PNE na Comissão de Educa- dos - a exemplo do que já está ocorrendo em São Pa-
ção, Cultura e Desporto. Na seção dedicada aos jo- ulo e Santa Catarina e até.mesmo como o já editado
vens e adultos, o plano tem como meta número 1 o este ano pelo Governo Federal - devem fazer seus
estabelecimento de programas visando alfabetizar 10 programas de recuperação fiscal. O REFIS, em Santa
milhões de jovens e adultos em cinco anos, e, até o fi- Catarina, tem prazo de pagamento de dez anÇls e es-
nal da década, erradicar o analfabetismo. pera-se ainda, no Estado, que os juros sejam_ reduzi-
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dos em 50% e as multas, em 80%. Medidas como es- A grande maioria da população brasileira não
sas, se fossem aplicadas em todos os Estados cujas tem conta bancária e não se importaria em ter seu pa-
pequenas e microempresas encontram-se envoltas trimônio investigado pelo poder público. Muitos consi-
em dívidas fiscais com o Governo Estadual, evitariam deram essa investigação até desejável, pois talvez
tantas falências no setor. assim comprovarão a impossibilidade de viver digna-

o SEBRAE também está finalizando um projeto mente sem uma ajuda do poder público.
alternativo para facilitar o pagamento do débito dos Por outro lado, em todos os casos de crime de
pequenos contribuintes com base nas propostas das colarinho-branco, a prova só foi obtida por meio da
entidades de classe e destacando a grande burocra- quebra do sigilo bancário e do sigilo fiscal.
cia da Fazenda Estadual para quem quer renegociar Faço uma ressalva para não se confundir a que-
os débitos. bra do sigilo bancário e fiscal por determinação do po-

O problema, Srs. Parlamentares, é que existe der públ!c.o' em qualquer moment~, com (I !i~ do sigi-
uma profusão de. alíquotas dificultando o recolhimen- lo ~ancano de fo~~a abs?luta, pOIS.esse ~It!mo caso
to correto daquele empresário que não tem contador sena desne~essano, eqlllvocarlo E' Impr":'ltl('(l\lE'I.
ou que não está informatizado, pois ele corre o risco Além disso, as informações somente devem ser
de se perder ao fazer o cálculo do imposto devido. utilIzadas para fins de combate ao crime, vedada sua
Para fazer a contabilidade correta dos débitos fiscais, divulgação antes da condenação.
a empresa precisa, então, de um bom contador que O que é mesmo inaceitável é ver e ouvir por di-
atue também como consultor. versas vezes o Secretário de Receita Federal dizer

Se o SEBRAE agir de forma a facilitar os proce- q~e 800 bilhões ?e reais circulam ,,:nu.almente no .Br~-
dimentos para que esses contribuintes possam saldar ~II, sem serem.tnbutados, e, o qu; ~ plOl, ~2. propnet~-
suas dívidas, o que envolve também dar conhecimen- no~ das 40 maiores ~ontas bancarias (m.alores c.ontn-
to aos empresários das normas fiscais exigidas pela bumtes da CPMF) nao pagam qualquer tipO de tnbuto.
Fazenda e dos seus prazos de renegociação, que ,Diante desta situação não podemos cpncluir oulra
constantemente são mudados pelas Secretarias da coisa senão que o sigilo bancário e o sigilo fiscal são os
Fazenda Estaduais, haverá a esperança de que mui- biombos para esconder as ilegalidades dos ricos.
tas das pequenas e microempresas no País conse- Era o que tinha a dizer, por enquanto.
guirão recuperar-se dessa fase problemática, manter O SR. MÁRCIO BITIAR (PPS - AC. Pronuncia
sua prÇ)dutividade e, o que é mais importante, garantir o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
o emprego de milhares de cidadãos brasileiros. putados, venho hoje à tribuna lamentar qLle, no Acre,

Sr. Presidente, peço a V.Exa. a divulgação do Estado que represento com muito orgulho nesta
meu discurso nos meios de comunicação da Casa. Casa, as condições de trabalho oferecida; a(o Poder

Muito obrigado pela atenção Judiciário tenham-se deteriorado a ponto de levar juí-
I ,', zes e demais funcionários a paralisarem suas ativida-

. O S~. AV~NZOAR ARRUDA. (PT - PB. Pronun- des, como última tentativa de sensibilizaçao do Go-
pia o ~~gulnte discurso.) - .Sr. Presldent~, ~ras. e ~r~. vemo Estadual, que mantinha em níveis irrisórios a
~epllta~os, ~S~9U ?on~e~cldo .de que ~ SIgIlo bancano parcela do Orçamento destinada ao Poder. Cruzaram
Ju~to com o ~Igllo fiscal sao hOJe:.os maiores trunfos do os braços na semana passada 25 juízes e 700 servi-
cnme o~ganlzado e da corrupçao. dores.

I Os grandes bandidos, os corruptos e as quadri- São tão reais as condições de penúria que hoje,
lhas organizadas somente sobrevivem porque aque- concluída a execução do Orçamento de 2000, o Po-
les que fiscalizam não podem ter informações sobre o der Judiciário mantém~se às custas de suplsmenta-
patrimônio, a renda e a movimentação financeira dos ção, a critério do Governo do Estado e sua equipe. Os
suspeitos, e quando têm essas informações não po- recursos repassados destinam-se tão-s'omente ao
dem utilizá-Ias. pagamento de pessoal.

Sei que aqueles que defendem a permanência Estão em tramitação nada menos que 42.732
do sigilo bancário e do sigilo fiscg.1 tal como estão hoje processos. A situação denunciada pelos magistrados
argumentam que se trata de um direito individual pri- requer a contratação de 40 ju [zes e de servidores de
vado contra o qual não se admite a interferência do apoio em número suficiente para dar curso normal
poder público. É uma argumentação respeitável, mas aos processos, que tramitam principaln;Jente no Fó-
que não se sustenta diante das evidências dos fatos. ru m de Rio Branco. Advogados denunciam que pra-



Durante o discurso do Sr. Márcío Bit
tar, o Sr. Themístocles Sampaio, § 2E do ar
tigo 18 do Regimento Interno, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Marçal Filho, § 2E do artigo 18 do Regimen
to Interno.

o SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB 
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ao aproximar-se o término da
presente Sessão Legislativa, não poderíamos deixar
de reconhecer que, lamentavelmente, duas importan
tes matérias deixaram de ser apreciadas, restringin
do-se a pronunciamentos de tribuna, sem que sua
respectiva inserção na Ordem do Dia viesse a ocor
rer, frustrando, em conseqüência, a expectatiya da
opinião pública nacional.

Refiro-me, fundamentalmente, às reformas polí
tica e tributária, apontadas por todas as lideranças
categorizadas do Congresso como prioritárias, não
podendo sofrer quaisquer embargos protelatórios sob
pena de se desgastar a imagem dos nossos repre
sentantes, emoldurada numa justificada redoma de
omissão, desídia ou negligência por não termos sido
intransigentes na defesa de teses relevantes, con
substanciadas nas duas citadas proposições.

No que concerne à reforma política, cheguei a al
vitrar, durante pronunciamento efetuado em junho pas
sado, que nos circunscrevêssemos àqueles dois itens
cuja aceitação é unânime, quais sejam: a fidelidade par
tidária e o financiamento público de campanha.

Para tanto, cheguei a formular proposta de
emenda à Constituição com assinatura de 245 cole
gas, alterando os arts. 17 e 55 da nossa Carta, a fim
de impedir que assistíssemos a uma desenfreada
transmigração de Deputados e Senadores, como ain
da ocorre, num aviltamento da dignidade dos manda-

64468 Quarta-feira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2000

zos judiciais não são obedecidos, processos são pos- acordo, realizado ontem, que pôs fim ao movimento gre-
tergados, enfim, a Justiça está paralisada. E Justiça vista. Sabe o Governador que tem no Judiciário seu
paralisada é injustiça. principal aliado contra injustiças praticadas ao longo do

O diretor do Fórum Barão de Rio Branco, juiz Mar- tempo no Estado do Acre. Sua determinação e coragem
co Antônio Nunes Barbosa, considerou, publicamente, no enfrentamento da máfia, que tomava conta das insti-
humilhante a proposta do Executivo, que reduz a menos tuições públicas, não terá conseqüência sem um Judi-
da metade a solicitação do Poder Judiciário. Os recur- ciário forte e independente. A negociação legítima e
sos previstos no Orçamento de 2001 apenas reprodu- harmoniosa, que resulta na sustentação das condições
zem a situação atual de miséria e dependência. Fato de trabalho reivindicadas pelo Judiciário, é ato de reco-
aliás já de interesse da mídia nacional. nhecimento da importância desse Poder, principalmen-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quando te nessa quadra da vida acreana.
as relações entre os Poderes constituídos chega ao Era o que tinha a dizer.
ponto de um - no caso o Poder Judiciário - ficar a
cada mês na dependência de suplementações orça
mentárias para o pagamento de despesas normais,
como salários de servidores e dos próprios juízes,
algo está errado. E muito precisa ser mudado.

Está em causa, neste momento, mais que uma
simples decisão de ordem financeira, mas a indepen
dência e a harmonia entre os Poderes republicanos.
Veja-se que estamos falando do Estado do Acre, re
gião em que as dificuldades de acesso à Justiça e a
subordinação dos interesses do Estado aos interes
ses de particulares criam uma situação caótica de
marginalidade e violência que ainda persiste em mui
tos aspectos da vida pública acreana.

Juízes e promotores do Estado do Acre deram,
recentemente, provas de que é possível fazer algo em
benefício da plenitude do Estado de Direito. Disso nos
vangloriamos, todos. Mas cada atitude tomada no
sentido da apuração e julgamento de fatos delituosos
tem um preço que a sociedade certamente estará dis
posta a pagar: a multiplicação dos processos; o acú
mulo dos serviços; o aumento da demanda de profis
sionais e condições de trabalho. Não poderá o esforço
hercúleo demonstrado pela Justiça ser impedido pela
falta de condições mínimas para o prosseguimento da
tarefa ao encargo da Justiça.

Por outro lado, é o caso de se perguntar: a quem
interessa uma Justiça ajoelhada diante do Executivo?
A quem interessa que o Poder Judiciário não tenha a
independência necessária ao desempenho de sua
função constitucional?

Com certeza, não serve à democracia! Com
certeza, não serve à Justiça! Com, certeza não serve
ao cidadão!

É isso, sim, elemento de distorção do Estado de
Direito, é o caminho mais curto para a negociação de
decisões fora do interesse público, é caldo de cultura
para a proliferação de sentenças injustas.

Quero, por isso, Sr. Presidente, levar ao Governa
dor Jorge Viana esse alerta e cumprimentá-lo pelo
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tos, que nos cabe preservar, para avigoramento da Só no meu Estado, Santa Catarina, o incremen-
nossa instituição parlamentar. to da safra foi da ordem de 25% - dasãfra colhida até

Com as mais recentes transferências de siglas, a metade deste ano. A área plantada para a safra
somente na Câmara dos Deputados alcançou-se o 2000-2001 em todo o território brasileiro está-se ex-
~eto de 135, em função de interesses meramente con- pandindo em aproximadamente 15%. Essa, pelo me-
junturais, que desfavorecem o prestigio dos próprios nos, é a estimativa da CONAB. Espera-se, além da
legisladores e ocorrem à margem da decisão do eleito- ampliação dessa área, também um aumento da pro-
rado que os conduziu ao Poder Legislativo brasileiro. dutívidade da ordem de 10%. Com isso, a produção

Em relação ao financiamento público de campa- esperada para o próximo ano na verdade passará a
nha, sua implantação assumiu contornos de irreversi- 38 milhões de toneladas.
bilidade, especialmente a partir do momento em que Sabemos todos que neste ano, para garantir o
a prestação de contas na eleição presidencial de 98 suprimento interno, tivemos importações que supera-
veio a lume, suscitando amplas especulações, que ram 3 milhões de toneladas. Portanto, a nossa produ-
permanecem sem resposta plausível, capaz de res- ção, se se confirmar em 38 milhões de toneladas - e o
salvar a honestidade dos que foram responsáveis clima está colaborando -, teremos uma safra maior
pela arrecadação de generosos doadores privados, do que o consumo, já que este está estimado num to-
alguns dos quais cobertos pelo manto do anonimato, tal de apenas 36 2 milhões de toneladas.
segundo versão tornada pública pelo ex-Senador ' .
J ' Ed d V' I t' . I' t d Durante este ano, os preços praticados em algu-ose uar o le ra, par IClpe sa len e o processo, ._ .

t' - I' d 1994 mas praças, nas regloes de alto consumo, como a mI-
na compe Iça0 rea Iza a em . h 'd d d Ch ' se'n a CI a e e apeco, em anta atanna, chega-
.~ O absenteísmo em que :nergulhara~ S~~adc: e ram a 13 reais, por vezes 14 reais a saca. Hoje, o pre.
Ca~~ra" so~ esse tocante,:ao encont~aJus~lflcaçao ço em Chapecó está em 9 reais a saca. Esse preço,
~celtavel, o que.re!or~a a te"e de qU? o finanCIamento ~videntemente, está abaixo da expectativa do merca-
p'assou ~ se! e~lg~nclade,nova r?ahdad~, emergente do para esta época haja vista que ainda não se inici-
de fatos lastlmavels que atingem IrremedIavelmente a u a colh 'Ita d ',. f d d' . -. _. o e aproxima sa ra even o ocorrer so-
classe política e numerosas agremlaçoes registradas t" '

Ti 'b ISi' EI' I men e em JaneIro.no ri una upenor eltora. , , , , '..
Já a reforma tributária, desde maio o longo pa. E um cenano favoravel, num pnm:mo mom,ento,

rec\?r do Deputado Mussa Demes foi formalmente en- pa;a. os produtores de frango~ e d: sumos. Po~em, a
tregue ao Presidente Michel Temer, a quem cabe arti- me~lo prazo: pode ser uma sltuaçao bastarJ!e Jn~on-
culàr as Lideranças do Governo e Oposição, com vis- ve~lente, ate desastrosa. Caso ,os p~eços nao sejam
tas a tornar efetivas as modificações concebidas exa- eS~lmulantes, os pr~dutores ~l~rarao, na s~fra se-
ustivamente, sob a meticulosa coordenação do Depu- gUlnte: para outras areas. de atividade, e assim ter~.
tado gaúcho Germano Rigotto. mos dificuldades de supnm.emto par~ o setor, especl-

Inexistindo tempo material para que, nos próxi- almente de frangos e tambem de sumos.
mos dez dias, as reformas tributária e política venham Propomos neste momento, desta tribuna, que o
a ser objeto de deliberação, é imprescindível que se Governo Federal, por meio do Ministério da Agricultu-
estabeleça. prazo razoável para uma definição conclu- ra e do Abastecimento, estenda a todas as regiões
siva, a fim de que não nos deixemos envolver por um produtoras de milho o programa do contrato de opção
clima de total desinteresse, que muito mal nos coloca de venda. Esse é um sistema operado pela Compa-
diante dos segmentos mais conscientizados da nossa nhia Nacional de Abastecimento - CO~AB, muito efi-
comunidade. ciente para garantir o preço mínimo para os produto-

, 'Fica, desta tribuna, mais um apelo - veemente e res. Essa opção dá ao produtor o direito, mas não a
até patético - para que não se admita mais quaisquer obrigação, de vender sua produção para o Govern~,

delongas em torno de tais proposições, pois sua rele· numa data futura, a um preço previamente fixado. E
vância é inquestionável para nossa estrutura demo- uma proteção para o produtor contra riscos da queda
crática. de preços e também para mantê-lo estimulado.

O SR. HUGO BIEHL (PPB - SC. Sem revisão do Formulo, portanto, apelo ao Ministro Pratiní de
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ob- Moraes, homem comprometido com o incremento da
servamos que os produtores rurais em todo o País, produção de grãos e com a proteção da renda ,do nos-
atendendo aos apelos dos Governos Federal e Esta- so produtor, para que essa modalidade, qual seja o
duais, fizeram forte opção pela cultura do milho. contrato de opção de venda de milho, estenda-se aos



64470 Quarta-feira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2000

Estados do Sul, especialmente a Santa Catarina, É grande o número de mortes ocorridas em
grande consumidor do produto. 1999: 130 mil, mais todos aqueles que foram aciden-

Tenho certeza de que o estímulo à produção de tados, que sofreram fraturas, que apanharam nas bri-
milho é providência estratégica em razão da expan- gas de ruas, que ficaram inválidos, incapacitados,
são das exportações de aves e suínos. Esses proces- que foram hospitalizados, que geraram despesas
sos de produção consomem muito milho na ração. para os seus familiares e para o Estado. Por tudo isso,
Aliás, vale ressaltar que a garantia da qualidade sani- o trauma constitui um caso de saúde pública, tão gra-
tária, que conquistou recentemente mercados como ve como qualquer outra enfermidade que merece
o da Rússia, e o episódio da vaca louca na Europa atenção e tomadas de decisões rápidas por quem di-
são indicativos de que teremos grande expansão na rige uma prefeitura, um Estado ou a própria Nação.
exportação de carne, tanto de suínos quanto de aves. A violência, qualquer que seja a sua forma, pre-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este é o ~isa de vacina, pr~cisa de prevenção. Medidas educa-
apelo que faço em nome dos produtores brasileiros, tlvas devem ser Imple~entada~, como por exemplo
especialmente os de Santa Catarina, para a garantia campanha~ de educaçao em saude, mostr~ndo cla~-
indispensável, pois mantê-los interessados na referi- mente ~s numeras e os ?ados pa!a o povo; Int~odAuç~o
da atividade é questão estratégica para o País. no curnculo escolar de Informaçoes sobre a vlolencla

, e as conseqüências dela para as pessoas, deixando
O ~R. CONF~CIO ~OURA (Bloco/PMD~ - RO. claro que qualquer um está sujeito a ser a próxima ví-

Pronuncia o segUinte dls~ur~o.) - S~. P:e~ld~nt~, tima; levantamento epidemiológico do trauma, situa-
S~as. e Srs. D~putados: assisti estarrecido a dlsAtnbul- ções em que ocorre e ações específicas em cada
çao de 130 mil ~~uzes fl~~adas.na Praça dos Tres Po- caso e em cada lugar, não se podendo padronizar
deres, em Braslha, no ultimo dia 29 de novembro. As condutas para todo o País; divulgação e premiação
cruzes repres~ntam os mortos por trauma, ano pas- dos programas que melhor impacto apresentaram, re-
sado, no BrasIl. vertendo situações e servindo como modelos para as

Extraí, para meu pronunciamento, os dados das comunidades e os governos; e o fiel cumprimento da
matérias muito bem feitas e publicadas pelo jornal lei de trânsito.
Correio 8raziliense do dia 30 de novembro passado. Como se vê, Sr. Presidente, não é fácil buscar
Muita gente morreu, e a estatística estremece a to- uma solução acabada para o problema do trauma no
dos: 13,22% de todos os óbitos de 1999 foram decor- Brasil e no mundo, mas é preciso fazer alguma coisa-
rentes de traumas, mortes violentas - homicídios, sui- disso ninguém tem dúvidas -, uma vez que os dados
cídios, afogamentos, atropelamentos e outros aciden- são alarmantes e os recursos gastos comprometem o
tes no trânsito, no trabalho, agressões, queimaduras desenvolvimento do próprio País.
e intoxicações. O País gastou, em 1997, segundo relatório do

A demonstração da situação brasileira, diante Banco Interamericano de Desenvolvimento, 10,5%
das mortes por traumas, representadas pelas cruzes do Produto Interno Bruto em violência. A Fundação
colocadas na Praça dos Três Poderes, fizeram parte Getúlio Vargas mostrou que o dinheiro gasto com os
da Semana Nacional do Trauma, que procurou relaci- efeitos da violência representa 4,6 vezes os gastos
onar a morte, a incapacidade com os custos financei- com saúde e saneamento e 5,6 vezes as despesas
ros para o País, produzidos pela violência. com educação. O Estado gasta, para acudir aos que

Quero, nesta oportunidade, cumprimentar os se acidentam e adoecem no mercado informal de tra-
coordenadores desse evento que pareceu chocante e balho, em torno de 5 bilhões de reais por ano.
tenebroso, mas oportuno, pela criatividade, tendo Não preciso dizer mais nada, diante da clareza
sido direto e franco diante da realidade dos aconteci- dos dados e da seriedade das fontes. Os Governos
mentos. Cumprimento também a imprensa brasileira, sozinhos não terão a menor condição de enfrentar
que de modo geral deu ampla divulgação à matéria, e essa guerra civil brasileira. Há necessidade de um en-
creio que chamou a atenção e fez todo mundo refletir volvimento compartilhado, na busca da redução gra-
melhor sobre a situação da violência no Brasil. dual dos acidentes, das mortes e dos ganhos em

Sr. Presidente, que numa situação como esta, mai~ vida, mais saúde, menos gastos e mais desen-
demonstrada de maneira frontal e estarrecedora para volvImenta para todos.
todo O povo brasileiro, medidas devem ser tomadas Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
por todas as instâncias do Governo, e aí acredito que O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Sem ra-
o nível municipal fará a diferença. visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
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nesta oportunidade, falo com muito entusiasmo sobre zer com que no ano que vem aconteça essa tão so-
o' evento que tivemos no Rio de Janeiro, nos últimos nhada reforma.
dias 29 e 30. Participei também de encontro no Banco Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Central, nos dias 27 e 28, no qual discutimos os siste- Muito obrigado.
mas financeiros nacional e internacional, com a pre- O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi-
sença de palestrantes de nível internacional, como por são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
exemplo da Inglaterra, da Espanha etc. dos, no início desta semana, um grupo de cidadãs e

No dia 29 abrimos o nosso encontro sobre a re- cidadãos do semi-árido do Estado de Pernambuco,
forma do Sistema Financeiro Nacional, mais especifi- da cidade de Ouricuri e vizinhanças, dirigiu-se ao Go-
camente sobre a regulamentação do art. 192 da vernador do Estado para tratar dos problemas decor-
Constituição Federal. rentes do agravamento da seca naquela região..

Quero, nesta oportunidade, falar do sucesso do É lamentável que isso esteja ocorrendo, parti~u-
encontro. Tivemos o privilégio de receber todos os re- larmente porque sabemos que as obra~. de In-
presentantes dos segmentos que envolvem o Siste- fra-e~tr~tura da farn~sa ~dutora do Oeste Ja ~heg~-

ma Financeiro Nacional. ram a Cidade de Ouncun. Entretanto - o que e mais
. ~' trágico e deplorável -, por conta da disputa eleitoral

Na abertu~a d~ ~ncontro, contamos com a hon- deste ano, para não favorecer determinada candida-
rosa presença d.o MI~lstro da Fazend~, Sr. Pedro ~a- tura, ou seja, por causa de detalhes menores, de or-
lan, que profenu. ~nlhant~ pr~n.unclamento, ob~la- dem burocrática, a população de Ouricuri ainda não
mente dentro da vlsao do MlnJsteno da Fazenda. Tlve- pôde receber a água proveniente daquela adutora.
mos, no ence~ramento, .este Deputado como pales- Essa obra, inaugurada em 1998, por ocasião da
trant~.e tambem o Presidente do.Banco

A
C~ntral, Sr. campanha do Presidente Fernando Henrique, foi

Armml~ ~raga, que falou sobre a Importancl~ de ter- anunciada como redentora da região. Para atender a
mos prrorrzado a reforma no Congresso NaCIonal. interesses eleitorais, foi inaugurada com toda pompa,

Vale lembrar que, em enten.dimento com o Pre- com a presença do Presidente da República. Recen-
sidente desta Casa, Deputado Michel Temer, e a Co- temente, no programa do jornalista Boris Casoy, per-
missão decidimos que 2001 será o ano ~a reforma?o guntado sobre a Adutora do Oeste, o Presidente dis-
Sistema Financeiro Nacional. Levamos ISSO tambem se pensar que ela já estivesse em funcionamento e
aos segmentos do Sistema Financeiro. Todos, por que pediria explicações ao Ministro Fernando Bezer-
unanimidade, têm contribuído para que, no ano que ra a respeito do assunto.
vem, façamos essa tão esperada reforma. Da mesma Sr. Presidente, a Adutora do Oeste é uma das
forma, conversamos com o Ministro da Fazenda, com obras da famosa empresa Ikal, envolvida nesse ema-
o Preside[1te do Banco Central, com representantes ranhado de falcatruas que culminou com a cassação
do Conselho Monetário Nacional, com Parlamentares do mandato do ex-Senador Luiz Estevão, que está
interessados, que participam, têm atuação efetiva na sob todo esse cerco policial e respondendo a proces-
~rea de finanças e tributação. O moment? ~ propício sos judiciais. O Tribunal de Contas da União inclusive
para que possamos unir forças com o obJetiVO de ta- sugere que não mais sejam destinados recursos para
zer cqm que a nossa meta seja alcançada; ou seja, no a conclusão da Adutora do Oeste. O lamentável é que
ano que vem, por volta de outubro, esperamos apre- ela já está concluída até Ouricuri, aguardando ape-
sentar o r~Jatório oficial, a fim de que o Sistema Fi- nas uma ordem para suprir a cidade de água - a po-
nanceiro Nacional possa ser atualizado e adequado à pulação está dependendo de carro-pipa e sofre com a
nossa situação, sem ignorar a influência da área inter- falta de água. Isso é uma aberração. A água chegou,
nacionaL Com a rapidez com que se operam os avan- está nas tubulações da adutora, mas o cidadão não
ços tecnológicos na área da comunicação, é impor- tem acesso a ela.
tante que façamos um trabalho em que haja realmen- Sr. Presidente, tendo em vista esses aconteci-
te a participação dos nobres colegas Parlamentares, mentos, estamos dirigindo requerimento ao Sr'

l
per-

tendo er;n vista tratar-se de assunto tão importante nando Bezerra, Ministro da Integração Nacional, pe-
para a Nação brasileira. dindo a ele que diga o que está faltando para que a

Agradeço aos Parlamentares o apoio recebido, água seja liberada, a obra concluída e quais são os
bem como aos diversos segmentos que compõem o requisitos técnicos necessários para terminá-Ia, a fim
Sistema Financeiro Nacional e aos funcionários desta de que a população seja atendida. Essa é uma da-
Casa, que não têm medido esforços no sentido de fa- quelas situações completamente surrealistas: a água
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chegou a uma região castigada pela seca, onde vive mo. Atitude esta decorrente da compreensão que te-
população sedenta, carente, que não pode recebê-Ia nho de que tais cortes implicariam a imposição de sig-
por entraves burocráticos. Já foram gastos cerca de nificativas perdas sociais para Municípios de peque-
70 milhões com a Adutora do Oeste, e serão necessá- no porte, cujas prefeituras dessas verbas da União
rios, talvez, mais 100 milhões para concluí-Ia. Entre- dependem para estruturação de seus programas de
tanto, a parte que está pronta já deveria, de imediato, obras. I

estar beneficiando a população e resolvendo os pro- Por isso, desde o primeiro momento em que se
blemas da seca. aventou essa possibilidade por parte de Lideranças

Creio que estamos diante de questão das mais partidárias, aqui no Congresso Nacional, ergui minha
elementares. O Governo de Pernambuco, segundo eu voz contra a medida. Em que pese meu compromisso,
soube, pretende assumir a construção do restante da como Deputado Federal do PSDB, com o Presidente
Adutora do Oeste, até porque dispõe de recursos Fernando Henrique Cardoso, com sua base de sus-
para tanto, oriundos da privatização da CELPE. Mas tentação parlamentar, não podia assumir conduta di-
queremos que o Governo Federal acompanhe os pro- ferente dessa.
cedimentos para a conclusão dessa obra, que já ga- Eleito Deputado Federal, tendo como base o
nhou fama no noticiário policial e cuja paralisação im- norte, o noroeste e o centro-norte do Estado do Rio
põe grande: sofrimento à população sertaneja daque- de Janeiro, tenho, ao longo desses meus dois manda-
la região. E um absurdo que detalhes menores pos- tos, trabalhado em parceria com Prefeitos de MunicÍ-
sam impedir a população de ter água. Essa questão é pios de pequeno e médio porte da região, buscando
fundamental para o sertanejo. recursos junto ao Governo Federal, para projetos nas

Por isso, encaminhamos requerimento ao Minis- áreas de educação, saúde e saneamento.
tro da Integração Nacion,al, pelo fato de a Adu,tç>ra do Intimamente ligado a esses Municípios, nobres
Oeste, mesmo estando pronta até a cidade de Ouri- colegas de Parlamento, tenho real noção dos proble-
curi, não estar atendendo à população, única e ~xclu- mas enfrentados por essa região, uma das mais ricas,
sivamente por conta de entraves burocráticos, má potencialmente, do Estado do Rio de Janeiro, mas
vontade e picuinhas políticas decorrentes de dispufas que vem padecendo de graves mazelas sociais, em
regionais. Espero que haja grandeza política, para face de política desordenada de desenvolvimento.
que essa obra, tão necessária aos sertanejos do se- Negar a esses Municípios os recursos oriundos de
mi-árido pernambucano, seja concluída. emendas parlamentares é dar as costas, é furtar-se a

Muito obrigado, Sr. Presidente. prestar auxílio a milhares de cidadãos brasileiros.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o Por isso, quero parabenizar o Líder do nosso

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs: De- partido, Aécio Neves, por sua interferência, junto à
putados, retorno à tribuna desta preeminente Casa equipe econômica e à coordenação política do Go-
de leis para explanar meu contentamento com o verno do Presidente Fernando Henrique Cardoso, no
anúncio feito pelo Governo Federal do desbloqueio, sentido de obter saída para o aumento do salário mí-
até o final da primeira quinzena deste mês, de emen- nimo que não resultasse na adoção do contingencia-
das parlamentares ao Orçamento da União, da ordem mento dos recursos das emendas parlamentares.
de R$1 ,4 bilhão, evitando-se, desse modo, a injunção O ilustre colega Aécio Neves mostrou-se atento
de perdas a milhares de Municípios em todo o País. a demanda de nível não político, insisto, e sim de or-

Na última sexta-feira, em reunião entre o Minis- dem social, assegurando aos Municípios de pequeno
tro da Fazenda, Pedro Malan, e técnicos do Governo, e médio porte em todo o País a manutenção de im-
decidiu-se por acatar a proposta de liberação de, portante parceria com a União, na medida em que as
aproximadamente, 1 bilhão de reais para investimen- verbas são liberadas ante a apresentação de projetos
tos oriundos da apresentação de emendas parlamen- tecnicamente viáveis e estruturados, com as devidas
tares, como também deliberou-se a suplementação contrapartidas da municipalidade.
de recursos para a Saúde, da ordem de 400 milhões Gostaria de estender ainda as saudações deste
de reais. pronunciamento, Sr. Presidente, ao Ministro da Fa-

Pronunciei-me na última semana, Sr. Presiden- zenda, Pedro Malan, e ao Secretário-Geral da Presi-
te, completamente contrário à adoção, por parte do dência, Aloysio Nunes Ferreira, pela sensibilidade de-
Governo Federal, do corte das emendas parlamentes monstrada nesse caso. Principalmente no que se re-
como instrumento para composição de fonte de re- fere à importância que atribuíram a nós, ParIamenta-
cursos, a fim de viabilizar o aumento do salário míni- res, detentores de procuração popular, a nós conferi-
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da para que possam<;>s ,representar e defender os in- putados, a história sempre se repete nesta época do
teresses da sociedade brasileira, brigando por proje- ano; servidores públicos, das várias escalas, sofrem
tos e obras que a atenda, com justiça social. com a incerteza do recebimento ou não do 13º salá-

, Ao tecer agora minhas considerações finais, de- rio. A propósito, desde 1995 projeto de lei comple-
sejo reiterar meu compromisso com o norte, o noro- mentar, de minha autoria, tramita nesta Casa, para
este e o centro-norte do Estado do Rio de Janeiro de estabelecer ação simples, porém objetiva, a fim de
manter-me atento à luta intransigente pelos interes- solucionar esse quadro de incerteza. Basta que o ad-
ses regionais, junto ao Governo Federal, buscando os ministrador público, evidentemente conforme o que
recursos onde estiverem, para levar a esse povo tra- dispõe seu orçamento, transfira para conta especial
balhador, a essa gente aguerrida projetos que propor- um doze avos da folha de pagamento mensal, e, ao fi-
cionem a todos melhor qualidade de vida. nal do ano, a soma estará disponível para o paga-

I Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e menta do 13º salário.
Srs. beputildos. I Devo esclarecer, Sr. Presidente, que, quando

O SR. GUSTAVO FRUET (PMOB - PRo Pronun- prefeito de Patos de Minas, adotei essa política no
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Município. A experiência foi inteiramente positiva, até
Deputados, o Sistema Financeiro da Habitação repre- porque o servidor pôde escolher o dia do recebimento
senta um dos principais desafios do País, pois pela do 13º terceiro salário.
sua. c~racterís~ica: forma,de operação dos re~urso~ O Projeto de Lei Complementar nº 71/95 encon-
soc!als da haQltaçao ao longo dos anos, que sao on- tra-se na Comissão de Trabalho, de Administração e
un~o~ do. ~.G!S e ~a ~ou~ança, apresenta um, dos Serviço Público, para receber parecer do Relator. Tra-
mal?fl:s deflclts hab~taclonals do mundo, com mais de ta-se de projeto simples e objetivo, que estabelece
6 mllhoes d~ mora~las: . . . disciplina contábil e não cria despesa ou alteração or~

A polftlca ha?lta~onal, calcada no dJrJg.ls~o es- çamentária. Enfim, apenas impõe ao administrador
tatal e na centrahzaJao ac~ntuada de declsoes do público a obrigação de disponibilizar mensalmente re-
Gov~rn? Federal, na~ funcionou, cometendo ~rros cursos, para que, ao final do ano e segundo os prazos
gray,sslmos qu~ levarao, anos para serem revertIdos, determinados por lei. o servidor público possa rece-
obngando o Pais a conviver com um processo de su- ber a gratificação natalina.
cessivas falências dos programas habitacionais, que .
deixaram marcas pela falta de poupança interna e de Sr. PreSIdente, Sras. e Sr~. D~put~dos, e~tamos
infra,~estrutura básica. Somente um novo processo de come~orando dez an~s das,pnvatlzaçoes realizadas
produção de moradias será capaz de suplantar o dis~ no Pais. No entanto, e precIso que se observem os
paiate efeitos colaterais. Recentemente, o jornal O Globo

Ãcriação da vara especializada nas causas do publi?ou interessante reportagem, citando o Rio de
Sistema Financeiro da Habitação, pela Justiça Fede- Janel~o como exemplo do fato para o qual chamo a
ral de Curitiba, Paraná, é emblemática e deve-se a fa- atençao da Casa.
tores diretamente ligados ao crescente número de Nos últimos dois anos, o Governo autorizou °in-
processos ingressados contra o sistema habitacional, gresso no País de mais de 14 mil profissionais para
deixando antever que realmente há algo de errado no trabalhar nas empresas estrangeiras que estão inves~

SFH para tantos mutuários sentirem-se lesados e afli- tindo aqui capital. E não é só no setor petrolífero, de
tos, o que é sério e preocupante, já que se trata de mi- prospecção, do Rio de Janeiro. Notamos que, em ta-
lhares qe famílias de trabalhadores, qU,e sonham com dos os segmentos, ocorre disputa entre a
a casa própria e não têm qualquer objetivo direto de mão-de-obra estrangeira, que está chegando com os
não pagar o financiamento de sua moradia para se investimentos estrangeiros, e a boa mão-da-obra dis-
lançar numa aventura jurídica, como algum setor ponível no Brasil. Acresça-se a tudo iss~ a dificuldade
pode salientar erroneamente. que tem o recém-formado em conseguir o primeiro

. Certamente, a vara especializada do SFH trará emprego. Portanto, é preciso que o Ministério do Tra~

maidr agilidade aos processos que deverão ser julga- balho veja isso.
dos com nlaior rapidez por juiz especializado no as- Faço apelo ao serviço de imigração brasileiro,
sunto da habitação, o que poderá beneficiar as partes para que estabeleça regras rígidas para o controle,
do processo. sob pena de o sucesso das privatizaçõesrno-clue-se-

. O SR. ANTÔNIO DO VALLE (PMDB - MG. Sem refere ao ingresso de recursos, ser anulado. pela
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- abundância de mão-de-obra brasileira disponível, au-
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mentando a situação de injustiça social que permeia mesmo levantamento, 96% dos beneficiários afirmam
o País. que o programa melhorou a sua qualidade de vida.

Muito obrigado. Por estas informações, fica claro que existem
desencontros e contradições no próprio Governo. OsO SR. GEOVAN FREITAS (Bloco/PMDB - GO.

Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, estudos dos tecnicistas condenam a distribuição de
cestas, avaliando irresponsavelmen!e que elas nãoSras. e Srs. Deputados, a decisão do Governo Fede-

ral de acabar com o programa que distribui cestas de colaboram para diminuir os índices de pobreza. Por
outro lado, pesquisas feitas diretamente nas comuni

alimentos para as famílias carentes é uma afronta à
consciência social do País e revela de maneira defini- dades pela CONAB mostram elevados índices de sa-

tisfação cóm o programa.
tiva o caráter elitista e dissociado do povo que vem
caracterizando as ações dos burocratas que tomaram Sr. Presidente, independentemente da polêmica
conta do Palácio do Planalto. que envolve o problema, o que nos interessa neste

momento é encontrar soluções para o drama daque-
Mais uma vez prevalecem as posições do seg- las famílias que não mais terão o alimento na mesa.

mento tecnicista, que tanto tem influenciado os rumos As frias decisões de gabinetes podem até en-
nacionais, prejudicalldo nossa gente, fazendo au- contrar respaldo no ambiente acadêmico, mas de que
mentar nossos contrastes sociãis e intensificando valem estes estudos e análises se, no final da conta, o

- este cenário de fome e de abandono. que vai sobrar mesmo são mais e mais brasileiros que
De uma hora para outra, foram cortados do amanhã nada terão para comer?

Orçamento da União para 2001 os reqursos destina- Estes academistas que tomaram conta do Go-
dos ao PRODEA - Programa de Qis!çipuição Erne~- vemo insistem que a cesta básica é mero assistencia-
gencial de Alimentos. Cerca,de 8,6 miJ~ões de ,bras!- Iismo que não colabora para o crescimento econômi-
leiros que moram em regiões de absoluta pobreza, in- co, mas certamente eles não se sentiriam seguros se
cluindo os assentamentos rurais e as comunidades vissem ao seu lado crianças chorando de fome.
indígenas, ficarão sem o benefício. É lamentável essa insensibilidade terrível da

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, que porção intelectual do Governo! É como se o Poder
vem dedicando suas últimas edições ao tema, vão Público não existisse para os mais pobres, para os ex-
perder o alimento famílias pobres em 1 mil 350 Muni- cluídos. De uma hora para outra, toda uma gente fa-
cípios, trabalhadores rurais, em 661 acampamentos minta é riscada do mapa dos investimentos, como se
sem-terra, e populações indígenas, em 605 comuni- fossem objetos descartáveis, como se fossem brin-
dades. quedas jogados fora.

O Governo deixará de distribuir 1 milhão 722 mil Será que não existe ninguém com um mínimo
cestas a um custo de 12 reais cada, que abastecem de sentimentos no meio destes técnicos para pelo
famílias com cinco pessoas em média. Até o momen- menos alertá-los para o fato de que estão lidando
to, não foi divulgado um programa substituto. com vidas? Será que não existe ninguém com sangue

O Secretário-Executivo do Comunidade Solidá- correndo nas veias para dizer que crianças podem re-
almente morrer de fome se não tiverem o arroz e o,fei-

ria, Osmar Terra, justificou o fim das cestas observan- jão da cesta?
do que o programa "mata a fome, mas não ajuda a di-

minuir a pobreza nem estimula a economia das re- ro qu:~;~~o~~~~n~ed:Ii~~~~=~~~P~~~~~~~~~a~~~
giões mais carentes." lias recebem mensalmente do Governo são a sua úni-

Uma pesquisa realizada pela CONAB - Compa- ca fonte de sobrevivência. No duro sertão, nas pobres
nhia Nacional de Abastecimento, estatal que adminis- aldeias indígenas, nos Municípios distantes, nos
tra o programa, m03tra exatamente o contrário, dei- acampamentos dos sem-terra estão os nossos irmãos
xando clara a fragilidade dos argumentos desses brasileiros sem emprego, sem renda, sem persp~cti-

academicistas de plantão. A empresa entrevistou 36 vaso O Poder Público só tem sentido se for para aten-
mil famílias beneficiadas, além de Prefeitos e varejis- der a este povo sofrido, devolvendo-lhe a espera'nça.
tas dos Municípios atingidos pela fome. Do contrário, sua finalidade é nula, porque não se guia

Os resultados mostram que 65% dos comerci- pelos imprescindíveis caminhos da justiça social.
antes avaliaram que a distribuição de cestas não afe- Fico perguntando-me o que efetivamente o Go-
ta as suas vendas; 86% dos Prefeitos têm a mesma verno ganhará economizando estes minguados re-
opinião, bem como 92% das famílias consultadas. No cursos orçamentários que deveriam ser destinados



(...) A adoção de uma medida quantita
tiva específica, apesar de arbitrária e questi
onável, terá conseqüências políticas duráve
is e de longo alcance. As administrações se
rão julgadas pelo seu sucesso ou falha na
redução da prevalência da pobreza medida
oficialmente. Enquanto uma família for en
contrada abaixo da linha de pobreza, ne
n.hum político será capaz de anunciar vitória
na Guerra pontra a Pobreza ou ignorar o co
nhecimento das obrigações da sociedade
para com os seus membros mais pobres.
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aos pobres. É uma medida q~e em nada afeta as con- dial divulgou o documento intitulado "Perspectivas
tas públicas, que não tem influência nenhuma na se- Econômicas Globais 2000", que avalia os efeitos da
vera política de ajuste fiscal. Tomando todo o bolo, o globalização sobre os países,. Os resultados demons-
volume de investimentos que vinham sendo realiza- tram que o processo d~ integração dos mercados ca-
dos era pouco. Mas este dinheiro representa muito usou o que foi denominado de ''fratura digitalll naque-
para as famflia~ beneficiadas. Para elas, trata-se de les países que apresentavam uma economia mais
um autêntico tesouro, porque é tudo o que têm. fraca. Porém, o que me chamou a atenção foi que os

Sr. Presidente, é desumano e cruel a decisão do especialistas do Banco Mundial consideraram que o
Giovemo de acabar com a distribuição de cestas de Brasil possui as condições necessárias parq diminuir
alimentos no País. Os que combatem o programa, seu índice de pobreza, mas, devido à desvalorização
condenando o assistencia,lismo, não têm a exata no- do real frente ao dólar, não obteve sucesso.
ç~o da realidade ?rasileira; nunca passara~ fome, É fato que hoje a pobreza e a miséria existem
nao sflbem o que e ver o prato dos filhos vazIo. em larga escala no Brasil e é preciso envidar maiores

É preciso compreender que a cesta de alimen- esforços para combatê-Ia e erradicá-Ia de nosso solo.
tos tem caráter emergencial, que atende a uma ne- No entanto, verifico que não existem fórmulas oficiais
cessidade premente diante de um quadro socialmen- de medida para esses índices nem recursos destina-
te dramático. dos exclusivamente a esse fim. Os índices utilizados

O ideal seria que o Brasil tivesse emprego para hoje no País são variados e, às vezes, contraditórios,
os seus habitantes, que todos pudessem ter acesso por indicarem realidades diferentes.
a?s s~rviços :ssenciais da educação, saúde, ,mo~- Foi por esse motivo que, ao receber o Projeto de
dl~, ahme~taça~ ~ I~zer. ~as enquanto o Pais nao Lei nQ 2.661, de 2000, oriundo do Senado Feder91, por
atinge este cenano, e precIso que 0AGov~rno faça a meio do qual se pretende instituir uma linha oficial de
sua parte, socorrendo os que nada tem, ajudando os pobreza e criar os meios para definição de metas
que na~a possuem. _ ,. para erradicação progressiva da pobreza e das dife-
. op~vo pobre n~o pode espera~ que o PaIs a!rn- renças socioeconômicas existentes no Brasil, decidi
ja os AIlJ~eIS de crescimento pretendIdos pe!a equ~pe dar um parecer favorável. Se carecemos de instru-
ec~n~mlca" porque a fome lhe atormenta hOje e eXige mentos com os quais possamos trabalhar para Ille-
soluça0 urgente. Ihorar a qualidade de vida do povo brasileiro, conside-

. ,Os técnicos que tanto influenciam a República ro um bom começo criarem-se mecanismos para uma
não poderiam jamais riscar do Orçamento um progra- avaliação realista da situação em que se encontra
ma de tamanha dimensão, sob pena de serem punidos nosso País,
por crime de responsabilidade diante das vidas que O 't d 't' d "t' t" I' .. , CI a o proje o e e men o mques lonave e
podem ser ceifadas diante de tamanha atrocidade. dI'I' b '

tem um gran e a cance SaCia, porer:n! a po reza e
Ao que consta, nenhuma outra fonte de recur- um conceito de caráter relativo e de difícil definição.

sos orçamentários foi estabelecida para suprir o setor . . '
social em 2001 no combate específico à fome e à des- .MUito b~m ?bs~~vo~ o autor, penad~: Eduardo
nutrição, É imprescindível, então, que as posições se- Supllcy, em sua JustificatIva ao pr~Jeto, utilizando-se
jam revistas. , , d~ uma passagem de James Tobm, que, em 1970,

As 8,6 milhões de pessoas que tiveram o benefí- disse:
cio. cortado não podem ser prejudicadas por esta me
dida ihjusta, fabricada nos laboratórios dos que não
sabem o que é o sofrimento e a dor,

O Presidente Fernando Henrique Cardoso pre
cisa rever Imediatamente sua decisão, para que os
brasileiros famintos possam continuar sonhando com
a vida.

r

Era o que tinha a dizer.
I ' •
Muito obrigado,

; I,

O SR. JORGE ALBERTO (Bloco/PMDB - SE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, recentemente, o Banco Mun-
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A não-existência no Brasil de uma base que sir
va de referência para análise dos resultados das polí
ticas sociais que visem à erradicação da pobreza e
das desigualdades sociais dificulta sobremaneira o
acompanhamento dos resultados auferidos por essas
políticas. Por isso, há necessidade de definição de
uma linha oficial de pobreza.

É importante que vejamos a pobreza e a miséria
como inimigos a serem derrotados, pois um país que
almeja o desenvolvimento pleno não pode tolerar
descasos como este, pois se a pobreza for considera
da um defeito, é defeito dos governantes que nada fa
zem ou não sabem o que fazer para erradicá-Ia.

Precisamos dar início a uma nova etapa da nos
sa jornada ao pleno desenvolvimento, e o sucesso
dessa jornada dependerá do nosso empenho em pro
ver ao povo brasileiro uma vida digna com direito à sa
úde, à educação e sem miséria. É o que o povo brasi
leiro quer e merece: cidadania plena.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje te
mos a oportunidade de iniciar o debate, em primeiro
turno, do Projeto de Lei nQ 249, oriundo do Senado,
que modifica a PEC que altera o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, introduzindo artigos que
cria o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza
em nosso País.

Portanto, neste Pequeno Expediente, falo do
prazer que tive de relatar esse projeto na Comissão
de Seguridade Social e Família, quando procuramos
identificar uma linha oficial de pobreza, contribuindo
para que esse fundo venha realmente combater os
desníveis socioeconômicos em nosso País.

Muito obrigado.

O SR. LÉO ALCÂNTARA (PSDS - CE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no dia 1g de dezembro comemorou-se o
Dia Internacional de Combate à AIDS. Certamente, to
dos nós preferiríamos que a comemoração dessa data
não fosse necessária. O desejável seria que essa do
ença tivesse sido eliminada, a exemplo de outras epi
demias. No entanto, as estatísticas mundiais sobre a
AIDS apontam para um processo acelerado de disse
minação da doença. E o que é pior é que ela muda de
grupo social na medida em que vai sendo debelada
nos nichos considerados historicamente de risco.

De fato, em sua fase inicial a epidemia predomi
nou entre os homens adultos com comportamento
homossexual. Seu avanço caraterizou-se por uma
trajetória de expansão entre diferentes grupo, desta
cando-se os usuários de drogas, as populações jo
vens e, mais recentemente, as mulheres. Na medida
em que os grupos iam sendo identificados e passa-

vam a receber maior atenção dos programas públicos
de saúde, a AIDS buscava outros mais vulneráveis. O
único padrão persistente refere-se à l)1aior vulnerabi
lídade entre as pessoas com menor grau de escolari
dade.

Assim, a despeito das políticas pe prevenção e
tentativa de eliminação da doença -o Brasil tem sido
exemplar nessas ações -, a AIDS continua dissemi
nando-se através de novos grupos, imprimindo um
alto custo ao sistema de saúde pública do País. Hoje
ela se caracteriza como uma doença heterossexual,
feminina e com grande impacto entre os jovens. O fe
nômeno mais recente da cadeia de transmissão foi o
de feminilização da doença.

Os dados são de fato alarmantes, em especial
entre os jovens: um novo caso de AIDS surge a cada
seis minutos, na faixa etária de 15 a 24 anos, segundo
estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância
- UNICEF, divulgado no final de novembro. O mesmo
estudo estima que, em oito países da África, 30% dos
adolescentes com 15 anos devem ser vítimas da epi
demia de AIDS nos próximos anos.

Segundo a Organização Mundial de Saúde,
aproximadamente 36 milhões de pessoas estão atu
almente infectadas pelo HIV, em todo o mundo, sendo
que 70% delas vivem em países africanos.

Com 1,4 milhão de portadores do vírus HIV, a
América Latina aparece em terceiro lugar no ranking
da doença, logo depois da África e do Sudeste Asiáti
co. Na América Latina, o Brasil encabeça a lista de
contaminação pelo vírus, com cerca de 530 mil pes
soas infectadas. No total, a Organização Mundial de
Saúde calcula que a AIDS tenha provocado a morte
de 21 ,8 milhões de pessoas no mundo, desde que foi
detectada pela primeira vez, no início dos anos 80. De
fá para cá, o Brasil Jogo alcançou o segundo lugar em
número de casos em todo o mundo, com mais de 190
mil casos notificados até o final de junho de 2000. O
dado mais perverso nessa estatística é o de que a fai
xa etária mais atingida é a de pessoas com idade en
tre 20 e 29 anos. Some-se aí o fato de que as mulhe
res tornaram-se as vítimas mais vulneráveis desse
processo, conforme comentamos anteriormente.

Apesar desse quadro alarmante e do aumento
diário do número de casos, as mortes têm diminuído.
As medicações surgidas nos últimos anos - como o
coquetel anti-HIV - têm registrado resultados bastan
te positivos. O Brasil foi o primeiro país do Terceiro
Mundo a adotar a política de distribuição gratuita de
medicação anti-retroviral.

Em outros países, os trabalhos de prevenção
permitiram redução significativa da taxa de novos
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conté1gios. Os mais exemplares foram Uganda e Zâm- especial organizações comunitárias e algumas em-
bia, que tiveram diminuição sensível na taxa de novos presas. Essa nova forma de parceria - Estado e soci-
contágios entre adolescentes e jovens adultos. Pro- edade - tem sido condição indispensável ao sucesso
gresso similar foi registrado em Moçambique, onde do nosso programa de luta contra a AIDS.
15% das jovens de 15 a 24 anos já contraíram o vírus Convoco-os portanto a uma cruzada incessante
HIV e 75% desconhecem formas de prevenção. Se- pela defesa de programas de prevenção contra E..

gund~. as estimativas das Nações Unidas, cerca de AIDS, independentemente de partidos ou fé religiosa.
~ ,5 bilhão de dólares pf?r ano são necessários, na O que está em jogo é o futuro das novas gerações.
Africa, para realizar um programa de prevenção efi- Sr. Presidente, peço a V. Exa. que autorize a di-
caz. vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz

O Governo brasileiro, através da Coordenação do Brasil.
Nacional de DST e AIDS, vem desenvolvendo progra- Muito obrigado.
maq de vigilância, prevenção e, principalmerJte, dis-
ponibilizando exames e medicamentos àqueles que O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - V. Exil será
necessitam. Esse programa tem levado a conseqüên- atendido, Deputado Léo Alcântara.
cias benéficas irrefutáveis, com queda no número de Concedo a palavra ao Sr. Anivaldo Vale.
óbitos pela doença comparáveis àqueles observados O SR. ANIVALDO VALE (PSDB - PA. Sem revi-
f3m países desenvolvidos. Milhares de vidas são pou- são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
padas a cada ano. dos, venho à tribuna fazer o registro da viagem do Mi-

Agora, o desafio tem sido organizar o sistema, nistro Pimenta da Veiga ao Estado do Pará.
facilitar o acesso aos exames e ao tratamento, insistir O Millistro iniciou a viagem de carro por Cuiabá.
em programas de aderência ao uso de medicamentos Foi recebido na divisa do Pará com o Mato Grosso
e redução dos crescentes custos. Entretanlo, é tolice pelo Governador Almir Gabriel, pelo Senador, Luiz
imaginar que somente o tratamento dos infectados Otávio, por Deputados Federais do Pará e do Mato
será capaz de controlar a epidemia em curso. Os cus- Grosso, por Deputados Estaduais e lideranças políti-
tos vêm se avolumando e o número de pacientes de- cas da região.
pendentes desses medicamentos vem obrigando o Ao longo da BR-163, Santarém-Cuiabá, S. Ex'"
emprego de outras medidas de controle, especial- fez inaugurações de agências dos Correios. Em Itaitu-
mente buscando a reduç~o do número de novos ca- ba, colocou a'pedra fundamental da Agência de Cor-
sos. Para isso, é necessária a intensificação de medi- reios e Telégrafos. Inaugurou o programa Luz no
das preventiv.as, que, aliás, vêm sendo modestas. Campo, visitou todo o trecho da BR-163...

Os programas precisam aumentar. esforços pre- O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Vamos
ventivos dir,igidos aos jovens que estão iniciando a ati· suspender a sessão por alguns minutos, até que se
vid~de sexual, juntamerte com o combate a outras restabeleça a energia
doenças sexualmente transmissíveis. A sensibiliza- (A rrpunião é suspensa.)
ção sobre o assunto, de acordo com o UNICEF, deve
começar na escola primária. O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Está rea-

berta a sessão.
i Outro grande problema que vem envolvendo o

País é o tráfico de drogas. No Brasil, observa-se mai- Concedo a palavra ao Deputado Anivaldo Vale,
or concentração de casos relatados de AIDS em loca- para proferir o restante do seu pronunciamento.
is caracterizados como rota do tráfico de drogas - O SR. ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, dan-
cerca de 20% do total de casos de AIDS notificados do continuidade a nossa fala, comunico que o Minis-
ro Pais estão associados ao uso de drogas injetáveis. tro Pimenta da Veiga esteve no Porto de Santarém. O
Em determinadas cidades e regiões do Sul, do Su- mais importante dessa visita é que, há mais de 20
deste e do Centro-Oeste esse percentual salta para anos, um Ministro não percorria aquele trecho.
60'}'o. Métodos preventivos nesses locais seguramen- Quero dizer da satisfação do Governador Almir
te teriam maior impacto na redução da transmissão Gabriel, das lideranças políticas do Estado do Pará e
do vírus. da nossa pela visita de alto comprometimento do Sr.

Em resumo, Sras. e Srs. Parlamentares, temos Ministro, que caminhou e ouviu as lideranças comuni-
tido uma poiítica eficiente assegurada tanto pelas tárias e políticas. Nossa grande esperança é ver a
açqe.s governamentais como pela sensibilização e BR-163 asfaltada ainda no Governo Fernando Henri-
mobilização de diferentes setores da sociedade, em que Cardoso.
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Há ainda o compromisso do Ministro em tam
bém fazer de carro o percurso de Rurópolis, percor
rendo toda a Transamazônica, até Altamira, e descen
do em Marabá, no trecho da estrada aberto há mais
de 30 anos.

Há preconceito de organizações nãcrgovernamentais
e de ambientalistas em relação àestrada, quando dizem que
será. aberta. Ela já está aberta. Queremos melhor qualidade
de vida para o povo que habita aquela região e neces·
sita de asfaltamento para ter condições de escoar
seus produtos.

Sou portador de um desejo muito forte das lide
ranças políticas daquela região. Visitei toda a região
produtiva e conheço o sentimento e dificuldades dos
produtores rurais e dos industriais. O corredor
BR-163 é o grande instrumento de competitividade
para os produtos futuros.

As lideranças locais pediram-me que eu fizesse
apelo a toda a comunidade nacional, a fim de apre
sentar o nome de Pimenta~da Veiga como candidato
do PSDB à Presidência da República nas próximas
eleições. Conta com todo o ~osso apoio o desejo da
comunidade. Queremos ver d~ volta um homem que
tem compromisso com o segmento produtivo, que
luta justamente por melhores condições de vida para
o povo amazônico.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronun
ciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil
e veiculado em toda a Transamazônica.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, a sociedade brasileira vem reconhecendo que a
Câmara dos Deputados está empenhada em estabe
lecer um novo índice de aumento do salário mínimo;
que se dependesse desta Casa, principalmente do
bloco de oposição, já teríamos resolvido e determina
do o novo reajuste. Os Parlamentares, numa tarefa in
cansável, estão tentando encontrar um instrumento
eficaz e definitivo dentro da peça orçamentária que
possibilite a justa e devida concessão. Entretanto, ca
usa-me estranheza a cilada que Governo Federal ten
tou arquitetar contra esta Casa Legislativa. Tenta jo
gar sobre os nossos ombros a responsabilidade de
encontrar a fonte orçamentária, como se o seu gesto
fosse comum na condução das políticas públicas.

A Nação brasileira está ciente de que, nestes
seis anos de gestão FHC, o Congresso Nacional so
freu fortes ataques com o objetivo de desqualificá-Io
enquanto ente institucional e constitucional. No seu
açodamento administrativo e político e na dificuldade
de reconhecer as regras do jogo democrático, insiste

o Governo em desconsiderar o papel do Parlamento
no mundo contemporâneo, impondo-nos a ditadura
das medidas provisórias.

Bela arquitetura política e teátral! O Governo
tenta fazer crer que não tem nada a ver com as nego
ciações entre trabalhador e patronato e que a respon
sabilidade de apontar índice de reajuste do salário é
um dever nosso. Esquece, portanto, de dizer que, inú
meras vezes, sem consultar o Parlamento, abriu os
cofres públicos para salvar o sistema bancário priva
do. Por isso não aceitamos quaisquer insinuações da
equipe ministerial de que somos nós que estamos im
pedindo um aumento realístico mais digno ante ne
cessidades básicas e essenciais do trabalhador bra
sileiro.

Afinal, um Governo que se revela generoso e
eficiente no uso do dinheiro público, para atender aos
interesses gerenciais e financeiros de grandes em
presas nacionais e estrangeiras, e que em momento
algum colocou na sua agenda governamental a pos
sibilidade de se repararem as perdas salariais, duran
te a vigência do real, não tem condições de atacar
este Parlamento de forma indiscriminada.

A falta de um acordo na instituição do novo índi
ce, mais justo e compatível com os anseios da popu
lação, deve ser cobrada da equipe econômica e da
sua base governista, que insistem em negar a repara
ção salarial para os trabalhadores privados e públi
cos, diante de uma economia que caminha à imagem
e semelhança da economia da Argentina.

A população sabe muito bem que a questão do
salário mínimo sempre esteve relegada a segundo
plano pela atual política governamental. Deve-se lem
brar que o congelamento salarial e o desemprego em
massa são características marcantes e determinan
tes deste Governo.

Nunca dantes, na história da República, houve
um governo que desprezasse tanto o trabalhador.
Poucas vezes assistimos, na história da política brasi
leira, a um governo que vem buscar consolidar o seu
projeto de modernização e flexibilização da economia
através do sacrifício de milhões de assalariados.

Nunca dantes, na história política, um governo
se impôs tanto, investindo contra as instituições de
mocráticas Aliás, tal comportamento nunca nos sur
preendeu. Sempre alertávamos a sociedade e este
Plenário para o fato de que sua atitude e arrogância
coadunavam perfeitamente com a cartilha neoliberal
ora imposta à América Latina desde o início da déca
da de 90.

Por isso, não aceitaremos qualquer chantagem
governamental no sentido de querer atribuir ao Parla-
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mento brasileiro essa responsabilidade exclusiva, até Segundo o arte-educador, depois, de apon-
porque o bloco de oposição vem dando a sua contri· tar-Ihe uma pistola para a cabeça, o indivíduo avi-
buição em apontar como solução definitiva a quebra sou-lhe que não o queria na área e que o mataria se
do sigilo bancário e o combate à sonegação e à elisão continuasse por lá. O episódio também aconteceu
fiscal. com a atriz Regina Célia, que trabalha como palhaça
, Queremos votar a instituição do novo índice a à tarde. ,
partir de janeiro de 2001 e não em abril, conforme É inacreditável, Sr. Presidente, que episódios la-
Rroposto nos palanques presidenciais. Entendemos mentáveis como esses aconteçam em plena luz do
que até lá o salário mínimo será corroído pelos cons- dia. As vítimas: dois artistas que colocam sua arte a
t~ntes aumentos das tarifas públicas e dos produtos serviço do bem-estar da comunidade pernambucana,
de consumo básico. incumbidos de educar motoristas e pedestres.

I ,

Além disto, quando chegar no 1ºde abril, o próprio Deixo aqui registrada minha solidariedade aos
Governo FHC, em processo de descrédito, correrá o ris- artistas Orlando de Paula e Regina Célia, ao tempo
co de cair no adágio popular: "o dia da mentira". em que conclamo a sociedade pernambucana a repu-

Era o que tinha a dizer. diar atos dessa natureza e apelo para as autoridades
, O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE. competentes no sentido da apuração dos fatos e, con-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sequentemente, punição ao agressor.
Sras. e Srs. Deputados, em vigor desde janeiro de Era o que tinha a dizer.
1998, o novo Código de Trânsito Brasileiro tem en- O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Sem revisão
frentado enormes desafios em sua aplicação, uma do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na
vez que há inúmeras inovações em relação à legisla- última campanha eleitoral, quando o B(asil inteiro foi às
ção anterior. De todos os desafios impostos, desta- urnas para eleger seus Vereadores e Prefeitos, fomos
ca-se a não-aceitação, por partes de alguns, dos arti- surpreendidos em nossa peregrinação eleitoral com
gos considerados mais rigorosos. um quadro que nos deixou muito perplexos. Distante

Ocorre que os graves prclblemas encontrados no do centro da cidade do Rio de Janeiro cerca de noven-
trânsito urbano e regional do País, principalmente os ta quilômetros apenas, a cidade de Magé, em boa par-
acidentes de trânsito, a impunidade, a ineficiência e a te de sua zona rural, está sem energia elétrica.
iniquid~de no uso.~e recursos públi~os, precisam ser À noite, o que se observa são os velhos candee-
c,ombatldos cOm, Vl9?r, para q~e o Pais possa de.sfrutar iros iluminando os pequenos casebres dos humildes
de uma melhor qualidade de Vida para seus habitantes lavradores. Estradas e ruas são também de uma pre-
e até melhorar o desempenho de sua economia. cariedade total. Queremos neste momento nos can-

Nesse, ~specto, o novo Código deTrânsito Brasi- centrar na falta de energia elétrica, quando dois fatos
leira constitui ulTla ferramenta essencial para atingir surgem como a grande esperança para aqueles nos-
estes objetivos. No entanto, o sucesso de sua implan- sos irmãos de Magé:
tação depen..de muito do en~olvimento da soci??ade e Primeiro, a eleição para a Prefeitura de t:Aagé da
d~ elaboraçAao ~ desenvolVimento de uma polJtlca na- dinâmica e guerreira Narriman Zito, esposa do nosso
CIOna! de transito. grande líder, o Prefeito de Duque de Caxias, José Ca-
, Partindo desse princípio, os DETRAN de cada milo Zito.
Estado tê~.se es~orç~do para desencadear ~roj~tos Segundo, o eficiente trabalho que vem desen-
de educaç~o no transl~o CO~O forma de cons~lentl~ar volvendo a Agência Nacional de Energia Elétrica _
a populaç~o. Em ReCIfe, ha algu~ te~po, te~ Sido ANEEL, órgão regulador e fiscalizador do forneci-
des,envolvldas campanhas de valonzaçao da faixa de mento de energia elétrica.
pedestres, com excelente trabalho de artistas em 10- P d . f t a d'e

' . d' - or que os OIS a os se somam como grancals especIfIcas ,e de gran e movlmentaçao e com ?
grande receptividade das pessoas abordadas. esperança. ... _

Ontem surpreendentemente o arte-educador Ao lado de nossa quenda Nar~lman Zlto nao va-
Orlando de Paula recebeu uma am~aça de morte. Por mos d?i~~r de lutar ~or essa conqUista: luz para todo
volta das 6h45min ele estava no cruzamento da Ave- o Munlclplo de Mage.
nida Getúlio Varg~s com a Rua Ambrósio de Barros . Quanto ~ ANEEL, pelo.p~d~r que represe~ta
Leite, em Olinda, quando um homem que vinha de hOJe como órgao regulador e disciplinador de enerpla.
passageiro em um Monza cinza, sacou de uma arma e Por exemplo, na Capital do meu Estado, na cida-
avisou que mataria o ator se ele continuasse no local. de do Rio de Janeiro, a simples chegada do verão tor-
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nava a situação crítica. Sabia-se, com antecedência, próxima oportunidade, e a luz elétrica, objeto de nos-
que o uso intensivo dos aparelhos de ar condicionado so apelo neste momento.
provocava quedas na red~ elétrica. Nada se fazia Temos certeza de que seremos atendidos, para
para resolver o problema. E bo~ I~~brarm~~nos ~o o bem de todo aquele contingente de agricultores de
ano de 1998, que entrou para a hlstorla como o verao Magé que vive sem energia e sem estradas.
do apagão". Hoje isso já não mais acontece, graças' , , . ,
às metas traçadas pela ANEEL junto às empresas Sras. e ~rs. Deputados, o MU~lclplo. de, M~ge
fornecedoras de energia. Com a constante cobrança tem c~m~o mUito bom para a expansao da md.ustna e
do cumprimento dessas metas e com a aplicação de tambem linda zona rural, com espetacular tUrismo.
pesadas multas quando da existência de falhas, mu- Sr. Presidente, a falta de luz, sem dúvida algu-
dou-se esse quadro. ma, foi o motivo do meu pronunciamento, e não sei

Atualmente existem grupos estrangeiros inte- por qU,e coincidiu também com o que ocorreu ~este
ressados na distribuição e implantação de usinas ter- plen~r!o, mas ~ desempen~o de V.Exa., Sr. Preslden-
melétricas. Os empresários apostam na solidez da te, fOI Impar e Justo. Parabens!
economia do País, na política de estabilidade que o Era o que tinha a dizer.
Presidente Fernando Henrique Cardoso vem gerenci- O SR. AIRTON OIPP (PDT - RS. Pronuncia o
ando com sapiência, para satisfação de todos nós. seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

É nesse clima de otimismo que acreditamos que putados, as 34 instituições de ensino superior vincu-
Magé auferirá grandes benefícios. ladas à Associação Brasileira das Universidades Co-

É claro que a companhia que explora a comerci- ~unitá~ias estão ame~çando se. retirar do Fundo de
alização não tem um passado muito saudável. Como Fmanclamento do Ensmo Superior - FIES.
a Light, na cidade do Rio de Janeiro. Lá em Magé a A possibilidade de as universidades comunitári-
concessionária é a CERJ - Companhia de EletriCida- as deixarem de participar do FIES é motivada por di-
de do Rio de Janeiro. São empresas que já recebe- vergências na forma como o Governo vem proceden-
ram milhares de reclamações por parte dos seus do ao reembolso do financiamento estudantil.
usuários. Atualmente, as instituições de ensino superior

No entanto, desta tribuna, fazemos um apelo ao estão recebendo, como pagamento do Governo Fe-
Presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, deral, títulos da dívida pública resgatáveis em 25
Sr. José Mário Abdo, a fim de que olhe com carinho anos, utilizados no abatimento de dívidas ou contribu-
para aquela comunidade, cobrando da CERJ a eletri- ições ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
ficação da parte da região rural de Magé que ainda se Consta porém que, na maioria dos casos, os encar-
encontra às escuras. gos sociais são inferiores ao volume de títulos recebi-

Sabemos que, no meio rural, ainda estamos dos, o que acaba gerando ~rejuízos às universidades,
com 25% da população sem energia. Ao mesmo tem- forçadas a estocar esses tltulos.
po, sabemos também da vontade do Sr. José Mário, Após forte pressão das universidades e dos alu-
seguindo instruções do Sr. Presidente Fernando Hen- nos, o Governo, através da Medida Provisória nº
rique Cardoso, de acelerar esse processo, de forma 1.972/49, aceitou converter esses títulos da dívida
que a meta ambiciosa de universalizar o consumo de pública em dinheiro, desde que, no entanto, as institu-
energia no País não ultrapasse o ano 2005. ições de ensino superior não tivessem questionamen-

A energia, vale lembrar, é fator de bem-estar e tos judiciais envolvendo o INSS.
progresso social. Sem pontos de luz, hospitais não fun- Conforme manifestação da Associação Brasilei-
cionam, e o isolamento cultural também é inevitável. ra das Universidades Comunitárias; a maioria das

A CERJ - Companhia de Eletricid~de do Rio de suas associadas se encontram com ações ju~iciais
Janeiro, está com esse desafio. Estender luz elétrica contra o INSS, justamente para defender a manuten-
na região rural de Magé é o básico para ,que possa- ção da condição de en~ida?es filantrópicas, retirada
mos, ao lado da Prefeita eleita desse Munic(pio, Narri- recentemente por esse mstltuto.
man Zito, lutar para cumprir uma das metas de gover- Preocupa-nos o fato de que a rrianutençãó des-
no de nossa Narriman: modernizar a agricultura na- sa situação vai levar a maioria das universidadés co-
quele pedaço de chão do Rio de Janeiro. A terra é fér- munitárias a se desvincularem do Fuhdo de Fináncia-
til. A boa vontade dos lavradores é muito grande. Só mento ao Estudante de Ensino Superior - FIES, dei-
faltam chegar as estradas, de que cuidaremos numa xando assim de abrir novas vagas, prejudicando os
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alunos e as famflias que não possuem condições de mília moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
arcar ,com os custos de um curso superior. vestuário, higiene, transporte e previdência social.

Esses fatos são especialmente preocupantes No entanto, jamais o salário mínimo foi capaz de
para os estudantes do Estado do Rio Grande do Sul, atender a essas garantias qonstitucionais, que passa-
pois mais da metade das vagas oferecidas no 3º grau ram a ser letra morta no interior da Constituição Federal.
está em universidades comunitárias, que este ano re- O Brasil, um dos países do planeta com maior
al!zaram fipenas 846 contratos de financiamento pelo concentração de renda e riqueza, precisa resgatar a
FIES, o que representa menos de 10% dos contratos enorme dívida social com milhões de trabalhadores
assinados no ano de 1999. que percebem um salário mínimo irrisório, insuficien-

E mantido o mesmo quadro para 2001, os alu- te para garantir a sobrevivência de uma pessoa.
nos gaúchos ficaram sem acesso ao financiamento E quanto ao impacto desse reajuste na econo-
de ensino superior, prejudicando dezena de milhares mia, quero lembrar os dados de es~udo criterioso rea-
de estudantes, que têm no FIES a única forma de Iizado pela Fundação Getúlio Vargas, indicando que
concluírem seus estudos. I cada 10% de reajuste do salário mínimo reduz em

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo a 1,21 % o número de brasileiros na linha da pobreza.
abordar outro assunto. O estudo revela ainda que o Brasi! possui 55 mi-

É furidamentí;ll que os Parlamentares cumpram Ihões de pessoas sem condições de suprir ~s neces-
o acordo firmado pelo Colégio de Líderes, visando sidades mais básicas de alimentação. Por si só esse
garari~ir as fontes, para possibilitar a elevação do salá- dado já é suficiente para que os colegas Deputapos,e
rio mínimo para 180 reais. Senadores decidam urgentemente pela necessidade
I Estranhamente, o Governo Federal, que sem- de reajuste do salário mínimo. ,
pre se posicionou de maneira contrária à elevação do E para finalizar, gostaria de lembrar que, em
salário mínimo a 180 reais, este ano passou para o mais de 25% dos Municípios brasileiros, o montante
Congresso a responsabilidade de identificar as fontes de re~ursos repassados pela Previdência Social para
de recursos necessárias para garantir esse aumento. o pagamento de benefícios a aposentados e pensio-

Consta, porém, que agora um número expressi- nistas é superior ao valor arrecadado pelas adminis-
vo de Pariamentares que integra a base de apoio ao trações municipais, o que significará um sensível in-
Governo está ameaçando inviabilizar o acordo firma- cremento na economia dessas comunidades.
do, pois são contrários aos projetos de lei que flexibili- Dessa forma, espero que os nobres colegas
zam os sigilos fiscal e bancário e permitem a transfe- Parlamentares tenham a exata noção da importância
rêncla de inforrnfl.ções à Secretaria da Receita Fede- do atual momento brasileiro e aprovem os projetos de
ral sobre a CPMF, que poderá cotejar dados da movi- lei que garantirão o reajuste do salário mínimo para
mentação bancária com informações prestadas por 180 reais.
Ressoas físicas e jurídicas, quando da apresentação Muit10 obrigado.
das suas declarações de renda. O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.

E a aprovação dl3sses projetos de lei é funda- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
mental para o acordo firmado que pretende garantir a Sras. e Srs. Deputados, trago a esta Casa o Projeto
elevação do salário mínimo, pois viabilizará o combate de Lei nº 1.599/1999, apresentado neste plenário, aj-
à sonegação fiscal. E num país em que, conforme in- terando a Lei nº 9.294/96, que "dispõe sobre as restri-
formação. qo próprio Secretário da Receita Federal, ções ao uso e à propaganda de produtos fumígeros,
Everardo Maciel, de cada real arrecadado outro é so- bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defen-
negado. Com certeza teremos um considerável incre- sivos agrícolas".
menta da arrecadação, tributária, fato que inclusive po- A proposição veda todo tipo de propaganda ex-
derá levar o Governo Federal até a reduzir a elevada terna de bebidas alcoólicas. O art. 4º da referida lei
carga tributária,que pesa sobre a produção e a renda. ganha nova redação, permitindo a propaganda co-

Por outro lado, devemos salientar que o atual mercial de bebidas alcoólicas por meio de pôsteres,
I

valÇlr nominal do salário mínimo é incapaz de atender pain~is e cartazes internos, ou seja, apenas dentro
minimampmte às necessidades do trabalhador e de dos locais onde as bebidas são vendidas.
sua família, não cumprindo, assim, o mandamento O projeto veda, ainda, a propaganda, venda e
constitucional que determina que salário mínimo de- distribuição de amostra grátis e brindes de bebidas al-
veria ser suficiente pata dar ao trabalhador e sua fa- coólicas pelo correio.
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A legislação tem caminhado no sentido de restrin- zenda Não me Deixes, no Município de Quixadá, nar-
gir o uso e a propaganda desses produtos. A razão dis- rando fatos do martírio da seca, da adversidade do
so é o crescimento do número de doenças provocadas ambiente, da falta de recursos, da fome, das doen-
tanto pelo fumo, quanto pelo uso prolongado de bebidas ças".
alcoólicas, constatado pelo Ministério da Saúde. A manifestação da crítica, no Rio e em SãO-P-alP-

O consumo de tais produtos vem crescendo so- lo, foi-lhe favorável, notadamente da parte de Mário
bretudo entre os adolescentes, induzidos pelas propa- de Andrade e Augusto Frederico Schmidt. Mas a im-
gandas que, incoerentemente, associam o fumo ou a portância maior de "O Quinze" foi ter marcado o inicio
bebida a algum tipo de esporte, e transmitem mensa- de novo ciclo na literatura brasileira: o ciclo dos ro-
gens sublimínares de que a pessoa que toma tal bebida mances nordestinos, os chamados roman-
ou que fuma tal tipo de cigarro possui status social. ces-denúncia, romances-libelo.

O projeto veda a associação da bebida com ál- Ao "O Quinze" sucederam-se excelentes ro-
cool a qualquer tipo de esporte por meio da alteração mances da autoria de Graciliano Ramos, José Lins do
ao art. 5º da citada lei, proibindo o patrocínio de ativi- Rego, Jorge Amado, José Américo de Almeida e da
dades culturais e esportivas por parte de marcas ou própria Rachei de Queiroz, dentre outros.
indústrias fabricantes de bebidas alcoólicas. Sobre esses romances, Nelson Werneck Sodré,

A presente proposição é de grande importância, um dos n:a~s re~peit~?os crític?s da h!stória da Liter~-
pois complementa uma legislação já existente, contri- tura brasllelr~, disse. Nesses livros ha um sopro apal-
buindo para um maior controle do uso de produtos xonado d~ vl~a,"u~ ge~~roso cal~r humano, que t~m
que são extremamente prejudiciais à saúde. uma conslstencla IJterana perduravel, apesar da Im-

E t" h d' propriedade de alguns conceitos",ra o que In a a Izer. ,
, No tocante ao "O QUinze", ressalta um de seus

Obrigado. , editores: "Embora não sendo um romance social, "O
O SR. EUNICIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB - CE. Quinze" é o mais notável, se não o único verdadeiro

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, romance social brasileiro",
S~as. e Srs. Deputado~, ao completar 90 anos, a es- Em 1932, lançou seu segundo romance, "João
crltora Rachei de Quel~oz rec~b~u consagradora ho- Miguel", seguido em 1937 de "Caminhos de Pedra",
men~gem na A?ademla Bras~Jelra ~e Letras - ABL, considerado por Antônio Carlos Villaça "um romance
no RIO ~e Janeiro, n~~a reaflrmaçao do seu des~a- de participação social direta, o drama da luta social,
q~e na hteratu,ra,braSileira, repres~ntado por obr~ flc- da própria luta de classe, no estrito cenário da vida ur-
clonal das mais Importantes do seculo XX no Pais. bana de transição entre o rural e o urbano, a tensão

Natural da bucólica cidade de Quixadá, no Cea- extrema da perspectiva revolucionária".
rá, em pleno sertão do semi-árido nordestino, Rachei Dois anos depois, em 1937, editou o terceiro ro-
de Queiroz fez seus primeiros estudos em Fortaleza, mance, "As Três Marias", que mereceu do imortal Mário
no Colégio Imaculada Conceição, onde ainda menina de Andrade este consagrador julgamento: "Ninguém
se tornou alvo da admiração dos professores pela distribui certidão de obra-prima. Em todo caso, as 'Três
versatilidade dos seus conhecimentos. Marias" de Rachei de Queiroz me pareceu uma das

Concluído o curso ginasial, brilhantemente, re- obras mais belas e ao mesmo tempo mais intensamen·
cebeu, aos 17 anos, convite para integrar o corpo do- te vividas da nossa literatura contemporânea".
cente do Colégio, como professora de História, ensi- Rachei escreveu ainda, e publicou, com manifesta-
nando a alunas de idade bem superior à sua. ções elogiosos da crítica, "Dora Doralina" (1975),:"Galo

Ainda nessa época, ano de 1930, ingressou no de Ouro" (1986) e "Memorial de Maria Moura" (1992).
jornalismo como repórter de O Ceará, para o qual fez Sr. Presidente, Sras, e Srs. Deputados, nos du-
a cobertura do assassinato do Presidente da Paraíba, ros anos da ditadura do Estado Novo, Rachei de Que-
João Pessoa, no Recife, fato de repercussão nacio- iroz viveu a provação da intolerância política, com a
nal, revelando-se, com suas excelentes reportagens, proscrição dos seus livros, retirados das livrarias e
promissora profissional. O êxito lhe valeu convite para das bibliotecas pela policia, sob o abominável pretex-
exercer a função de editora do suplemento literário do to de serem obras subversivas, perigosas ao regime
jornal. Publicou, então, "História de um Nome", em instaurado no País a 10 de novembro de 1937, que,
forma de folhetim. E em 1930 escreveu "O Quinze", por vários anos, oprimiu o povo brasileiro. o'

seu primeiro romance, inspirado, segundo ela própria Mas, apesar de todas as violências praticadas,
revelou, "em histórias contadas pelos caboclos da Fa- com jornais, revistas e rádios submetidos a rigorosa



Em 1940, afastou-se de qualqLlI::lr participação
política para dedicar-se prioritariamente às atividades
de escritora e jornalista. .

O desencanto com a política a levou a recusar
convite, em 1961, do Presidente Jânio Quadros para
o cargo de Ministra de Estado da Educação.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a escri
tora Racrel de Queiroz chega aos 90 anos cercad&
do respeito e da admiração de toda a Nação brasilei
ra. O Ceará, terra onde nasceu, está solidário às ho
menagens que lhe estão sendo prestadas. E a sua ci
dade natal, Quixadá, também a reverencia, com a
inauguração do Memorial Rachei de Queiroz, que a
l11anterá para sempiÇ> presente na lembrança das ge
rações que se sucederão.

Ao homenageá-Ia hoje, faço-o prazerosamente,
como admirador das suas crônicas e dos seus roman
ces, em especial de "O Quinze", que li, em plena ju-
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censura, a Editora José Olímpio, do Rio de Janeiro, Queiroz foi a primeira a fazê-lo, abrindo caminho para
manteve inalterado o contrato firmado com Rachei que outras lá também chegassem, como veio a acon-
em '1931, c:om vigência até 1992, para publicação, tecer, engrandecendo-a com suas pres~nças ilustres.
com exclusividade, de seus romances; alguns deles, É também gratificante registrar que, apesar de
posteriormente, reeditados. seus 90 anos de intenso labor intelectual Rachei de. '
, Em plena vigência do regime ditatorial-1939 -, Queiroz continua atuante, cDlaborandc com os princi-
Rachei de Queiroz ainda conseguiu editar "As Três pais jornais e revista::; do País, abordando temas polê-
Marias". Sobre o que viveu, nessa obscura fase da micos da atualidadt: l fatos do nosso cotidiano e da
nossa história republicana, revelou em depoimento a rossa vida institllciolJal, fazendo-o sempre com admi-
um jornalista: "Nunca consegui esquecer os sinistros rável humor e objetividade, o que lhe confere lugar de
tempos do Estado Novo. Foi uma ditadura cruel". E 50- destaque entre os jornalistas mais lidos do País.
bre o cerceamento da liberdade de imprensa: "Só se Nas crônicas, sobretudo, ressalta um dos seus
sabe a falta que faz uma imprensa livre, com todos os críticos: "RacheI de Queiroz varia ao infinito os seus
seus defeitos, absurdos e leviandades, depois que se melhores recursos de escritora, indo do patético ao
passa pela provação de urna imprensa amordaçada". homem, do lirismo à realidade plena da vida em todos

Sr. PresiderHe, Sras. e Srs. Deputados, o valioso qs seus aspectos, inclusive dos costumes, envolven-
acervo literário de Rachei de Queiroz não se limita do-nos enfim na sua própria emoção e sentimentos
aos romances e ensaios publicados. É muito mais pessoais".
amplo, abrangendo centenas de crônicas e conside- Vale registrar, ainda, que d presença de Rachei
rável número de artigos. A convite de Assis Chateau- de Queiroz foi mar~ante também na vida pública do
briand, um de seus maiores admiradores, assinou Pa[s, no exercício de importantes missões que lhe fo-
cam exclusividade crônica semanal na revista "O Cru- ram conferidas.
zeiro", que teve presença marcante na imprensa bra- Em 1966, por designação do Presidente da Re-
sileira, com tiragem recorde de um milhão de exem- pública, Marechal Humberto de Alencar Castelo
piares. I Branco, representou o Brasil1 na 21ª Sessão da

Nos romances, principalmente, estão conden- Assembléia da Organização das Nações Unidas -
sadas valiosas manifestações do seu pensamento, ONU, em Nova Iorque, onde teve P?lrticipação desta-
da sua visão de mundo, da sua experiência de vida e cada na Comissão dos Direitos do Homem.
pe criação faccionai. O estilo é sempre o mesmo; só- Em 1967, integrou o Conselho Federal de Cultu-
brio, si{T1ples e elegante. ra, no qual permaneceu até 1985. Rachei de Queiroz

Nos noventa anos de vida, muitos foram os seus chegou a exercer militância partidária, tendo sldo'pre-
êxitos. A consagração maior se deu, porém, com a sa, no Corpo de Bombeiros de Fortaleza, sob acusa-
sua eleição, no ano de 1977, para a Academia Brasi- ção de subversiva, mas logo libertada por ordem judi-
lei,ra de Letras, onde chegou como a primeira lTjulher cial.
admitida na secular instituição, fundada em 15 de de
zembro de 1982, por Machado de Assis, Rui Barbosa,
Joaquim Nabuco, Olavo Bilac, Clóvis Beviláqua e ou
tros 35 expoentes da literatura brasileira.

Instalada a Academia, no Rio de Janeiro, preva
leceu a equivocada interpretação do art. 2º dos seus
Estatutos, segundo a qual somente homens dela po
deriam participar. Esse entendimento inconsistente
a,nda se mant~ve ~m vigor por mais de oitenta anos,
apesar de contra ele haver se insurgido o imortal Cló
vis Beviláqua, que deixou evidente, com incontestável
fundamentaçãQ jurídica, El improcedência da restri
ção. ,Mas só após decorridos oito decênios a argu
mentação do autor do nosso Código Civil acabou por
ser reconhecida, decidindo a maioria dos acadêmicos
pela admissão das mulheres na Academia. A partir de
~ntão ficou assegurado à mulher brasileira o direito
de pspirar à imortalidade na Academia. Rachei de
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ventude, com indisfarçável emoção. Em cada página do, mesmo que ocorram novas desvalorizações de
desse livro, sempre atual, está afinal uma lição de nossa moeda.
vida. De vida de martírio e de desventura de uma gen- O que parece ainda mais claro é que as tentati-
te humilde que vem secularmente lutando contra a vas de setores do Governo interessados em promo-
adversidade do meio ambiente. ver o desenvolvimento têm sido neutralizadas pelo

O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ. Ministério da Fazenda, cujo objetivo central é o de
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, conseguir incrementos de arrecadação de impostos,
Sras. e Srs. Deputados, todas as previsões relativas à a qualquer custo, inclusive prejudicando as exporta-
economia brasileira e aos seus principais fundamen- ções do País.
tos, realizadas no primeiro semestre, indicavam que, É imperioso, portanto, que o Governo avalie a
finalmente, o País teria, em 2000, um ano de forte re- atual estratégia, sob pena de inviabilizar o tão almeja-
tomada do crescimento econômico. do crescimento econômico e o desenvolvimento sus-

Com inflação plenamente vencida, abria-se a tentado.
possibilidade de queda continuada dos juros a pata- Era o que tinha a dizer.
m~re~ adequados ao financi~me~to da produ~ão ~ do O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pro-
propno ~o~s~mo. Com as e~tl~atlvas de consl~~ravel nuncia o seguinte discurso.) - Sr, Presidente, Sras. e
s~ldo p~lmano nas contas publicas, graças.~o eXlto do Srs. Deputados, é com a mais profunda tristeza que
ajuste fIscal, e. sobretudo,de r~s~ltado PO~ltIVO na Ba- venho a esta tribuna comunicar o falecimento do ad-
I~nça Co~erclal, para ~te 4 bllhoes de dolares, esta- vogado e ex-presidente da OABBA Dr. Pedro Milton
n~ ~arantlda uma_relatIva f~lga nas .c~nta~ extern~s, de Brito.
aliviando a pressao por maiores credltos Internaclo- . .
nais e sobre a taxa de câmbio. Com~atlv~ e leal, lutou I~c~~savelmente ~o.ntra

L t I t - d ,. f t todas as Ilegalidades e arbltranedades cometidas
amen ave men e, em razao e vanos a ores I d't d Tt F' d . ,. t

externos, mas também de algumas decisões da área pe a I aura ml ~ ar. OI um os maiores Juns as que
- . t I P' h f' I d o Estado da Bahia ousou conhecer. Integrava um doseconomlca governamen a, o ais c ega ao Ina o , ., d d '" ,
d . d d r' b f f escntonos e a vocacla maIs conceituados do Pais,

ano,e .aVIra a ~ml ~mo s~ perspec Ivas menos a- tendo sido, ao longo de sua vida, ferrenho defensor do
voravelS, p~~a nao dizer tao preocupantes quanto Estado de Direito, enfrentando com destemor todos
aquelas venflcadas ao longo do ano passado. d d f d I I'd d. , _ os po eres, em e esa a ega I a e.

A vlslvel desaceleraçao no crescimento doPIB. , . .
americano, com reflexos em todo o mundo, a crise O Pais perde um gra~d~ braSileiro, e a Bahia
econômica argentina e o aumento no preço do petró- perde um grande h~mem. publico. . . .'.
leo estão trazendo intranqüilidade aos nossos merca- . O Dr. Pedro Milton fOI um dos mais bnlhant~s pre-
dos financeiros, de capital e de câmbio, provocando s~entes.que a Ordem dos Advogados do Brasil, Se-
turbulências, insegurança e, em conseqüência, que- çao Ba~la, teve em se~ c?ma~do, atua~d~ ~~mpre,
da no volume dos investimentos no País. com senedade, competencla e Independencla, na de-

São visíveis também as causas de natureza in- fesa dos interesses de sua classe e da socieda~e.
terna, Sr. Presidente, a dificultarem a obtenção de . ~o último dia ~~ de novembro, o_Dr. Pe~ ro ~ilton
metas programadas, em especial, o resultado das participava das elelçoes para suc~s.sao na dlreçao da
contas de importação e exportação. OABBA, quando se sentl.u mal. Inrclalm~nte, 'penso~-

Uma dessas causas de forte influência no volu- se que se tratava de um Infarto, tenqo Sido dlagnostl-
me de nossas exportaçõ~s, é a falta de uma política cada, po~teriormente, uma pancreatite, que leyou ao
de incentivos para o setor, que não consegue aumen- seu faleCImento. "
tar o nível das vendas brasileiras devido a dificulda- O Dr. Pedro Milton era casado Fom a juíz~ Sara
des para alcançar maior competitividade da nossa Silva de Brito e tinha duas filhas, Natássia e Catarina,
pauta de produtos exportáveis. a quem me dirijo nessa hora de dor, para apre~entar

Prevê-se agora um déficit na balança comercial, meus sentimentos. 'I

superior a 600 milhões de dólares, para o presente Nas últimas três décadas, o Dr. Pedro Milton foi
exercício. Enquanto não houver um conjunto efetivo o melhor exemplo que a Bahia pode conhecer, dei-
de estímulos à exportação, mediante diminuição da xando para as futuras gerações herança de coragem
carga tributária e adoção de medidas que facilitam o e dignidade. .,.
crédito dessas operações, o Brasil continuará a apre- Sr. Presidente, solicito à direção da Mesa.que dê
sentar desequilíbrio no comércio com o resto do mun- conhecimento desta moção à família do Dr. Pedro MiI-
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ton, à imprensa e àOABBA, bem como seja a presen- Com o Decreto na. 68.748, de 1971, a FINEP, hojevin-
te registrada nos órgãos de comunicação da Casa e culada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, foi de-
divulgada no programa A Voz do Brasil. signada gestora do FNDCT.

I

Muito obrigadq. Em mais de três décadas, o FNDCT tem de-
O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o monstrado ser o principal instrumento de estímulo e

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- apoio à consolidação de uma infra-estrutura material
putados, com as privatizaçôes ocorridas no País a e institucional para a pesquisa na grande maioria das
partir desta década, surgiu a necessidade de criação áreas do conhecimento e nos setores mais relevantes
de agêncías oficiais para cuidar da regulamentação, da tecnologia moderna, tendo financiado mais de 5
controle e fiscalização dos serviços transferidos para mil projetos, com investimentos superiores a 5 bilhões
a iniciativa privada, bem corno da definição do papel de dólares.
do setor público em relação às áreas de transportes, Como a pesquisa científica nunca mereceu, no
saúde, petróleo e telecomunicações. passado, a devida prioridade das políticas governa-

, Também a partir desta década surgiram novos mentais, assistimos nessa Casa, durante anos, à luta
fundos setoriais que se destinavam a prover com re- perseverante da FINEP na busca de recursos adicio-
cursos os diversos setores, visando fomentar o de- nais para viabilizar os projetos de pesquisa no Pa,ís.
senvolvirt:Jento de forma equânime em todas as re- A partir desse empenho e apesar de tantas Iimi-
giões c;Jo País. tações, a parceria FINEP/FNDCT tem prestado inesti-

Entendo que, ao se adotarem novas políticas de máveis serviços ao desenvolVimento nacional, a partir
atuação governamental, não é possível que se desfa- do fortalecimento e consolidação da pós-graduação e
çam mecanismos eficazes já existentes, de grande pesquisa científica, alcançando resultados bastante
imP9rtância para o futuro do País e que já deram de- expressivos, particularmente em relação ao domínio
monstração de eficiência em suas respectivas áreas da tecnologia para a prospecção de petróleo e gás em
de atuação. águas profundas, no desenvolvimento do AZT nado-

Agora mesmo, setores da Sociedade Brasileira nal, do avião genuinamente brasileiro, na produção de
para o Progresso da Ciência (SBPC), instrumento vacinas e tantos outros produtos.
histórico de desenvolvimento científico brasileiro, ad- Historicamente, a FINEP tem sido capaz de 9a-
mitem a intenção do Ministério da Ciência e Tecnolo- rantir a geração e reprodução do conhecimento em
gia de criar uma nova agência para gerir os fundos se- todos os ambientes que lhe são próprios, dos labora-
toriais voltados para o desenvolvimento científico bra- térios das universidades aos centros de desenvolvi-
sileiro. , menta das empresas. E é essa característica de natu-

Mas os servidores da Financiadora de Estudos reza peculiar que lhe confere a necessárias sensibili-
~ Projetos (FINEP), órgão responsávei pela gestão dade para identificar potencialidades e apoiar iníciati-
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e vas que têm servido para firmar a ciência brasileira no
Te,cnológico (FNDCT), acreditam que a criação dessa cenário internacional. I

agência viria esvaziar a ação da FINEP que, na avali- Devo destacar, Sr. Presidente, que nesses 33
ação do Ministério, não estaria aplicando satisfatoria- anos de existência, a instituição angariou o reconhe-
mente os recursos oriundos dos fundos setoriais, del- cimento de toda a sociedade brasileira por contar com
xando, assim, de atender importantes setores da pes- o melhor do seu corpo técnico no acompanhamento e
quisa científica no País. avaliação de projetos financiados pelo FNDCT.

Entret~l)to, não devemos ignorar que há mais de Os servidores reconhecem que, nas condições
30 anos a FINEP se dedica a apoiar o desenvolvimen- atuais, a FINEP corre o risco de perder a gestão do
to científico e tecnológico, através do FNDCT e de ou- FNDCT para essa eventual agência a ser criada pelo
tras iniciativas, ese mais nã.o o fez foi por falta de re- Governo por uma suposta incompetência na aplica-
cursos e de políticas governamentais que priorizas- ção dos recursos que lhe são destinados. Na opinião
sem esse importante segmento do conhecimento e deles, esse forma de gestão pode explicar, inclusive,
do dese,nvolvimento nacional. a manifestação de um grupo de professores ligados ,à

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientffi- SBPC e à Academia Brasileira de Ciências favorável
co e Tecnológico foi criado pejo Decreto-Lei na 719, de à transferência da gestão desse fundo do Rio de Ja-
;196~, com a finalidade de dar apoio financeiro aos neiro para Brasília.
programas e projetos prioritários de desenvolvimento Ora, Sr. Presidente, não se deve punir a cidade
nas áreas de ciência e desenvolvimento tecnológico. do Rio de Janeiro por eventual deficiência da direção
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de qualquer órgão federal sediado no Estado, particu- O agronegócio, que nada mais é do que produto
larmente no caso da FINEP. Afinal, no Rio estão as da ação integrada dos agentes sociais e econômicos
principais instituições do País voltadas para a pesqui- incluídos nas diversas cadeias produtivas de origem
sa científica e o desenvolvimento tecnológico, como a rural, é a única fronteira capaz de gerar trabalho e
UFRJ, PUC-RJ, UERJ, UFF, Fundação Oswaldo renda para todos, desde trabalhadores analfabetos a
Cruz, IUPERJ, INT, INPI, LNCC, CBPF pesquisadores científicos, no cen~rio nacional e inter-
CENPES/PETROBRAS, entre outras. Por isso, não nacional nesta virada de século. E também a grande
faz sentido transferir para o Distrito Federal um orga- fronteira tecnológica a exigir a participação integrada
nismo há muito sediado no Rio simplesmente por de todos os setores da atividade econômica.
uma suposta alegação de inoperância. São Paulo, ° Estado mais industrializado do

Creio que o melhor caminho para casos como País, tem no agronegócio 34% de seu Produto Inter-
esse é a cobrança de maior empenho na condução no Bruto. Não se pode deixar de repetir que vêm dos

- da FINEP e na gestão dos recursos destinados ao produtos do agronegócio quase 40% de todas as divi-
FNDCT. Entendo que as instituições devem estar aci- sas obtidas pelo Brasil.
ma de suas administrações. Recentemente, recebi o relatório da Usina Cerra-

Se a atual direção não está à altura das exigên- dinho Açúcar e Álcool S/A, empresa do ramo de fabri-
cias e da missão da instituição, cabe ao Ministro da cação de açúcar e álcool localizada no Município de
Ciência e Tecnologia tomar as devidas providências Catanduva, São Paulo, que mostra através de gráficos
para que não se esvazie essa saudável e eficiente a evolução de seu faturamento anual, o demonstrativo
parceria FINPE/FNDCT, que já prestou relevantes da evolução da produção de álcool hidratado/ani-
serviços ao País. Do contrário, os prejuízos para o se- dro/refinado e o demonstrativo da evolução de açúcar,
tor científico e tecnológico serão irremediáveis. E di- Através dos seus balanços anuais, pudemos constatar
ante das imensas carências nessa área, o Brasil não o crescimento ano a ano de seu faturamento.
pode se dar ao luxo de ignorar uma á.rea tão estrat~gi- Com dados projetados, a estimativa de crescimen-
ca como essa para o seu desenvolvimento. to do faturamento da Usina Cerradinho deste ano com

Muito obrigado. relação ao ano passado (1999) será em torno de 25%.
O ~R. NELS,ON ~ARQUEZELLI (PTB. - SP. Faço este registro aos nobres colegas para ex-

Pronuncia o segumte discurso.) - Sr. Pre~~dente, ternar minha satisfação em ver o fortalecimento de
Sras. e Srs. D;putados, ape~ar de todas as dlflculd,a- uma agroindústria que, dentre muitas outras, está co-
des por que tem passado ultimamente o nosso PaiS, laborando para acelerar o desenvolvimento sustenta-
as perspectivas para a próxi~a safra agrícola mos- do do agronegócio de São Paulo. Os objetivos são a
tram u~ aumento tanto na area plantada como na máxima geração de trabalho rural e urbano, a máxima
produçao. produtividade social e econômica, o máximo aprovei-

Isso mostra, mais uma vez, a força, a garra e a tamento de vantagens comparativas, tornando-as
persistência dos agricultores brasileiros. competitivas, e a máxima segurança.

Independentemente das diferenças metodológi- São Paulo, e enorme parcela do Brasil, sabe
cas ~plicadas n~s levantamentos ~fetuados para de- produzir e o faz com competência e qualidade. A Usi-
terminar o crescimento da produçao, tanto a CONAB na Cerradinho, de Catanduva, é um exemplo a ser se-
como o I~GE ou a CNA aprese~tam consenso quant? guido.

ao cresclm~nt?, mostrando mal~ uma vez que a agn- No entanto, é necessário que a agricultura e a
cultura braSIleira tem um potencial surpreendente. . d' t' recebam o apoio e o respeito que ne-, . d - . agrom us na
,. Os numeros do crescimento o PI~ sao o.utro ~n- cessitam e merecem para o desenvolvimento, a gera-

dlclo d.a fo~ça d~ noss~ ter~~. Se em ~elo a CrIses In- ção de empregos e renda, contribuindo, assim, para
t~rnaclo_nals, aha~as as difIculdades. Internas, como que o País consiga o que todos nós, brasileiros, que-
tnbutaçao exceSSIva, problemas de lnfr~-estrutura e remos precisamos e esperamos: um desenvolvimen-
de financiamento, teimamos em continuar a crescer, o to sustentado e duradouro.
que dirá quando forem concluídas todas as reformas E t' h d'

t t '? ra o que In amos a Izer.es ru urals.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ficéÍ\ evi- Muito obrigado.

dente, de forma clara e inequívoca, que a base Ide OSR. AGNALDO MUNIZ (PPS - RO. Pronuncia
sustentação do desenvolvimento brasileiro está no o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
campo e no desenvolvimento da agroindústria. putados, o Brasil é um país que peca muito em plane-
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jamento urbano - não fazemos planejamento. Poucas Precisamos barrar esta corrida louca de cida-
sâo as cidades que possuem um plano diretor de ur- dãos do interior que há décadas vão para os grandes
banização, um projeto bem elaborado que permita às centros em busca de uma vida melhor mas acabam
cidades crescerem dentro de um ordenamento lógico indo povoar as favelas, vivendo em condições insalu-
e equilibrado. bres, no meio de dejetos e esgotos, criando filhos

O que se vê em nosso País é a desordem impe- neste ambiente de risco.
rando. Cidades ricas" que poderiam proporcionar aos O Governo Federal precisa perceber a necessi-
seus cidadãos uma qualidad~ de vida dentro das exi- dade de planejarmos das nossas cidades. Este tema
gências modernas, estão hoje em processo falimen- precisa ser debatido aqui no Congresso, nas Prefeitu-
tar. Arrecadam muitos impostos, possuem recursos, ras, nas comunidades.
mas estes não são suficientes para atender às neces- O desenvolvimento, o progresso, é bom e todos
sidades da cidade na área da educação, saúde, trans- nós queremos, mas com planejamento, com ordem,
porte, fornecimento de água, saneamento e outros. com responsabilidade.

Isto prova que as grandes cidades são inviáveis. Não podemos continuar a ser cidadãos do im-
Quanto maior a cidade, mais caro ficam os programas proviso, do jeitinho. Não podemos continuar traba-
que devem ser aplicados. Ihando de forma desordenada, imprudente, e, sim, de

Falta energia e água nas maiores e mais ricas forma planejada. Sem planejamento, sem ordem, o
cidades brasileiras, o que é trágico, chegando a ser ri- progresso nos leva ao caos. Temos que trabalhar para
dículo que serviços tão ess~nciais sejam, no início do uma ordem mais racional em todos os setores da vida
novo século, do novo milênio, ainda tão precários. No brasileira.
verão o povo sofre com o calor, além de serem vítimas Era o que tínhamos a dizer.
de enchentes, q';lando caem chuvas torrenciais. O SR. JOSÉ ALEKSANDRO (Bloco/PSL - AC.

A fragilidade é notória: no saneamento, na lim- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
peza urbana, na saúde, na educação, nas comunica- Sras. e Srs. Deputados, a situação financeira do Acre
ções. é motivo de preocupação crescente para os cidadãos,

Os Gover'los Estaduais e Municípios reclamam que não encontram resposta satisfatória por parte do
de grandes perdas de arrecadação. Dizem que com a Governo do Estado. As dificuldades presentes tor-
nava Constituição Municípios e Estados foram preju- namse ainda mais graves quando são colocadas no
dicados. Mas podemos verificar que os Estados e Mu- contexto da total falta de projetos para o futuro.
nicfpios muitas vezes são perdulários; aplicam muito Hoje, as reoeitas provenientes do Governo Fede·
maIos recursos públicos. Isto ocorre principalmente ral representam parcela muito elevada do orçamento
por falta de planejamento. do Estado, podendo atingir 90% do total. A baixa arre-

I O déficit é l.!m vício nacional. Os Prefeitos se cadação local reflete a faltade um programa de desen-
elegem cheios de planos e projetos e não conseguem volvimenta consistente, capaz de aglutinar as forças
executá-los. produtivas e os recursos disponíveis na região para

Existem obrigações essenciais que não se cum- multiplicar as oportunidades de investimento.
prem em grandes centros. Podemos citar a limpeza Sem investimentos produtivos, não há geração
urbana. As cidades ficam cheias de lixo. Tarefas co- de emprego e renda, os combustíveis naturais da ati-
mezinhas, como limpeza, podem levar as grandes ci- vidade econômica. E as conseqüências inevitáveis
dades ao que chamam de afogamento. são a estreiteza da base tributária, a baixa arrecada-

A precariedade urbana é tal que Prefeitos com- ção e a anemia financeira do Estado.
petentes se vêem sem condições qe executar os mais Romper o círculo vicioso da estagnação é a
justos e ~ecessários programas básicos de atendi- principal tarefa das lideranças políticas e, sobretudo,
m~ntp ao povo. As carências são tantas que levam as dos homens que governam o Estado. Infelizmente,
cidades ao caos. isso não tem sido feito, pois a sociedade acreana can-

As cidades crescem mais rapidamente que as tinua prisioneira da falta de oportunidades que res.ulta
capacidades de. investimentos. Crescem sobretudo da visão estreita e retrógrada de seus governantes.
em razão da migração de camponeses. Temos que Prova disso é a insistência do Governo do Esta-
atentar para estes fatos. As boas cidades, as cidades do em ressuscitar uma economia extrativista, cuja ga-
viáveis são aquelas que não passam de 200 mil habi- ixa produtividade é insuficiente para garantir um de-
tantes. senvolvimento autosustentável. A comparação com



São esses os questionamentos que os perua
nos fazem sobre a era Fujimori, que se finda com a re
núncia.

Com essas considerações, volto a chamar a
atenção deste Parlamento para a necessidade de re
fletirmos sobre o papel do Brasil na consolidação da
democracia na América Latina, pois ele deve exercer
sua liderança em relação aos demáls países lati
no-americanos.

Para finalizar, manifesto solidariedade ao povo
peruano, para que neste momento de transição pos
sa, com tranqüilidade e equilíbrio, superar os traumas
decorrentes da ruptura ocorrida, preparando o pafs
para a realização das eleições presidenciais, refazen
do o caminho para a democracia plena, de maneira
que venha a alcançar o estágio de desenvolvimento,
harmonia interna e justiça tão desejados por todos.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, recentemente, o Brasil teve a
honra e o privilégio de sediar a 1ª Reunião de Presi
dentes da América do Sul. O encontro, inédito entre
os Chefes de Estado do subcontinente
sul-americano, é um marco histórico, que representa
o firme propósito desses líderes de promover o inter
câmbio comercial e de avançar nas ações tendentes
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os seringais racionais da Malásia e, no Brasil, do ativa nos recentes episódios da vida política daquele
Espírito Santo, São Paulo e Bahia revela o equívoco país amigo. No caso, a Transparencia, organização
indiscutível de uma proposta que é, na verdade, o re- que goza de grande credibilidade no continente ame-
conhecimento da falta de propostas. ricano, fez o acompanhamento direto das eleições

A condição de dependência em que vive o Acre presidenciais peruanas, apontando irregularidades
precisa ser revertida. As dificuldades existem, mas ocorridas durante o processo. Eu e os Deputados
podem ser amplamente superadas, desde que haja João Herrmann Neto e Milton Temer, durante nossa
um planejamento estratégico capaz de aproveitar as estada em Lima, pudemos constatar essas irregulari-
peculiaridades da região, com a atração de investi- dades e sobre elas nos posicionamos em relatório
mentos produtivos e parcerias com a iniciativa priva- apresentado à Comissão de Relações E;xteriores e de
da nacional e internacional. Defesa Nacional.

O fato é que, lamentavelmente, o Governo do É com satisfação que registramos esse expedi-
Estado não possui nenhum projeto de fôlego capaz ente, não apenas porque expressa o agradecimento
de proporcionar, a médio e longo prazos, um aumento da entidade à pequena contribuição que pudemos dar
sustentado de receitas e o fortalecimento do orça- àquele país, mas principalmente porque nos transmi-
menta estadual. te o sentimento do povo peruano neste;, J:Tlomento, de

Vivemos uma época de intensa transformação júbilo, co~o afirm~ S~lomón Lerner, ,mas sobretudo
na economia de todos os países. Rapidamente mu- de refl~xao e medltaçao. .
dam o mercado de trabalho, os paradigmas tecnológi- CIto um trecho da mensagem, Sr. Presidente:

cos e os hábitos de consumo. Todos os dias surgem Pode uma sociedade ter-se deteriora-
novas oportunidades, que são aproveitadas por quem do tanto para chegar a esta profunda crise
tem visão de futuro e capacidade de iniciativa. ética e moral? O que fica das nossas expec-

Regiões de fronteira, como o Acre, caracteri- tativas do início da década passada para a/-
zamse justamente pelo campo aberto a novos empre- cançar a paz, superar a pobreza crítica e
endimentos e pela necessidade de programas de ori- melhorar a qualidade de vida?
entação de investimentos feitos através do Poder PÚ
blico.

Não nos devemos apegar a concepções ultra
passadas, imaginando que velhas estruturas produti
vas possam dar resposta aos novos desafios do pre
sente.

A sociedade acreana sabe que precisa mudar e
investir em projetos novos, que ampliem seus hori
zontes. É essa atitude positiva que todos esperam
dos homens que governam o Estado.

Muito obrigado.
O SR. VICENTE CARCPRESO (PSDB - se.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, vAnho hoje à tribuna para re
gistrar o recebimento de mensagem que me foi envia
da pelo Presidente da Organização
Não-Governamental Transparencia, Salomón Lerner
Ghitis.

O expediente refere-se à atual situação política
no Peru, após a renúncia de Alberto Fujimori, que se
seguiu a um período de graves denúncias contra o
então Presidente e seus assessores, gerando distúr
bios nas ruas, em virtude da revolta dos peruanos
com os fatos que estavam acontecendo.

O registro se justifica porque traduz o sentimen
to daqueles que por seus meios tiveram participação
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à integração econômica, nomeadamente no campo Além disso, :l par da competência com que vem
institucional. atuando o Sr. Ministro nas várias áreas das relações

Como era de se esperar, um reunião dessa na- internacionais, sobressai de modo especial a habili-
tureza, envolvendo delegações e comitivas presiden- dade com que ele vem tratando as questões relacio-
ciais de majs de uma dezena de nações, implicou a nad?~ à América Latina, mais especificamente à
operacionalização de um amplo e complexo esquema Amenca do Sul e aos temas em voga na agenda con-
organizacional, por parte do Itamaraty, de modo a re- tine~tal, como a ~n~egração econômica, a pr?~eção
ceber adequadamente os ilustres representantes in- ambientai (Amazonla), o combate ao narcotraflco, a
ternacionais e viabilizar o debate sobre os temas proteção aos direitos humanos e a democracia.
constantes da pauta da reunião. Sem jamais afastar-se dos princípios gerais de

Mais uma vez o Ministério das Relações Exteri- defesa da paz e da democracia, da independência, da
ores desincumbiu-~e brilhantemente de suas atribui- autonomia, da não-ingerência, da cooperação, entre
ções, de representação e defesa dos interesses do outros que semp~e ~~utaram a, dip.lom~cia brasileira,
Brasil, dessa vez na condição de anfitrião de dignitári- bem como os pnnc~plos con~tlt~c~onals que regem,
os de outros pafses. n~s te~mos do.art. ~- da Cons~ltUlçao,F~deral, as rel~-

C d d It d' I t b' çoes internaCionaiS do Brasil, o Ministro Lamprela
. pm gran e esenvo ura: o~ IP.ama as rasl- vem contribuindo enormemente para reescrever a

!elros ~eram prova d~ seu profls~lonallsmo ~ de sua história das relações do Brasil com hossos vizinhos
capaCidade cooperativa e operacional, equacionando , , , ,

t ' I f" h' d' t sul-amencanos. Por ISSO, peço aqUi licença para evo-
com no ave e IClenCla os Iversos aspec os que en- . " d R' B t, ._, d' - car, mais uma vez, a memona e 10 ranco para ra-
vo vem uma reumao de cu~ula e tais pr?porçoes"so- çar um paralelo entre a sua obra e a do Ministro Lam-
bretudo os que se referem a segurança, as comunlca- ,
ções, aos transportes e às acomodações das delega- prela, _ ,
ções entre outros. Destacando o fato de que a obra do Barao fOI

'N- 'b t t h • d f' , - decisiva para a definição das fronteiras do norte e do
, ao as asse sua compe enCla na e Inlçao e d B" " d'
f t ' 't di t d d d ,- noroeste o rasl e, princIpalmente, para o esenvo-

an ren ame" o os emas a agen a a reUnlao, o, I'd - d b I - f
I d' I 't' b 'I" I' d' d vlmento e conso I açao e oas re açoes com os pa -serviço Ip ama ICO rasl elro, a em ISSO, emons- f f' "-

t xt rt · d' "d d t' 'd d ses que azem rontelra com nosso Pais na reglao, porrou e remas co eSla e cor la I a e nas a IVI a es '., ,
I ,'. d ' . I sua vez o MInistro Lamprela logrou colocar tambem,
propnas o cenmoma'. em um novo e excelente patamar, as relações do Bra-

Em,verdade, o Itamaraty foi fiel a sua tradição de si! com os países das fronteiras sul e sudoeste do
excelência na arte da diplomacia e provou mais uma Brasil e até com o Chile. E nessa missão, não menos
vez constituir-se em um real patrimônio da Nação bra- importante, havia ainda que enfrentar uma história de
sileira. Essa condição pode ser constatada em diver- relações conturbadas com a Argentina, afinal, nosso
sos momentos da história do Brasil, sqbretudo nos País manteve durante décadas com a nação vizinha
gloriosos feitos em prol do, País do insigne Barão do um relacionamento caracterizado pela rivalidade,
Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira e do Ita- pelo enfrentamento e pela desconfiança, que levou
maraty. até à formação da tese de que a Argentina era uma hi-

Cumpre porém ressaltar que, se é verdade que pótese de guerra para a estratégia de defesa das For-
a eficiência e. a competência do Itamaraty no trato das ças Armadas brasileiras.
questões de política externa e de relações internacio- Porém, já no final dos anos 80, Brasil e Argenti-
nais deverlHje à excelência de seus quadros, tam- na perceberam que o antagonismo vigente era infun-
bém é verdade que, em tempos mais recentes, essas dado, essencialmente folclórico e fruto do desconhe-
me~mas qualipades têm-se manifestado com força e cimento mútuo, cuja perpetuação era mais interes-
evidência ainda,maiores corno decorrência natural da sante para outros países, que chegaram a estimular
Iidera/lÇa e da dedicação do Exmo. Ministro da Rela- essa rivalidade, com base na máxima "dividir para rei-
ções Exteriores, Sr. Luiz Felipe Lampreia, nar". A partir desse perfodo iniciou-se, de parte a par-

Com efeito, o Sr. Lampreia vem capitaneando te, um política de aproximação, com base na comu-
brilhantemente o Ministério que lhe foi confiado pelo nhão de interesses e das necessidades da inserção
Sr. Presidente da República e tem conduzido com fir- de ambos os países na nova ordem econômica mun-
meza, coerência e serenidade as ações do Ministério dial. O processo de reaproximação, porém, inicial-
na complexa tarefa de gestão da polftica externa naci- mente, foi lento. Aos poucos foi acontecendo e foi
anal. crescendo a confiança recíproca juntamente com a
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interdependência econômica ao aumento vertiginoso Passados já quatro meses do bomôá~tico anún-
do intercâmbio comercial. cio do Plano, que seria um "não à Violência", a reali-

Nesse cenário, era naturalmente decisiva a fir- dade diária desmente, ou melhor, expÕe: de forma
meza de propósitos, a estabilidade e, sobretudo, a se- clara, que tudo não passou, outra vez mais, de puro
renidade e a habilidade para superar os naturais obs- marketing político, uma resposta "de p~'pel" a este
táculos de um processo de integração econômica, grave problema que angustia toda a soci~C1ade brasi-,. ,
qualidades que não faltaram ao Sr. Ministro, o que lhe leira e que se apresentou como uma c;:la,s principais
permitiu, ao longo dos anos em que tem estado à preocupações dos eleitores, manifest~~as nas pes-
frente da Chancelaria, consolidar o bom relaciona- quisas eleitorais, em nível municipal. >

mento com os países do Cone Sul: a Argentina, o E para que não fiquemos apenas 110 plano teóri-
Uruguai, o Paraguai, o Chile e a Bolívia, o que lhe tem co, cito dados recentemente publicados,por um jornal
permitido lançar as bases para a extensão de uma fu- local, em uma reportagem denominadá, com muita
tura integração com os demais países propriedade, "Plano que não reluz". ,-.
sul-americanos, em co~formidade, mas até indepen- Pelas informações prestadas peJo jornalista au-
dentemente da formaçao da ALCA. tor da matéria, podemos afirmar que as·ações desen-

S~ndo assim, quero aqui parabenizar o Ministro volvidas são, corrrbenevolência na cI9~sificação, ex-
Lamprela e congratular-me com meus pares pela tremamente tímidas. . '
tranqüilida~e e a s~gurança de tê-lo como Minis~ro Os objetivos iniciais, previstos pa,ra este ano, ou
da~ Relaçoes Extenores, o que rep~esenta para nc:s, foram redimensionados ou foram abandonados.
mais que uma certeza, uma garantia de boa gestao ,,':
dos negócios internacionais do Brasil. No c~so d~s ~elegaclas da PO,IIcla Federal, o

E r h d' Plano previa a cnaçao de 29 delegaCias. No entanto,
ra o que In amos a Izer. foram criadas tão-somente nove, faltando, em relação

O SR. ,LUIZ BITfEN,COURT (Bloco/P~DB - à promessa, vinte delegacias, que, ate.o final do ano,
GO. Pronuncia o segumte d.lscurs~.) - Sr. ~r~sldente, certamente não deixarão de ser apen.as promessas.
Sras. e Srs. Deputados, no fmal de Junho proxlmo pas- C 't' t ·t·'" h '

d G F ,omrespel o ao SIS ema penl enClano, aVia o
sa o, o overno ederal, com grande alarde na ml- 'd t 'd h 't '" f
d· . f ' , , ,compromisso e serem cons rUI as p~nl enclanas e-

la, escnta, alada e teleVISiva, anuncIou para o BraSil d' b . d . d t d 2000 '500
inteiro a conclusão da elaboração e o início da im- eralS, a nn o, am a nes e ano e , mais
plantação do Plano Nacional de Segurança Pública, vagas. . _ , . I
por meio do qual, segundo a propaganda governa- Essa poslçao fOI revista pelo ~overno Federal.
mental, o Brasil diria "não à violência". Agora, serão repassados 11 milhões de reais

O Plano era integrado por ações federais, esta- para os Estados de São Paulo, Acre,' Mato Grosso do
duais e municipais, que, em sua definição, apresenta- Sul e Distrito Federal, para que criem vagas para pre-
vam-se como compromissos, dentro de um universo sos da Justiça Federal em suas unid,ádes prisionais.
de programas que variavam do combate ao narcotrá- Até o Programa Reluz, que, ironicamente falan-
fico e ao crime organizado até a melhoria da ilumina- do, para muitos tinha uma profunda identidade com o
ção pública municipal. objetivo do Plano Nacional de SegJ,tança, uma vez

Nossa primeira sensação em relação a esse tão que se de.stinava a melhorar a i1umi~'ação pública, ou
alardeado Plano era de que ele não passava de outra seja, a "jogar mais luz" na cidade, c~Íl1o o Plano, que
manobra meramente de propaganda do Executivo tinha por objetivo atr!3.ir os "holofotes' da mídia", "jo-
Federal com um único objetivo: recuperar a populari- gando mais luz" sobre as simuladas ~ções do Gover-
dade presidencial, profundamente abalada pela per- no Federal, em relação à Segurança P,ública, não saiu
da da confiança popular no seu plano de governo. do plano das idéias. I

'I
Porém, para que não fosse taxado de intransi- E o motivo pelo qual não foi rep,assado nenhum

gente ou de crítico irresponsável pelos inúmeros de- centavo dos 150 milhões de reais, previstos para se-
fensores incondicionais do Presidente da República, rem aplicados este ano, o que corresponderia a cerca
resolvi esperar um prazo razoável para ver se as de 21 % de todo o montante que seria investido este
ações - ou compromissos, como define o Plano Naci- ano nesse programa de combate à violência, não po-
onal de Segurança Pública - seriam implementadas. deria ser mais prosaico.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, infe- Pasmem, Sras. e Srs. Deputados, os "luminares"
Iizmente, a primeira avaliação que fiz da iniciativa pa- do Governo Federal, responsáveis pelo estabeleci-
rece estar se mostrando plenamente acertada. mento dos compromissos federais com a segurança
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pública, desconheciam os limites legais impostos pou com o superior estudo da juventude e quis pro-
pela legislação eleitoral e pela Lei de Responsabilida- porcionar-lhe um estabelecimento de ensino capaz
de Fiscal! de bem orientá-lo no caminho de suas mais legítimas

A lei el~itóral proíbe o repasse de recursos para aspirações.
Estados e Muhicípios em época de eleição. Portanto, Do grupo participaram ilustres cidadãos, pesso-
o Governo federal ficou impedido de enviar para as da estirpe do jornalista Jaime Câmara, do enge-
Estados e Municípios os recursos que seriam desti- nheiro Ismerino Soares de Carvalho, do empresário
nados à implementação do programa de iluminação Alexandre Gabriel, do Prof. Henrique Coe e tantos qu-
pública. tros que, à época, influíram bastante na política edu-

Por outr6 lado, como o Programa Reluz implica cacional do meu Estado. Contando com a participa-
I I

a assihatura de convênios com Prefeituras e a conse- ção de figuras conceituadas no magistério, sobretudo
qüente contrapartida de recursos municipais, a ne- do professorado de organizações privadas, a iniciati-
cessidade de previsão de recursos para o programa, va logrou êxito e logo se ihcorporou à vida acadêmi-
na lei de orçamento do Município, e os limites de gas- ca, constituindo um importante núcleo de ensino Urii-
tos impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal se versitário como unidade integrante da Universidade
constituíram em fatores impeditivos para o repasse Católica. A escola tem diplomado anualmente um
desses recursos. bom número de economistas, alguns deles convoca-

Em suma: o q'ue se pode verificar e neste ponto dos imediatamente para o serviço público e boa parte
," I

o Programa Reluz e emblemático, é que não houve entregue a estudos de monta em empresas interes-
um efetivo compromisso, em que pese o Plano Nacio- sadas na expansão de suas atividades.
nal de Segurança Pública ter listado dezenas deles, Um dos fundadores da Faculdade de Ciências
com a solução dos problemas de segurança que afli- Econômicas foi o empresário Henrique Coe, tambem
gem o cidadão brasileiro. professor e homem de largo prestígio nas classes

Err verc!ade, o que ocorreu foi a produção de um conservadoras de Goiás. Trata-se de umé\ singular fi-
evento jornalístico, um espetáculo público, que pas- gura humana, de primorosa educação universitária e
sasse a noção de que o Governo Federal estava sensi- sólida cultura acadêmica, de esclarecida visão dos
bi\izado e empenhado em apresentar uma resposta problemas econômicos referentes à vida de Goiás e
eficiente contra a insegurança e a violência que já atin- do Brasil. Dono de invulgar personalidade, está sem-
ge níveis insuportáveis em todo o território nacional. pre preocupado com soluções,de urgentes questões

Por fim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sociais da comunidade, participando de reuni~es
como eterno otimista que sou, espero que o presente para debater o que deve ser prioritariamente acudido
pronur')ciamento possa ecoar no Palácio do Planalto em favor do bem-estar coletivo.
e, em breve, eu possa ser confrontado, não por atos O empresário Henrique Coe é um dos mais ati~

retóricos, como o da recente declaração qo Chefe do vos dirigentes da Associação Comercial e Industrial
Gabinete de SE;lgurança Institucional de que o Plano de Goiás, sempre atuando à margem da política parti-
avançava às mil mara,vilhas, mas por fatos concretos dária, mas vigilante no estudo e na discussão cons-
que tenham por fundamento estatísticas confiáveis, tante dos assuntos que interessam a sua classe. Tem
demonstrativas de que a violência sofreu redução em sido freqüente sua participação nos movimentos en-
todos os pontos de nosso território e que os brasileiros cabeçados pelo empresariaqo goiano. Jamais fugiu
já popem éj.ndar pelas ruas de nossas cidades, felizes, do campo da luta; aceita o desafio e yai adiante na
despreocupados, com a certeza de que sua integrida- busca dos seus objetivos primordiais. Por isso mes-
de física e patrimonial não corre riscos iminentes. mo, ainda que guardando uma sábia discrição e uma

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente, prudente conduta, utilizando a arma de sua probida-
Sras e Srs. Deputados. de moral, ele é hoje um dos pontos altos das classes

A Faculdape de Ciências Econômicas da Uni- conserva~oras do meu Estado e, portant?, merece-
versidade Católica de Goiás está comemorando o dor da estIma de todos os seus companheIros de tra-
seu cinqüentenário de existência, sem dúvida um pe- balho cotidiano.
ríodo de muitas realizações, sobretudo no que diz Além de ter sido um dos fundadores da Faculda-
respeito à, formaç~o acadêmica de economistas do de de Ciências Econômica,s d:'l Universidade Católica
mais alto gabarito profissional. Ela foi fundada por um de Goiás, que está completando agora cinqüerfa
grupo de homens iqealistas que, à frente da Associa- anos de profícua existência, o empresário Henrique
ção Comercial e Industrial de Goiás, muito se preocu- Coe fez parte do seu corpo docente e foi um de seus



Por favor observe com atenção o Termo Aditi
vo(anexo) de repasse de verba à UNICAMP pela
SAMAlETERNIT, assinado em 17/4/98, portanto um
ano antes da audiência pública e de pleno conheci
mento do Dr. Ericson Bagatin quando faltou com a
verdade (ver documento por ele assinado, mencio
nando recentemente a existência do Termo Aditivo).
Verifique cautelosamente os seguintes aspectos por
mim assinalados:

Estas audiências públicas não devem dar abri
go a mentiras e mentirosos, que devem ser desmas
carados, e penso também que senadores e deputa
dos não se sentiriam bem sabendo que lhes foi omi
tida a verdade. Audiências públicas são convocadas
no sentido de esclarecerem os senhores parlamen
tares sobre questões relevantes e não para serem
repositório da propaganda enganosa.

São Paulo, 5/12/2000.

Exmº Sr. Senador da República
Eduardo Matarazzo Suplicy

Venho, pela presente, novamente solicitar um
enorme favor em nome da causa do banimento do
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melhores orientadores. Tanto ele quanto Jaime Câ- amianto. Fazer um pronunciamento sobre a "falta da
mara (jornalista e ex-Deputado Federal), Ismerino verdade" utilizada na audiência pública de 29/9/99,
Soares de Carvalho (ex-Prefeito de Goiânia) e Ale- promovida pela Câmara dos Deputados pelas duas
xandre Gabriel (expressão de relevo no comércio) Comissões (Trabalho e Economia), _documentos
têm seus nomes inscritos na galeria dos benfeitores anexos, pelo representante da UNICAMP e respon-
do ensino universitário em Goiás. Sem desmerecer a sável pela pesquisa Morbi-Mortalidadé entre os tra-
contribuição de outros vultos de prestígio no meu balhadores da mina de Minaçu nos últimos 60 anos,
Estado, a lembrança da colaboração de cada um faço pesquisa esta que passou a ser o grande libelo do
aqui consignar. Hoje, desta tribuna parlamentar, ho- Senador íris Resende contra o banimento.
menageio esses cooperadores e peço que a Câmara °Dr. Ericson Bagatin, coordenador principal da
Federal inscreva os seus nomes na galeria dos emi- pesquisa, afirma à Folha 31 (conforme documentos
nentes brasileiros que em Goiás trabalham em favor publicados pela imprensa da Câmara) que o projeto
do ensino universitário e da juventude acadêmica. foi financiado "Integralmente" pela FAPESp, omitindo

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Pronuncia dos deputados federais o Adendo(anexo) de repasse
o seguinte discurso.} - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- de verbas da SAMAlETERNIT para a UNICAMP.
putados, recebi documentos que quero registrar aqui Faltar com a verdade em audiência pública tem
no Congresso Nacional para que recebam ampla di- alguma penalidade? Provavelmente não! Mas pode-
vulgação sobre uma relação que considero inconve- ria haver um agravo ou qualquer represália por parte
niente do ponto de vista ético e científico. do Congresso Nacional (enviei este documento tam-

Trata-se do financiamento de um grupo de pro- bém para o Dep. Eduardo Jorge para sua ciência)
fessores da UNICAMP pela Empresa Mineradora quanto a um comportamento abominável como este e
Sama, de amianto, em Goiás, para a realização de que tal repreensão ficasse constando nos anais da
pesquisa sobre os efeitos mórbidos daquela substân- Câmara e do Senado Uá que o Senador íris Resende
cia sobre trabalhadores que sofreram algum tipo de insiste que a pesquisa foi somente financiada pelo di-
exposição ao amianto, conforme documento anexo. nheiro público e portanto não apresel")ta conflito de in-

Ora, o Sr. Ericson Bagatin havia declarado em teresses} e que também se desse ampla divulgação
audiência na Câmara dos Deputados, em 29 de se- nas TVs da Câmara/Senado e Voz do Brasil, bem
tembro de 1999, que esse trabalho por ele coordena- como cópia do mesmo pronunciamento fosse enca-
do é financiado integralmente pela FAPESP. minhado à Reitoria da UNICAMP e aos principais re-

Mentiu perante os Deputados presentes, con- presentantes dos movimentos organizados contra o
forme documento anexo. amianto, tais como ABREA, Rede Ban Asbestos,

Além disso, que validade tem uma pesquisa fi- CUT, Força Sindical, CGT, bem como às entidades re-
nanciada diretamente por uma empresa que tem inte- presentantes dos empresários do setor, ABIFIBRO,
resse direto, comercial, econômico nos resultados a ABRA etc.
serem obtidos?

Analise-se também a carta da engenheira Fer
nanda Giannasi, em anexo.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que este pronunci
amento seja encaminhado ao Reitor da UNICAMP, ao
dirigente da FAPESP e aos Deputados da Comissão
Especial que analisa o Projeto de Lei nº 2.186/1996,
de minha autoria e do Deputado Fernando Gabeira.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
o ORADOR:

Fernanda GIANNASI



Mais uma vez, agradeço toda a ajuda que puder
nos prestar neste caso, que parece que está se enca
minhando para o final, com a posição adotada pela in
dústria do cimento-amianto, que utiliza 90% da produ
ção destinada ao mercado nacional, de deixar de
usar o amianto, para acompanhar a decisão européia
e o mercado global.

Atenciosamente, Fernanda Giannasi

• E principalmente há de se notar no
item 3 da Cláusula VI que trata diretamente
dos recursos e que apresenta nas alíneas a
e b o montante das obrigações financeiras
da SAMA para com a UNICAMP (em torno
d~ 980 mil reais somente ~m espécie), sem
aqui considerar o previsto nas Alíneas "e" e
"f" do item 5 da Cláusula 111 - Atribuições da
SAMA, que com certeza superarão em mui
to os mencionados R$905.987,90 ofereci
dos pela FAPESP, que também poderia ser
notificada de seu discurso, questionando se
ela sabia que a pesquisa, a princípio por ela
financiada, teria sido suplementada em mais
de 100% pela indústria do amianto, interes
sada direta nos seus resultados?

Agradeço, novamente, todo seu apoio e informo
que, por meio de um jornalista que entrevistou uma
das "arapongas" no meu caso com a ABIN e aceitou
falar em offl a mesma mencionou que a investigação
contra mim foi solicitada pelo Sr. Luis Antonio Aulicino
(ex-presidente da Eternit e, segundo ela, militar refor
mado da Aeronáutica, onde teria arrumado muita
confusão e que serviu na "inteligência" da própria A.e
ronáutica) e que seu objetivo era de me intimidar na
quele momento(outubro de 99), logo após a tal au
diência pública. onde fui informada em termos amea
çadores pelo deputado Jov:air Arantes de Goiás, um
dos coordenadores da audiência pública, que iria in
vestigar até o fim "quem estaria por detrás e financia
mento a campanha do banimento do amianto no Bra
sil",
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~ I,em 6 da Cláusula 111 _ Atribuições Coordenadora da Rede Virtual-Cidadã pelo Ba-
da SAMA sobre possíveis erros médicos, nimento do Amianto
cometidos durante a pesquisa, onde ela as- O SR. EULER RIBEIRO (PFL - AM. Pronuncia o
sum~ Integral responsabilidade. Isto não seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
fere princípios éticos? (Folha 4) tados, perdi a conta de quantas vezes usei esta tribu-

• Alíneas "e" e f do item 5 da Cláusula na para informar à Nação brasileira que a Amazônia
111 - Atribuições da SAMA, que trata dos re- corre perigo, para manifestar minha preocupação, re-
passes da SAMAJETERNIT à UNICAMP passar dados e dar conta de fatos envolvendo os ris-
sob onome de "facilidades" a serem ofereci- cos de internacionalização da Amazônia, a região
das; mais rica do planeta, e que é brasileira, por enquanto!

Hoje, venho novamente ocupar o tempo de V.Exas.,
uma vez mais denunciar ao Presidente da República,
ao Congresso Nacional, ao Ministro das Relações
Exteriores, ao Ministro da Defesa, aos três Coman
dantes Militares, da Marinha, do Exército e da Aero
náutica, e ao povo brasileiro em geral que a Amazônia
corre perigo, sim!

Reuniões internacionais de Presidentes, decla·
rações de autoridades mundiais aqui e ali, frases in
seridas em documentos de organizações internacio
nais respeitadas, movimentos aparentemente isola
dos, mas com grande poder de conscientização têm
sido uma constante crescente em todo o mundo no
sentido da internacionalização da Amazônia, isto é,
no sentido de retirá-Ia do domínio nacional brasileiro.

Passo-lhes informações altamente preocupan
tes a respeito: de 13 a 16 de junho, no Crown Plaza
Pan-Americano Hotel, na Argentina, realizou-se o Pri
meiro Seminário Regional do Cone Sul sobre Gestão
de Catástrofes. com a participação do Brasil, Argenti
na, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. Do Brasil foram
convidados alguns órgãos, dentre eles o Ministério da
Defesa, que não mandou representante, talvez por
não serem essas atividades de sua alçada. O evento
foi patrocinado totalmente pelos Estados Unidos, cuja
comitiva, de alto nível, foi presidida por um general
quatro estrelas do United States Southern Command,
o Comando Sul, e um grupo seleto de assessores. A
intenção sub-reptfcia percebida na reunião era induzir
a formação de núcleos de defesa civil dentro das For
ças Armadas de cada país. No encontro - e aí está
precisamente ao que me refiro -, o mapa usado como
pano de fundo apresenta a Amazônia cortada, sem
Roraima, sem o Amapá. sem a Ilha de Marajó, sem
toda a parte ao norte do Rio Amazonas dos Estados
do Pará e Amazonas. Todo o território brasileiro acima
do Rio Amazonas não constava do mapa! Isto não
acontece à toa. Um absurdo! Os fatos estão se acele-
rando de modo grave e preocupante. ,

Semana passada, o ex - Comandante Militar da
Amazônia, General de Exército Luiz Gonzaga Schro
eder Lessa, em discurso de agradecimento por ter
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sido agraciado com o título de Cidadão do Amazonas, que vai evitar a deterioração do clima em todo o mun-
alertou: "Receio pelo futuro da Amazônia, diante do do. A piora do clima decorre da emissão de diversos
interesse de outros países sobre a região". gases, principalmente o gás carbônico, sobretudo pe-

Adiante, mencionou o papel da imprensa nesse los países mais ricos e inffiistrializados.
processo, comentando que ela tem o relevante papel A responsabilidade com a Amazônia brasileira
de divulgar fatos relativos à Amazônia, como "os peri- não é apenas do povo da floresta, que tem feito a sua
gos que corre e como devemos fazer para preser- parte, mas de todos os brasileiros.
vá-Ia, defendê-Ia e mantê-Ia integrada ao País". Qu- O SR. SERAFIM VENZON (PDT-SC. Pronuncia
anto à invasão da fronteira pela guerrilha colombiana, o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
o importante militar disse que o problema está sendo putados, não me canso de colocar-me em posição
bem encaminhado pelo Governo brasileiro e pelas oposta àqueles que insistem em entregar nossas
Forças Armadas. mais importantes instituições financeiras nas mãos

Esses fatos todos remetem ao meu projeto de de empresas estrangeiras. Prefiro acreditar que a pri-
lei para a criação dos Territórios do Alto Solimões e do vatização seria uma boa opção para reverter a situa-
Rio Negro, como forma efetiva de integrar, gerar de- ção difícil dos bancos públicos se fossem privatizados
senvolvimento de forma sustentável, a partir de um para brasileiros, de preferência para os trabalhado-
núcleo de governo que vai impulsionar as ações mais res, em forma de ações. Estaríamos socializando a
emergenciais na imensa região desassistida e esque- renda para um grande número de pequenos investi-
cida pela própria lógica da logística continental ali ne- dores.
cessária e que vive, por isso, sob ameaça internacio- Eu e meu partido, o PDT, somos contrários ao
nal constante e crescente - atualmente mais do que atual processo de privatização, que representa a en-
nunca. Desde meu primeiro mandato, há cerca de dez trega do capital e, pior, a remessa constante, infindá-
anos, tenho alertado para o problema. Na época, vel dos lucros ao exterior. Devemos, sim, lutar pela
apresentei projeto de redivisão territorial. Sou amazo- manutenção e aprimoramento das atividades desses
nense, filho de caboclo, criado na beira do rio. Conhe- bancos, especialmente na área comercial de varejo.
ço toda a nossa região e os caminhos para promover A experiência brasileira dos últimos anos reforça
o seu progresso e a sua efetiva integração ao territó- os meus argumentos. Além de assegurar a disponibi-
rio brasileiro de forma efetiva e definitiva. Aprendi so- Iidade de crédito especializado para o fomento da
bre ela, também, com ilustres homens do meu Esta- produção agrícola e industrial e para atender as políti-
do. Não temos que temer a redivisão territorial, pois é cas sociais, devemo-nos lembrar de que se trata tam-
criando os Territórios, futuros Estados brasileiros, que bém de preservar e ampliar sua atuação como ban-
iremos fortalecer a Amazônia brasileira e o nosso cos múltiplos, com firme inserção no mercado, mar-
País. cas fortes e confiáveis e amplas redes de agências

Quem não tiver capacidade de administrar as ri- com pessoal capacitado.
quezas naturais com expectativa de desenvolvimento Privatizar bancos públicos como o Banco do
auto-sustentado não tem qualificação para ficar falan- Brasil, Caixa Econômica Federal, BNB, BNDES e
do que a Amazônia é nossa. Precisamos acabar com BASA, além de não ser uma atitude que trará compro-
essa histeria de se opor à divisão territorial. Os argu- vados benefícios ao Brasil, poderá desfigurar a ima-
mentos que os pseudocientistas amazonólogos apre- gem do País, uma vez que essas instituições repre-
sentam são muito frágei& do ponto de vista de etnia e sentam a história financeira brasileira. Alguns dirigen-
meio ambiente. tes, de maneira infundada, insistem na falsa tese de

Precisamos, sim, vivificar as fronteiras da Ama- que os bancos privados prestam melhores serviços e
zônia não somente com tropas do Exército, da Mari- a preços mais baixos. Sinceramente, não vejo como.
nha e da Aeronáutica. Com elas, sim, mas também Não é o que de fato temos. Todos os dias ouvimos re-
com gente brasileira, de todo o Brasil, capaz de ocu- latos de clientes reclamando das altas taxas de juros
par efetivamente os espaços do território mais rico do e elevadas tarifas de serviços cobradas pelas diver-
mundo. sas movimentações financeiras, onerando o usuário,

A propósito, meu projeto de captação de gás que é o responsável pelo custeio do balanço dessas
carbônico, que cria o Título do Ar Limpo, está em dis- instituições.
cussão acalorada no Congresso e foi reforçado re- Até seria interessante se tivéssemos, na práti-
centemente pela presença, aqui, do Ministro do Meio ca, uma forte e fiel concorrência no mercado financei-
Ambiente, José Sarney Filho. Trata-se de ação real, ro. Porém, a concorrência que presenciamos aconte
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ce de manl;1ira oligopolista, quase que cartelizada, miséria de nossos pobres, para que tenhamos uma
voltada aP!3J1as para a maximização de lucros. sociedade mais próspera e feliz.

Os últimos anos servem de exemplo claro para Muito obrigado.
avaliarmos a atuação dos bancos privatizados, inclusive O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pronuncia o
adquiridos pelas entidades estrangeiras. Apesar da en- seguinte discurso.) - Sr, Presidente, Sras. e Srs. Depu-
trada de grandes bancos estrangeiros, o spread variou tados, perderam os educadores paulistas, há poucas
pouco no p6ríodo e o custo médio ao ano do crédito co- semanas, um dos seus mais Iídimos representantes,
brado pelos pancos ficou entre 40 e 60 pontos percentu- o Prof. Primo Páscoli Melaré.
ais - isso porque os bancos não sacrificam as margens Natural de Tietê destacou-se o Prof. Primo no
para disputar mercado entre si e evitam concessões aos magistério oficial de são Paulo, onde ocupou diversos
clientes que possam reduzir suas margens de lucros, postos de destaque, havendo sido Diretor do Colégio

Os últimos anos servem de exemplo claro para de Aplicação, escola de elite do ensino público paulis-
avaliarmos a atuação dos bancos privatizados, inclusive tano, no qual o dedicado educador introduziu diversas
adquiridos pelas entidades estrangeiras. Apesar da en- inovações, sempre atento à modernização por que VI-
trada de grandes bancos estrangeiros, o spread variou nha passando o processo educativo nacional.
pouça no período e o custo médio ao ano do crédito co- Bacharel em Letras Clássicas pela Universida-
brado pelos bancos ficou entre 40 e 60 pontos percentu- de de São Paulo e em Pedagogia, com especializa-
ais - isso porque os bancos não sacrificam as margens ção em Administração Escolar, pela Faculdade de Edu-
para disputar mercado entre si e evitam concessões aos cação Campos Salles, era o ilustre professor também
clientes que possam reduzir suas margens de lucros. formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela vetusta Fa-

Então, senhores pares, eliminar a rede comerci- culdade de Direito do Largo de São Francisco. ,
ai dos bancos públicos no País significa deixar o Te- Por 27 anos militou brilhantemente como advo-
souro Nacional a mercê desse oligopólio capacitado a gado no foro da Capital paulistana, havendo assumi-
cobrar pelos serviços o preço tido como adequado do em 1989 a Direção-Geral do Colégio Rio Branco,
para manter elevadas suas taxas anuais de juros. onde já lecionava há vários anos.

Nossos bancos públicos são os únicos capazes Educador emérito e conferencista de qualidades, ra-
de frear a atuação gananciosa daquelas instituições. ras, pela correção e fluência da linguagem, assentada em
Nossos bancos públicos são fortes o suficiente para in- sólidos conhecimentos, dedicava-se sobremaneira aos in-
duzir o mercado financeiro nacional a baixar o custo do teresses da comunidade, sendo associado de destaque
crédito e aumentar a oferta, pois se a Caixa Econômica do Rotary Club de São Paulo-Leste, para o qual havia sido
ou o Banco do Brasil o fazem, os outros bancos tende- eleito Presidente para o exercício de 2000-2001.
r?o a acompanhá-los para não ficarem fora do mercado, Possuidor de um currículo invejável, foi técnico em
do contrário ,deixarão de atrair os clientes. seleção e orientação profissional do SENAI; professor de

Além disso, as instituições públicas garantem a latim e português no Colégio de Aplicação da USP; pro-
amRliação da efic~cia das políticas de estabilização e fessor de língua portuguesa na Faculdade Metodista de
de defesa da moeda e do Sistema Financeiro Nacional. São Bernardo do Campo; membro da Banca Examina-

Em última análise, ignorar todas essas questões dora de Língua e Literatura da Universidade de São Pau-
e propor a redução da atividade de varejo dos bancos lo; membro de ~anc~s, Examinadoras d~ CO~?urso. de
públicos $ retirar do Governo importantes instrumen- !ngress~ n? En~l~o OfiCiai: prof~ssor de Fllosofl~ do Dire-
tos de política socioeconômica, além de aumentar os ItO e Direito CIVil na Universidade Vale-Paralbana de
espaços de atuação e as margens de lucros de ban- Ensino, em São,José dos Cam~os; asse~sor jurídi.co e
cos privados e estrangeiros. coordenado! da area de ~ortugues do En~l~o Vocaclonal

Enecessário que se dê permanente estímulo aos d~ Estado, Junto ao ,Gab~nete do ~ecretano da Educa-
, . - '" çao; professor de Latim, Llngua e Literatura Portuguesa e

bancariaS, que se faça uma restruturaçao administrativa B 'I' C J" R' B . d' t dE' d
e operacional e ofereça o devido apoio logístico às insti- C~~I ~1~,nDB o eglD la ranco, Ire or ensino D

tuições financeiras federais, para que elas possam ser o eglo la ra~co.. ,I

guardiãs do Sistema Financeiro Nacional e sejam sufici- Seu faleCimento, !nesperado, emocionou pro-
entemente preparadas a oferecer taxas de juros e de fundamente alunos, amigos e colegas.
serviços adequados com a grandeza de nosso País. Nos últimos dias, o Colégio Rio Branco e a Fun-
Assim, poderemos ter um Brasil mais justo, com uma dis- dação de Rotarianos de São Paulo, sua entidade
tribuição de renda equilibrada, eliminando a condição de mantenedora, rotarianos e amigos vêm prestando ao



Concedo a palavra ao Sr. Nilton Capixaba, que
falará pelo PTB de Rondônia.

Disporá S.Exa. de 25 minutos na tribuna.

O SR. NILTON CAPIXABA (PTB-RO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
descaso das elites brasileiras para com a educação das
massas é a face mais perversa da injustiça social.O Bra
sil, décima economia do mundo, chega às vésperas do
século XXI com indicadores educacionais desvantajosos
em relação à própria América Latina.

A evolução do ensino superior brasileiro é um
capítulo revelador da história desse descaso. E mais:
essa questão se revela hoje como o principal obstá
culo para a redução da pobreza e da exclusão social.

Apenas 7,7% da população brasileira de 20 a 24
anos freqüenta ensino superior, uma das menores taxas
do mundo. A nossa taxa de escolarização bruta, que tra
duz a relação entre o total de matrículas, independente
mente da faixa etária dos alunos, e o total da população
de 20 a 24 anos, é de 13%. Essa taxa é inferior à da
Argentina, 39%; à do Chile, 27%; e à da Bolívia, 23%.

A comparação com os países desenvolvidos
mostra-se ainda mais cruel. Nos Estados Unidos, a
taxa de escolarização bruta do ensino superior é de
80%; na França é de 50%; na Inglaterra é de 48%; e
na Espanha é de 46%.

A reversão da nossa desvantagem demanda
tempo e dedicação intensivos. O desenvolvimento na
cional em níveis compatíveis com a necessidade de
inserção na economia mundial, reconhecida no Plano
Nacional de Educação, exige que o atendimento dos
jovens em idade universitária passe dos atuais 13%
para 30%. Para tanto, deveríamos estar ampliando
em 10% ao ano, em média, a oferta de vagas de aces
so à graduação preferencialmente nos cursos notur
nos. Mas não é isso o que está ocorrendo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há tempos te
nho notado que o interesse pela educação e pela universi
dade é maior por parte daqueles que vivenciam as ques
tões relativas ao desenvolvimento econômico do País do
que propriamente das autoridades dos Poderes Públicos.

Tanto é que a Lei nº 9.131, de dezembro de
1995, que reformulou o Conselho Nacional de Educa-
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ilustre professor inúmeras homenagens, a que, na verda- ção e redefiniu as bases de criação de 05>vas institui-
de, sempre fez jus, pelas excepcionais qualidades de ho- ções, transferiu à iniciativa privada a responsabilida-
mem compreensivo, tolerante, bondoso, culto e reto. de pela expansão do ensino superior no País.

Sem dúvida, uma perda lastimável para o ma- Ademais, é na própria Lei de Diretrizes de Ba-
gistério paulistano. ses da Educação Nacional - a LDB -, aprovada em

O SR PRESIDENTE (Marçal Filho) - Passa-se ao dezembro de 1996, que se promove a diversificação
. do sistema nacional de ensino. Com a LDB foram da-

V - GRANDE EXPEDIENTE das todas as oportunidades para a criação de novas
figuras jurídicas, como os centros universitários e as
faculdades integradas, que vieram para suprir as defi
ciências do sistema público de ensino superior.

Fato notável é que, nos últimos cinco anos, assisti
mos a uma avalanche de matrículas nas faculdades par
ticulares, muito provavelmente em detrimento da qualida
de de ensino ede formação dos novos profissionais.

Os números do MEC indicam claramente essa ex
pansão. Em um período de vinte anos, entre 1961 e 1980,
o crescimento do número de matrículas no ensino superi
orfoi de 1.340%, o que significou um incremento direto de
1 milhão e 280 mil matrículas, a maior parte na rede priva
da de ensino.

Nos últimos 20 anos, o ritmo de expansão do
sistema reduziu, mesmo com o número de matrículas
crescendo 51 %, pouco mais de 700 mil vagas. Vale
registrar, Srs. Deputados, que durante a década de 80
a evolução de matrículas nem sequer acompanhou o
crescimento populacional. A maior parte da expansão
recente ocorreu a partir de 1995, impulsionada pela
abertura de novas faculdades integradas e centros
universitários autorizados por lei.

A mesma lei prevê a definição das Diretrizes Gera
is dos Currículos da Graduação. Os objetivos são a me
lhoria na oferta de cursos, a ampliação e a integração en
tre áreas do conhecimento, a flexibilização de currículos
e a participação dos setores que Integram a formação
dos alunos, o combate à evasão escolar e a ampliação
do espaço de decisão do aluno na definição de seu currí
culo acadêmico, como faz questão de frisar em seus pro
nunciamentos e entrevistas o Sr. Ministro Paulo Renato.

O Ministro da Educação, com base na legisla
ção que nós, Congressistas, discutimos e aprovamos,
justifica a expansão do ensino superior com esses nú
meros que faz questão de expor aos organismos in
ternacionais. Números de matrículas, não números
de trabalhos em graduação, pós-graduação, mestra
do e doutorado, esses em franca redução.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil
tem hoje 57 instituições federais de ensino superior,
das quais 39 são universidades. Essas mstituições,
que contam com 43 mil professores, abrigam 426 mil
e 187 estudantes de graduação. Isso representa 20%
do total de alunos do ensino superior no País. As esta-
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duais têm cerca de 270 mil alunos e as municipais de Caxias e a Baixada Fluminense tiveram a glória de
124 mil. As Instituições particulares são responsáveis receber em Porto Seguro, na Bahia, o título da "cida-
por 62% dos 2 milhões e 100 mil alunos de nível supe- de que mais desenvolveu o ensino fundamental no
I'ior. Brasil". Isso não se compra, adquire-se justamente

Nos últimos cinco anos, o sistema federal abriu com trabalho. Mas o importante não é apenas o Poder
63 mil novas vagas, o que traduz um crescimento de Público fazer. Todos nós temos o compromisso de r~-

quase 15% e responde por mais da metade das ma- alizar, colaborar e edificar. Por isso, nobre Deputado
trículas na instituições públicas. Com certeza, um es- Nilton Capixaba, parabenizo V.Exa. pelo pronuncia-
forço para tentar compensar aqueles que menos con- mento que, de fato, desperta o Brasil e enaltece seu
dições têm de pagar uma escola particular. Entretan- trabalho.
to, um sofisma expresso pela desvantagem que os O SR. NILTON CAPIXABA - Muito obrigado..
alunos egressos das escolas públicas de 2º grau so- Parece-nos uma corrida desleal, agravada pela
frem em relação aos seus concorrentes das escolas falta de compromisso de dirigentes de instituições fe-
privadas na hora de fazer o vestibular. derais, como o magnífico Reitor Ene Glória da, SiI~ei-

É exatamente essa a questão: Muito desigual no ra, da Universidade Federal de Rondônia- UNIR, que
País, a relação entre o ensino público e o privado va- decidiu reduzir a 50% o número de cursos ofertados
ria de região hara região. Enquanto em São Paulo o no vestibular 2001, sob a justificativa da falta de pro-
ensino superior privado responde por 82% das matrí- fessores.
cuias, na Região Norte há mais oferta de ensino púbJi- Contrariando o Plano Nacional de Educação, con-
GO do que privado. trariando o Plano Nacional de Extensão Universitária,

Fundamentais para o equilíbrio regional, as ins- que pretende estreitar as relações com o setor produtivo
tituições federais constituem-se em referência de e redefinir políticas de inovação tecnológica, integrando a
competêhcia e desempenham papel importante no universidade ao desenvolvimento regional e criando vín-
desenvolvimento, principalmente das Regiões Norte, culos de caráter permanente entre ela e a sociedade, o
Nordeste e Centro-Oeste. Nos Estados menos de- reitor da UNIR cancelou o concurso de vestibular em to-
senvolvidos, respondem sozinhas por toda a ativida- dos os campus do interior do Estado.
de de pesquisa científica e tecnológica e pelos pro- Esta decisão, possível dada a autonomia da insti-
gramas de extensão universitária. São elas que ga- tuição, contraria não apenas a~ diretrizes legais e pro-
rantern, sobretudo, a formação de quadro~ qualifica- gramáticas. Antes, é insensível por contrariar a comuni-
dos para ocup?r postos no próprio setor público de dade rondoniense, justamente aquela que está nas ci-
seus Estados, bem como a preparação de professo- dades do interior e para as quais se tem voltado o inte-
res para todos os nrveis de ensino. resse na difusão de parcerias com a comunidade.

Ao menos isto é o que deveriam garantir, além do Some-se a isso o fato de que os estudantes fl'us-
acesso à universidade pública e gratuita daqueles menos trados em seu sonho de ingressar numa universidade
afortunados, cujo berço só lhes permitiu estudar, do ensi- pública são exatamente os mais pobres, são os filhos
no fundarflental ao médio, em escolas públicas. dos produtores rurais e de pequenos comerciantes das

Srs. Presidente, 8mB. e Srs. Deputados, a existên- cidades de Vilhena, Rolim de Moura, Guajará-Mirim,
cia de uma massfi crítica de cidadãos qualificados por Ji-Paraná e Cacoal, Município onde resido.
meio do ensino superior écondição necessária para uma Não pode e não poderia ser motivo para cance-
nação atingir o desenvolvimento social economicamente lar o vestibular no interior do Estado de Rohdônia o
sustentável. O Brasil possui somente 11% da sua popu- argumento da falta de professores. O Reitor Ene Gló-
fação economicamente ativa com nível superior, contra ria da Silveira, da UNIR, teve todas as condições de
37% dos Estados Unidos e 53% do Canadá. dialogar, no Ministério da Educação e no Ministério do

Ouço, com prazer, o nobre Deputado DI'. Heleno. Planejamento, inclusive contando com a disposição
O Sr. Or. Heleno - Nobre Deputado Nilton Capi- da bancada rondoniense no Congresso Nacional,

xaba, pedi este aparte a V.Exa. para dar-lhe os para- mas não se empenhou na questão.
béns e dizer-lhe que o Brasil de fato está espargindo É fato o déficit de prof~ssores na UNIR. Mas o
educação. Podemos analisar o caso do ensino funda- MEC e o Ministério do Planejamento permitiram ante-
mentai, o qual V.Exa. narra, que está tocando todos riormente a contratação de professores em regime
os pontos do País. Devemos isso ao bom trabalho do excepcional de substituição, para suprir parcialme~te
Minist~o dia Educação, Sr. Paulo Renato, e do Presi- a demanda. Assim é que se tem tornado possível a
dente da República. Aliás, vale ressaltar que Duque manutenção de cursos nos cinco campus do interior
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As variáveis da questão são inúmeras, mas uma
certeza marca o presente: não é com restrições ao
acesso a Universidade Federal de Rondônia que ire
mos assegurar o desenvolvimento sustentável na
Amazônia.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concede a
palavra ao Sr. Nelson Pellegrino.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. -Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, antes de tratar do assunto principal que me
traz à tribuna nesta tarde, registro, com muito pesar, o
falecimento, ontem, no Estado da Bahia, do Dr. Pedro
Milton de Brito, respeitado advogado baiano;
ex-Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil,

dezesseis cursos até veemência, para que a decisão seja reviSta, no míni
mo, mantendo o vestibular nos campus do interior
para os mesmos cursos que serão dJsponíveis no
vestibular em Porto Velho. Isso até que possamos, em
conjunto - Parlamentares Federais Reitor da UNIR 
buscar a solução para o problema da falta de profes
sores junto ao Ministério da Educação.

Não queremos e não podemos crer. nas insinua
ções que se ouve no interior de Rondônia de que há
grupos privados interessados no fechamento dos cin
co campus da UNIR. Esta não é motivação, nem polí
tica, nem econômica, nem sequer considerável para
relacionar a decisão do reitor a uma justificativa de fal
ta de docentes que, temos certeza, é contornável
com empenho da bancada rondoniense, o que é do
interesse de toda a comunidade.

O avanço do ensino privado no Brasil, ou mes
mo em Rondônia, não é um fator negativo, especial
mente porque, conforme recente pesquisa encomen
dada pelo Conselho de Reitores do Brasil, em parce
ria com a Fundação Nacional do Ensino Superior Pri
vado, "enquanto as instituições públicas de ensino su
perior se destacam por terem professores com os me
lhores currículos, as de caráter privado realizam mo
dificações consideradas saudáveis para o bom de
senvolvimento dos cursos, como a flexibilização das
práticas adotadas e agilidade em correções curricula
res".

É, portanto, desses vetores que resultará o in
cremento do ensino superior no Brasil, como há tem
pos disse o Ministro João Paulo dos Reis Velloso:

O sistema educacional .tem duas mis
sões. Uma é fornecer a mão-de-obra necessá
ria à operação do novo modelo industrial. Ou
tra é alimentar a inovação, produzindo ciência
e tecnologia e transferindo conhecimentos.
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do Estado, disponibilizando
hoje.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a deci
são do titu lar da UNIR afeta ainda mais a comun idade
se pensarmos no futuro dos cursos hoje ofertados.
Em 2001 não haverá vestibular para Ciências Contá
beis, Enfermagem, Ciências Biológicas, Psicologia e
Informática. Isso ocorrerá não apenas nos campi do
interior, mas também na Capital do Estado, Porto Ve
lho. A justificativa é ainda a falta de professores. Por
isso também deixam de figurar como cursos disponí
veis, a partir do próximo ano, Química, Física e Medi
cina, lamentavelmente cursos que fariam uma autên-

-tica interface com a demanda regional no atendimen
to às comunidades mais carentes, por seus próprios
filhos. E, nos cursos de desenvolvimento tecnológico
e humano, como os de Química, Física, Ciência Bio
lógica, Informática e Psicologia, distanciamo-nos
cada vez mais da perspectiva prioritária do Plano Na
cional de Educação.

Aos estudantes secundaristas do interior do
Estado de Rondônia, que poderão se deslocar à Por
to Velho para concorrer ao vestibular, estarão disponí
veis, conforme edital, os cursos de Administração, Di
reito, Economia, Pedagogia, História, Geografia, Ma
temática, Letras, em três habilitações, e Educação Fí
sica. Ou seja, apenas a metade dos cursos existentes
na UNIR terão vestibular em 2001.

De acordo com informação da Profa. Eunice Ba
tista, Presidente da Associação de Professores da
UNIR, há uma carência de duzentos professores em
todo o Estado. Além disso, cerca de oitenta professo
res deverão deixar o quadro docente, já que os con
tratos emergenciais terminam em maio de 2001.

Esse quadro negro é emoldurado por manifesta
ções de contrariedade. No último dia 20, no Km 6 da
BR-364, em Porto Velho, os estudantes tinham, além
dos motivos acima descritos, que celebrar o Dia Naci
onal de Luta, com o apoio da Associação Nacional
dos Docentes - ANDES e da União Nacional dos
Estudantes - UNE.

Em defesa das universidades públicas, os estu
dantes bloquearam a rodovia federal ateando fogo em
pneus, como forma de protesto ao desmanche que a
UNIR vem sofrendo, declarou um deles à imprensa
regional. O posicionamento dos universitários, que
pode parecer radical, tem sua razão de ser. A mesma
razão que nos motiva a fazer desta tribuna um apelo
ao Magnífico Reitor, Ene Glória da Silveira, para que
revise, em conjunto com o Conselho de Ensino, Pes
quisa e Extensão da UNIR, a decisão de suspender o
vestibular nos campus do interior. Apelo que faço com



Sem dúvida alguma, a Bahia está hoje mais tris
t~ e mais pobr~. Perde todo o Brasil com o falecimento
desse grande homem público que foi o companheiro e
colega Pedro Milton de Brito.

Tratarei 'agora de outro assunto.
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Seção Ba~la; ~embro d~ Conselho F~deral da OAB; Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a partir
homem destemido, ~e bn~hante c~p_acldade Int;~ectu. das 16h de hoje, a CPI constituída a partir de um re·
ai e um pas~ado de l~egav~1 tradlçao democratlca. querimento de iniciativa do Deputado Moroni Torgan,

Pedro Milton advogou causas ilustres no nosso subscrito por diversos Deputados, com o objetivo de
Estado. A Babia perde um de seus melhores filhos. A apurar a ação do narcotráfico no Brasil, estará reuni-
morte de Pedro Milton deixa saudades em seus fami- da para votar seu ~elatório final. O documento, que
/lares, amigos e admiradores. contém mais de mil páginas, faz um profundo diag-

Duran~e a última eleição na OAB, no dia 21 de ~óstico da a9ã?do.narcotráfi?o no Brasil e de ~uas te-
novembro, ~edro Milton passou mal. Suspeitávamos las. Est.~ Pais, InfelJ~r:nente, e, ur:na das rotas,por onde
que fosse um enfarte, mas descobrimos que ele esta- se ramifica essa atividade Criminosa que atl[lge tndo

V? acometido de uma pancreatlte. Depois de quinze o mundo. I .' • •

dias n,o hospital, a maior parte deles na UTI, ontem, O relatono que sera votado e fruto de meS83 e
qua,ndo achávamos que o quadro já era de melhora, meses de u~ trabalho corajoso e destemido dos De-
Pedro Milton faleceu. putados que mtegraram aquela Comissão, sob a Pre-

Sr. Presidente apresentaremos uma moção de sidência do D~putado Magno Malta; o Relator e o De·
, . ,.. putado Moram Torgan.

pesar ~ esta Casa, a fIm de que seja ferta a Justa ho- .. . ,
menage,m a Pedro Milton de Brito, esse grande ho- Ja no f~n~1 dos tra~al~os, ~ve a honra de Integrar
mem público, militante poiítico das lutas democráticas ~ CPI, substitUindo, por mdlcaçao da bancada do Par-
no Estado da Bahia. tl~o d.os Trabalhadores. ° Deputado Antonio Carlos

Blscala.
O Sr. José Antonio Almeida - V.Exa. me con- O trabalh d I 'd I d

d
i t ? o esenvo VI o ao ongo os mee;ps

ce e um apar e . . . - -. contnbulu Imensamente para o nosso País, sobretudo
, O SR. ~~LSON PELLEGRINO - Pois não, no- pelo diagnóstico que fez da ação criminosa e das ra-

bra Deputado José Antonio Almeida. mificações do narcotráfico no Brasil. A CPI do Narco-
O Sr. pJosé Antonio Almeida _ Deputado Nel. tráfico foi corajosa e revelOl-l que o Brasil tem um cân-

son Pellegrino, sei que V.Exa. abordará outros temas cer que precisa ser extirpado, um mal que corrói das·
em seu discurso, mas não poderia deixar de me asso. de a base da nossa sociedade até a cúpula do Poder,
ciar, neste momento, à justa homenagem que presta com ~e.ntáculos que se projetam em todos os ramos
ao queridfssi~o Pedro Milton de Brito, de quem fui co- de atividade.
leg~ quan~o presidi a Ordem dos Advogados do Ma- A CPI denunciou a existência de graves proble-
ranhão e ele, a da Bahia. Voltamos a nos encontrar no mas nas nossas fronteiras, que estão desguarnecl-
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Bra- das. Por elas sai a carga roubada e entram a droga,
sil, representando nossos Estados. Essa é realmente as armas e o dinheiro a ser lavado no País. Mostrou
u~a p~rda irreparável para todos os brasileiros, espe- ta.m~ém a falê~cia do nosso sistema de ~egurança
clalmente para os baianos. Pedro Milton era advoga- publica, que nao consegue responder às investidas
do do mai~ alto quilate, um democrata que abraçava do na~cotráfico,. c~da vez mais aprimorado em suas
as cp'usas justas sem cobrar honorários, sem esperar modalidades cnmlnosas, com tentáculos que se es-
ret~ibuição financeira, apenas desejando que a Justi- tendem ,por ~ra~icamente todos os setores, até mes-
ça prevalecesse e os poderosos fossem devidamente mo na Vida publica. Constatou e comprovou o envolvi-
punidos, o, que nem sempre acontecia. Deputado Nel- ment?,. direto ou indireto, de ex-Governadores e
son Pellegrino, solidarizo-me com a homenagem que e~-Mlnlstros d~ Estad?,. Prefeit~s ~ Deputados Fe~~.
V.Exa. faz a esse grande brasileiro, Pedro Milton de rals e Estaduais na atividade cnmInosa do narcotrafl·
Brito. co e suas modalidades associadas.

O SR. NELSON PELLEGRINO _ Agradeço a A C~l ~o. Na~cotráfi.c? denu~cio~ ao Paí~ que o
V.Exa. o aparte, que incorporo ao meu pronunciamen- Pod~r Judlc~a~lo nao esta Imune a açao do cnme or-
to. gamzado - JUizes e desembargadores foram investi-

gados -, assim como mostrou que está contaminado
o aparelho policial brasileiro.

Mas, acima de tudo, Sr. Presidente, ao longo
dos meses em que desenvolveu seus trabalhos nesta
Casa, a CPI do Narcotráfico revelou que nem tudo
está perdido. Apesar de parte da máquina de segu-
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rança pública estar podre, corrompida, bem como
parte dos Poderes Executivo, Legislative-e-Judiciário,
com vontade política e os meios necessários é possí
vel combater o crime organizado no País.

Tudo isso a CPI desvendou graças ao trabalho
de alguns abnegados Deputados desta Casa, que ini
ciaram as investigações sem apoio e sem a logística
necessária. Somente à medida em que o País ia to
mando conhecimento da importância da CPI é que
crescia nesta Casa e em toda a sociedade o respeito
pela sua atuação e surgia apoio para que prosseguis
se seus trabalhos.

E assim, progressivamente, funções de Estado
foram postas à disposição da Comissão. Quantas e
quantas vezes o seu Presidente e o seu Relator, no
plenário desta Casa, denunciaram a falta de colabo
ração do Banco Central e de autoridades da área fis
cal brasileira para fornecer as necessárias informa
ções no sentido de que se elucidassem as atividades
do narcotráfico no País. Mas a pressão, a luta e a
ação persistente da CPI fizeram com que esses mei
os lhe fossem facilitados, não da forma que gostaría
mos, mas na medida necessária. E, graças à ação da
CPI, hoje centenas de pessoas estão indiciadas, al
gumas centenas estão presas; muito do esquema cri
minoso foi revelado e alguma parte desmontada. Esta
Casa cortou na própria carne, cassando o Deputado
Hildebrando Pascoal. Isso é a prova concreta e incon
teste de que, se houver vontade política, é possível
combater o crime organizado.

Um dos três Poderes de Estado, o Poder Legis
lativo, teve a capacidade de investigar e pedir provi
dências às autoridades competentes de instituições
do Estado, à Polícia Federal, ao Ministério Público Fe
deral, que postos à disposição da Comissão Parla
mentar de Inquérito passaram a fazer eficiente traba
lho de combate ao narcotráfico.

Pensamos que essa tarefa não é exclusiva do
Poder Legislativo, mas de todo o Estado. Com a capa
cidade que teve de atuar no sentido de desmontar o
sistema criminoso, o que conseguiu em parte, esta
CPI revelou que é possível combater o crime organi
zado.

Deputado Neiva Moreira, pelo grande respeito
que tenho por V.Exa., em função de sua história, te
nho o prazer de lhe conceder um aparte.

O Sr. Neiva Moreira - Faço este breve aparte
para dizer que o discurso de V.Exa. faz justiça ao ad
mirável momento da história do nosso Parlamento.
Esta CPI chegou a todas as consciências e levou o
País a se debruçar sobre o tema "narcotráfico", que
V.Exa. trata com grande competência. Quero dizer

apenas que a Justiça tem de ser mais ágil, mais aten
ta às suas responsabilidades públicas. No meu Esta
do, por exemplo, Sr. Deputado, três Prefeitos, compro
vadamente envolvidos com o narcotráfico, foram ree
leitos. Isso tudo porque a Justiça é lenta e muitas ve
zes tardia. Espero que ela se coloque à altura deste
grande momento do Parlamento brasileiro. Muito obri
gado pelas generosas palavras de V.Exa.

O SR. NELSON PELLEGRINO - Agradeço a
V.Exa. o aparte e o incorporo ao meu pronunciamen
to. Deputado Neiva Moreira, a história desta Legisla
tura não poderá ser contada sem que se abra um ca
pítulo especial para a ação da CPI do Narcotráfico,
que, como disse V.Exa., resgatou o papel do Legislati
vo brasileiro de fiscalizar e propor medidas necessári
as ao aprimoramento das instituições, à busca da jus
tiça e da ética, para termos um país sadio.

Mas, como sublinhava anteriormente, esta Co
missão teve a capacidade de revelar que o crime or
ganizado pode ser combatido. Havendo vontade polí
tica, isso é possível. Se a Comissão Parlamentar de
Inquérito teve a capacidade de fazer o diagnóstico
deste triste quadro brasileiro e de, em alguns casos,
desmontar o esquema criminoso, penso que, se hou
vesse vontade do Governo, o combate ao crime orga
nizado seria mais eficiente.

Durante o curso dos trabalhos da CPI, principal
mente na sua fase conclusiva, sempre que tive opor
tunidade de manifestar-me defendi publicamente a
realização de operação semelhante à desencadeada
na Itália, a "Operação Mãos Limpas". Chegou a hora!
O Governo, com todas as suas instituições - a Polícia
Federal, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Po..
der Legislativo - , tem de contribuir para que, juntos,
lutemos contra o crime organizado e o narcotráfico
em nosso País. Essa é uma necessidade imperiosa,
inadiável.

A CPI revelou ao País que o nosso sistema de
segurança pública está falido. Mostrou que a nossa
Polícia não está aparelhada para combater o crime
organizado, dada sua complexidade, seu modo de
atuar não apenas no País, mas no mundo. Integrando
a essa luta as Polícias Estaduais, precisamos reapa
relhá-Ias, fornecer-lhes os meios necessários para
agir, enfim, fazer uma profunda reforma no sistema ju
diciário brasileiro.

Infelizmente, como disse o Deputado Neiva Mo
reira, a ação criminosa do narcotráfico no Brasil conta
com a colaboração de juizes, desembargadores e
promotores. Não quero generalizar, porque, da mes
ma forma, contamos também com a colaboração de
promotores, procuradores, desembargadores e Mi-
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nistros, homens que têm a coragem de usar seu car- povo brasileiro (:-ela CPI, lembro que, pela,sua carac-
go n(:, combate ao narcotráfico. terística e natureza, o narcotráfico se desdobra e res-

No Brasil, a CPI, além de denunciar todo esse surge. Acredito que também nessas esferas ele deve-
envolvimento. revelou que o ,Poder Judiciário não é rá procurar reciclar-se e levar novos tentáculos em
suficientemente célere para apurar o crime através do novos ambientes. Deputado Nelson Pellegrino, é im-
devido processo legal, corno também não é capaz de portante que outras CPls, nos Estados, possam apro-
punir os nalc-otrafic antes. fundar algo que a CPI nacional não fez, na área polici-

É larnentável que tenhamos, em todas as esfe- a!. Em Minas Gerais estão sendo encerrados os tr~-

ras governamentais, indivíduos liqados ao crime or- balhos da CPI Estadual do Narcotráfico. Daqui a al-
ganizado e ao narcotráfico. É lame'ntável que haja, em gum t~mpo, quem sab~, ~oderá ser criada comissão
Casas Legislativas e em Cãmaras Municipais, indiví- especial, em uma comlssao permanente desta Gasa,
duos ligados ao crime orpanizado e ao narcotráfico. É para, de tempos em tempos, 'pas~ar ~ovamente a lirn-
lamentável (jue algumas dessas figuras tenham sido po o seu trabalho, ou ressurgir ate extirpar de uma vez
eleitas no último pleito e ocupem cargo de destaque por to~as ...,. infelizmen~e isso não ocorreu a!nda -
'lo Poder Legislativo. Uma dessas pessoas aponta- esse cancer que pesa nao apenas sobre a sociedade
das é o Sr. José Carlos Gratz, Presidente da Assem- brasileira, mas sobre a humanidade de maneira geral.
bléia Legislativa do Espirito Santo, acusado pela CPI Parabéns pelo pronunciamento e pelo trabalho! O
do Narcotráfíco de fazer parte do crime organizado Brasil espera que este seja um sinal de início d~! in-
naquele Estado, ou mesmo de comandá-lo. Além des- vestigações e punições nas diversas esferas, inclusi-
te, outros Deputados foram acusados. Infelizmente, ve na política.
precisamos reformular o instituto da imunidade parla- O SR. NELSON PELLEGRINO - Agradeço a
mental'. Ele é justo, uma salvaguarda da democracia, V.Exa. o aparte e o incorporo ao meu pronunciamento.
rnm:. prec:isa_ ser refor~lulado, para que b&~dido~ Diria mais, Deputado: a CPI revelou que ternos
corno e~se nao se pro~eJam sob o manto dess~ I~unl- problemas de fronteira, no aparelho de segurança pú-
dad~ e possam continuar c~~andando a atiVidade blica, que precisa ser reformulado e fortalecido; no Ju-
crirmrJosa, sem qualquer pumçao. diciário, no Legislativo e nas Prefeituras. velou tam-

Esta é uma necessidade imperiosa apontada bém que o roubo de cargas faz parte da conexão do
pela nosea ç:PI: fazer reformas no Judiciário para que narcotráfico no País, que temos a lavagem de dinhei-
seja ágil, célere, a fim de que a nossa sociedade pos- ro - e não é pouca - e que o narcotráfico é um mal
sa fiscalizá-lo e ele possa exercer a sua missão, julgar que corrói as instituições brasileiras.
~a f?rma da lei e pôr na cadeia e~ses bandid,os que Não poderia encerrar este pronunciamento
Infelizmente atuam na nossa so.cle~a~e~ traficando, sem assinalar que, apesar de todas as pressões
corrompendo e desmontando as InstltUlçoes do Esta- exercidas sobre a CPI para que ela não fosse à Ba-
do. hia - houve aqueles que disseram que aquele

Ouço com prazer o nobre Deputado Virgílio Gui- Estado não estava na rota do narcotráfico -, em
rnariJes. apenas dois dias de trabalho, chegando os últimos

O Sr. Virgílio Guimarães - Concordando intei- dois dias destinados à realização de diligências,
ramente com o pronunciamento de V.Exa., compa- pudemos constatar que a Bahia infelizmente está
nheiro tJelson Pellegrino. Queria apenas lembrar que na rota do narcotráfico. Seja pela ação direta dos
no início dos trabalhos da CPI havia urna dúvida legíti- narcotraficantes, seja pela ação do roubo de car-
ma, por parte de muitos: se não haveria certa confu- ga, conseguimos apurar que a quadrilha de Willi-
sâo entre o trabalho de uma CPI e o de investigação am Sozza, um dos braços direitos do narcotráfico
que deveria inspirar qualquer polícia eficiente. Essa no País, atuava na Bahia por intermédio da quadri-
seria urna tarefa mais policial e investigatória do que lha de Vander Dorneles e do seu cunhado Nivaldo.
política" A CPI encarregou-se de demonstrar que tem Esses, inclusive, protagonizaram um rymoroso
espaço próprio. Em determinadas esferas, teria muito episódio na Bahia: o do Desembargador Lourival
rn,aís eficiência do que qualquer organismo policial. Ferreira que, num despacho seu, publicado no
Ela funcionou como uma espécie de consciência da Diário Oficia', denunciou que teria sido pressiona-
própria sociedade brasileird Verificou as diversas in- do por dois colegas e um Deputado Estadual para
terações do narcotráfico, os seus múltiplos tentácu- liberar o perigoso assaltante envolvido não, só com
los, Inclusive em esferas elevadas do País e de alguns roubo de cargas, mas também com a quadrilha de
Esté1do~.Além de acentuar esse trabalho prestado ao narcotraficantes.



Verba do Funcafé disponível

Os produtores de café capixabas poderão solici
tar até o próximo dia 28 o empréstimo de recursos do
Fundo Nacional de Recuperação da Cafeicultura
(Funcafé) pelo Banco do Brasil. Ao todo, foram libera
dos R$25 milhões para o custeio da safra 2000/2001.
Os recursos liberados para todo o país somam R$200
milhões. A verba está disponível desde ontem.

A expectativa da administração do banco era de
que só no primeiro dia fossem firmados contratos na
ordem de R$3 milhões. Os cafeicultores interessados
em obter recursos por meio do fundo devem recorrer
a uma das 60 agências do Banco do Brasil no Espírito
Santo. O limite de crédito é de R$1 mil por hectare e
de até R$100 mil por produtor.

Os juros pré-fixados são de 9,5% ao ano e as
garantias são a própria safra e outros bens dos produ
tores. No caso do café tipo conilon, o vencimento do
empréstimo acontecerá em 30 de setembro do próxi
mo ano. Para o arábica, em 30 de novembro de 2001 ,
o pagamento deve ser feito em cota única.

No ato de liberação da verba, o produtor receberá
70% do montante e os 30% restantes serão entregues
em janeiro próximo. Os recursos do Funcafé para a sa
fra 2000/2001 poderão ser utilizados para a aquisição
de produtos necessários à correção do solo, para a
aquisição de adubos e outros insumos e também para a
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Ouço, com prazer, o Deputado Cesar Bandeira. que colaboraram com ela, como funcionários e em-
O Sr. Cesar Bandeira - Deputado Nelson Pelle- pregados públicos de outros Poderes. Vejo inclusive

grino, concordo com todas as declarações que V.Exa. chegar ao plenário o Deputado Moroni Torgan, pre-
traz hoje a esta Casa. No Maranhão, por agir de ma- cursor dessa iniciativa, a quem, sem dúvida alguma,
neira rigorosa, a CPI desvendou largo número de ca- homenageamos nesta tarde pelo trabalho vitorioso
sos não só de crime organizado, mas também de rou- que vem prestando à Casa.
bo de cargas e narcotráfico. Nós, do Maranhão, esta- Muito obrigado.
mos satisfeitos - vou até fazer discurso sobre o as- O SR. JOÃO COSER - Sr. Presidente, peço a
sunto nesta tarde - pelo relatório que está sendo palavra pela ordem.
apresentado pela CPI, indiciando justamente os che- O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem
fes não só do crime organizado, como do rou~o de V.Exa. a palavra.
cargas ~o ~eu Estado. Deputado Nelson Pellegnno, a O SR. JOÃO COSER (PT- ES. Pela ordem. Sem
decepçao fica por conta da CPI do Roubo de Cargas. . - .
D d t b I d

' t'd M h- revlsao do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas re-
es e se em ro e a evena er I o ao aran ao para, . , , ,

I t t b Ih d CPI d N t
'f' glstrar, nos Anais da Casa, matena do Jornal A Gaze-

comp emen ar o ra a o a o arco ra ICO - , , _ ' _ .
que não tratou daqueles que participavam do roubo ta: do Espln~o Santo, que trata da hberaçao,de 25 ml-
de carga -, mas ninguém sabe por qual motivo houve Ihoe.s de reais do Gover~o para o ~UNCAFE - F~ndo
três adiamentos consecutivos. Acredito _ vou me ~~clonal de. Recuperaça? da Cafelcul~ura ..A.. ~artlr de
alongar sobre isso no meu discurso _ q~e foram as oJe os agncul,tores caplx~bas poderao dlnglr-~e ao
forças ocultas que transitam no salão azul da Casa vi- ~anco do Br~sll e ~redenclarem-se para obtençao de
zinha à nossa. Parabenizo V.Exa. pelo grande ronun- Importantes frnancl~mentos para nosso Estado, gran-
. t p de produtor de cafe.

C1amen o.
O SR. NELSON PELLEGRINO - Deputado Ce- Muito obrigado.

sar Bandeira, agradeço a V.Exa. o aparte, que incor- MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR:
poro ao meu pronunciamento.

Sei de diversos pronunciamentos feitos nesta
Casa para sublinhar e ressaltar os trabalhos da CPI.

Como integrante da Comissão Mista do Con
gresso Nacional destinada a apurar o roubo de car
gas no nosso País, digo a V.Exa., Deputado Cesar
Bandeira, que encontrará em mim um aliado para que
a CPI do Roubo de Cargas vá ao Maranhão, assim
como queremos que ela vá também à Bahia para
complementar os trabalhos da CPI do Narcotráfico.

Tenho em mãos parte do relatório da CPI, que
faz diversas recomendações sobre a Bahia: entre
elas, a quebra do sigilo bancário dos assessores e do
Deputado Pedro Alcântara, do PFL, Líder do Governo
na Casa Legislativa daquele Estado, acusado de in
fluenciar na liberação de um perigoso assaltante de
carga; a quebra do sigilo bancário de desembargado
res e de outras pessoas; e a necessidade de a CPI sa
ber em que condições magistrados e Parlamentares
tentaram influenciar na liberação do referido assaltan
te de cargas. Nesse sentido, a CPI aponta para que o
Ministério da Justiça prossiga no trabalho de investi
gação de policiais militares envolvidos com tráfico de
drogas no Município de Camaçari e de outras autori
dades públicas do nosso Estado.

Côncluo este pronunciamento ressaltando o pa
pei de todos os que fizeram parte da CPI do Narcotrá
fico; não só dos Deputados, mas de todos aqueles
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capina das lavouras. No ano passado o FUlJcafé dispo- Nas regiões mais distantes e interiores do Bra-
nibilizou para os produtores Jocais R$38 milhões. sil, a violência se modifica e toma contornos de cida-

O SR. MÁRCIO BITIAR - Sr. Presidente, peço de grande. Os ~ancos .~ est~belecim~ntos comerciais
a palavra pela. ordem. de pequenas cidades Ja estao na rotina dos assaltan-

, . tes; o tráfico de drogas contamina e se vulgariza nos
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem pequenos lugarejos; quadrilhas se especializam em

\l.Exa. a palavr~. roubo de gado! Nem as longfnquas propriedades,ru-
O SR. MARCia BITIAR (PPS-AC. Pela ordem. rais, antes tidas como lugares tranqüilos, lúdicos e pa-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, cfficos, estão a salvo de tanta violência.
Sras. e Srs. Deputados, não é novidade para nenhum Não há, Sr. Presidente, um lugar sequer no Bra-
dos brasileiros que estamos em um grave processo sil em que a população, esteja pelo menos razoave/-
de deterioração das relações humanas e sociais de- mente livre do avanço, da diferenciação e do aprofun-
corrente de outro processo ainda mais grave, o de damento da violência!

empobrecimento do povo brasileiro. E onde estão nossos órgãos de segurança? O
Constituem objetivos da República Federativa que faz o Estado para garantir ao cidadão o direito

do Brasil, assim afirmado na Constituição Federal, em elementar à paz e à segurança? Nadai O aparelho de
seu art. 3!l, "erradicar a pobreza e a marginalização e segurança está impregnado pela corrupção, as polici-
reduzir as desigualdades sociais e regionais". Não se as civis e militares estão sucateadas, seus profissio-
trata,de mera abstração ou utopia, trata-se de obriga- nais mal pagos, e de tempos em tempos se organi-
çãoi Estamos, todos os brasileiros, o Governo em par- zam nas praças para fazerem greve!
ticu/ar, no dever de dirigir nossos esforços no sentido De dois anos para cá, se reprodu'tém siste-
de alcançar este, entre outros objetivos assinalados maticamente as manifestações pacíficas ou não
na Carta Magna. Agir em outro sentido é ofender a de policiais em busca de melhoria de salários e de
Constituição e, assim, praticar crime de responsabili- condições de trabalho. Em todos os Estados se es-
dade, como prevê a mesma Constituição. Infelizmen- tabeleceu uma situação de crise latente que irrom-
te, é o que estamos vendo acontecer no Brasil. pe a qualquer momento. Os Governos Estaduais,

Em todos os rincões do Brasil se instalam e to- premidos pela falta de recursos e, muitas vezes, in-
mam curso variados processos de alteração da nor- capazes de enfrentarem sozinhos sua própria in-
malidade da vida social, cuja face mais visível é a vi0- cúria, espera do Governo Federal soluções que só
lência. É uma clara deterioração das relações que surgem nos discursos oficiais a seguir transforma-
constituem a vida nacional. dos em letra morta.

Nos grandes centros urbanos o cidadão já não Nos últimos dias, estamos presenciando a ope-
tem condições de convfvio com o nfvel absolutamente ração padrão da Polfcia Rodoviária, Federal. Pelos nú-
inaceitável de violência. Os crimes que antes eram meros oficiais, há um déficit de maJ~ de oito mil poliei-
praticados à noite, em horários e Jocais definidos pela ais em todo o País. As turmas que deverlaCT) con~rolar
possibilidade de fuga e ê?Cito, hoje são realizados à luz o tráfego nas nossas estradas são compostas, quaQ-
do dia, em qualquer local e sob qualquer meio de coa- do muito, de três, ~s vezes dois policiais. Um faz de
ção, Simplesmente não há segurança neste Pafs! Os conta que não pode perdurar!
comerciantes são obrigados a fechar suas portas por O d f I' t,. . . que po em azer pe a segurança nas as ra-
ordem dos traficantes de drogas e reabri-Ias somente d d' t A h I d I t . d
quando os mesmos assim determinam. Outros são as OIS ou ;e: omens ma arm~ .os, ma ~elna os
obrigados a fechar seu estabelecimento e mudar de e mal pagos. Sao apenas presa :acll de bandidos que
ramo e de lugar por não suportar seguidos e impunes agem ~empre em grupos orgamzados e ~em ,am~a-

assaltos à mão armada. Vi em reportagem recente dos. So um louco se atreve a percorrer SOZinho a nOite
um cidadão fechar sua pizzaria por não se dispor a as estradas brasileiras. Os ônibus e caminhões, se
ser assaltado pela terceira vez, em um único mês, pe- querem ter a possibilidade de chegar em paz ao seu
ios mesmos bandidos. destino, são obrigados a trafegar em combqios, e

Há no País um mundo marginal que cresce à mesmo assim geralmente são vítimas do ataque de
medida que falha o aparelho institucional e o sistema assaltantes:-
econômico não dá conta de distribuir a riqueza gera- Quando o Governo Federal vai acor~ar para
da. O desemprego é a senha da violência! essa situação? Ou será que esse malsinado Presi-



Sr. Presidente, deixo este registro em meu
nome e em nome da nossa bancada e presto nossa
solidariedade ao Prefeito Jésus e à família enlutada
do soldado Cota, reforçando nosso apelo para que
se investigue o caso até as últimas conseqüências,
a fim de que todos os envolvidos sejam punidos
exemplarmente.
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dente vai continuar ignorando o fato de que o País tão de entrada do condomínio ond~ reside o Prefei-
está em uma espiral de violência de conseqüências to e sua esposa Berta. A segurança nunca deixou
gravíssimas? Até aqui seu posicionamento tem sido o de estar presente, porque as ame~ças ao Prefeito
de meias respostas e de meias decisões. nunca deixaram de existir. O automóvel de Luiz

Na verdade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- Carlos tem vidros escuros, o que não permite a vi-
dos, não haverá solução para a violência enquanto são exata de quem lá se encontra. Dentro dele o
não forem profundamente alterados os rumos do País soldado foi alvo de dezenas de tiros. Esse exem-
no que tange à geração de emprego e à distribuição piar soldado da Polícia Militar de Minas Gerais,
da renda. Um modelo como este, incapaz de oferecer que prestava serviço de segurança, caiu fulminado
ocupação aos milhões de brasileiros que entram anu- por nada menos que dez tiros; seis balas atingiram
almente no mercado de trabalho e, portanto, gera ex- sua cabeça.
cedentes de desempregados, que é incapaz de reali- Luiz Carlos Cota, que sempre teve uma atuação
zar uma reforma agrária real, que sufoca a pequena exemplar, deixou três filhos, viúva, amigos e a cidade
empresa, jogando milhões de famílias na economia consternada.
informal, q~e impõ~ ao trabalh.ad~r.Llm s~lário rid~culo O soldado, que tombou no cump~irnento do
de 151 r~als, ~ue ahen.a o patnmomo na~l~nal ao mt~- dever, era do Grupamento de Ações Táticas
resse pnvado Intern~cl~nal, ~ue renunc.la a sobera~la Especiais _ GATE, grupo de elite da Polícia Militar
plena ~obre a Ama~o~la, enfim, que trai ~o~os os dias de Minas Gerais que trata de seqüestros e atenta-
por açao e por omlssao o voto dos brasileIros, talvez dos
não seja capaz e já tenha perdido a oportunidade de .
se redimir. Manifesto, portanto, meus sinceros sentimentos

De todo modo, como se viu nas eleições re- de pesar a sua família, a seus companheiros de farda,
centes, o povo está preparando a resposta. Esta foi ao comando das Polícias Militar e Civil de Minas Ge-
apenas a preliminar de um jogo que se dará com rais, a quem exorto façam um profundo trabalho de in-
toda a força e pujança em 2002, quando novamen- vestigação. Não é possível que Minas Gerais continue
te nos confrontarmos com este Governo servil e submetida a essa espécie de terrorismo; que Setim,
entreguista. cidade progressista, que abriga empresas de ponta,

Muito obrigado. nacionais e jnternacionais, uma socieqade complexa
O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, e desenvolvida social e intelectualmente, uma admi-

peço a palavra pela ordem. nistração exemplar, pela segunda vez consecutiva co-
a SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) _ Tem mandada pelo PT, se transforme em território sem lei.

V.Exa. a palavra. Já tivemos algumas áreas daquele Município trans-
a SR. VIRGíliO GUIMARÃES (PT-MG. Pela or- formadas num parque de diversões de famosos nar-

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e cotraficantes brasileiros. Atualmente, porém, Betim é
Srs. Deputados, com um misto de pesar e indignaçã.o, uma cidade que tem tudo para dar qualidade de vida
dirijo~me a esta Casa para comunicar que a violência aos seus habitantes, sobretudo para assegurar cida-
política em Minas Gerais continua. dania e segurança.

Por diversas vezes, tivemos a ingrata tarefa de Faço veemente apelo ao Governador Itamar
dirigirmo-nos ao microfone para denunciar assassi- Franco no sentido de resolver essa situação. Acredito
natos de trabalhadores rurais. Assim o fizemos recen- que as Polícias Militar e Civil de Minas Gerais têm o
temente em relação aos trabalhadores que ocupam a dever de apurar o ocorrido. É preciso que esse caso
fazenda Tapera, no Município Dom Bosco. Há algum seja inteiramente elucidado, para que a punição extir-
tempo denunciamos desta tribuna o bárbaro atentado pe esse tipo de ação inaceitável à sociedade brasilei-
contra o Prefeito de Betim, eleito pelo PT, nosso com- ra.
panheiro Jésus Lima, que recebeu cinco tiros e sobre
viveu milagrosamente. O atentado foi investigado,
mas até o momento não se encontra inteiramente
desvendado.

Sr. Presidente, o soldado Luiz Carlos Cota,
segurança do Prefeito Jésus Lima, que trabalhava
em sua residência, foi alvo de emboscada no por-
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O SR. BISPO WANDERVAL - Sr. Presidente, Comissão, por três vezes, marcou sua ida ao Mara-
peço a paiavra pela ordem. nhão. Mas todos se perguntam: por que a transferên-

~ SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. ciadedatas? Porque não foram ouvidos, já que todos
Exa. a palavra. foram apontados, alguns com inquéritos em anda-

o SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL~SP. Pela mento e outros com inquéritos concluídos?
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, re- Há quem diga, no Estado .do Maranhão, que isso
gistro entrega à Mesa desta Casa de requerimento de aconteceu devido a alguma força oculta que transita
nossa autoria enviado à Agência Nacional de Teleco- não no Salão Verde, mas no Salão Azul de uma Casa
municações, solicitando a criação de uma ouvidoria vizinha a nossa. Não podemos aceitar isso sob hipó-
para as vítimas do serviço de telefonia do nosso País. tese alguma. Nenhum cidadão ou cidadã maranhenpe

Cidadãos são prejudicados pelo serviço presta- acredita mais que essa Comissão possa chegar. lá,
do, e não há ninguém para ouvi-Ias. Quando entram apontar ou continuar o grande trabalho que a CPI do
em contato com a empresa prestadora de serviço, Narcotráfico iniciou, mas que não chegou a ser con-
são atendidas por um telefonista, e quando são. Por cluído.
que, então, não se criar uma ouvidoria para atender a Hoje, vejo matéria no Jprnal do Brasil em que o
essas pessoas e às suas reclamações? nobre Relator, Deputado Moroni TOfgan, do PFL -

Muito obrigado, Sr. Presidente. meu partido -, aponta para serem indiciadas pela CPI
O SR. CESAR BANDEIRA _ Sr. Presidente, do Roubo de Cargas pessoas de fato envolvidas, prin-

peço a palavra pela ordem. cipalmente no Estado do Maranhão. Quando digo
principalmente no Estado do Maranhão é porque es-

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. sas pessoas foram presas e estão com processos em
Exa. a palavra. I, andamento, mas ainda não foram julgadas.

O SR. CESAR BAt:JDEIRA (PFL-MA. Pela or- Sr. Presidente, acreditamos no nosso Estado.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Se tiver que sair uma punição que seja a pedido da
Srs. Deputados, hoje está sendo concluído o relatório CPI do Narcotráfico. Esperamos que a CPI do Roubo
da CPI do Narcotráfico, uma das Comissões mais im- de Cargas não vá mais ao Maranhão, porque o nosso
portantes já instaladas nesta Casa. Estado não acredita mais que, com essas forças oeul-

Durante mais de um ano, a CPI mostrou as irre- tas que estão impedindo o deslocamento dessa Co-
gularidades existentes em vários Estadqs, principal- missão, ela seja capaz de pedir a punição daqueles
mente no Maranhão, São Paulo e Amapá. No meu que merecem e, com isso, dar a tranqüilidade que a
Estado, o Maranhão, eía deu substancial ajuda no família maranhense necessita.
combate não só ao narcotráfico, como também ao cri- Muito obrigado, Sr. Presidente.
me organizado e ao roubo de cargas. Quanto ao cri-
me organizado, ainda h01e vêm aguardando juiga- O SR. NICIAS RIBEIRO-Sr. Presidente, peço a
mento Deputados Estaduais, delegados e outros seg- palavra pela ordem.
mentos do Estado do Maranhão. O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.
I Sr. Presidente, o mais gritante é que nenhuma Exa. a palavra.
providência foi tomada em relação aos que, na épo- O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB-PA. Pela ordem.
ca, foram investigados pela, Comissão, para que pu- Sem revisão do orador.)-5r. Presidente, Sras. e Srs.
dessem ser responsabilizados na Justiça e, com isso, Deputados, venho nesta tarde para fazer o registro de
serer:n impedidos de se candidatarem a cargos eleti- uma viagem que o Sr. Ministro de Estado das Comun;-
vos. Nenhum pedido de punição partiu do Ministério cações, Pimenta da Veiga, fez pela Rodovia Santa-
Fúblico, nem a Justiça tomou qualquer decisão a res- rém-Cuiabá.
peito. Com isso, três Prefeitos do Maranhão, bastante Na segunda·feira passada, S. Exa. dormiu na ci-
envolvidos não só com o crime organizado como tam- dade de Cuiabá. No dia seguInte, dia 28, S. Exa. cami-
~ém com roubo de cargas, foram eleitos e reeleitos. nhou de carro pela Rodovia BR-163, a Santarém-Cui·
Isso decepcionou muito a população maranhense, abá, vindo a pernoitar na cidade de Sinop. No dia se-
que tinha a expectativa de punição imediata, uma vez gui'lte, foi almoçar na cidade de Guaratã do Norte,
que o envolvimento estava mais do que comprovado. ainda no Estado de Mato Grosso.

Esperava-se que, com a criação da CPI do Rou- Logo após, caminhando de carro, adentrou no
bo de Cargas, esses Prefeitos e outros envolvidos ti- Estado do Pará. S. Exa., ao chegar no monumento
vessem uma punição mai!?> severa e mais rápida. A onde o ex-Presidente Ernesto Géiser inaugurou a ro-
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dovia federal em 1973, foi recebido pelo Governador Ihares de buracos, de crateras que existem na rodo-
do Pará. Dr. Almir Gabriel. No mesmo local existe a via. E mais inusitado ainda é que o Mini~tro das Co-
Cachoeira da Luz - um lugar belíssimo -, onde os municações foi quem viajou de carro pela rodovia
dois grupos dos Estados do Mato Grosso e do Pará se Santarém-Cuiabá, e não, como imaginávamos, o Mi-
encontraram para uma grande caminhada pela Rodo- nistro dos Transportes. Exatamente por essa razão é
via Santarém-Guiabá, agora, estrada tod6a de chão. que o Pará e o povo da Transamazônica e o povo da

Da Cachoeira da Luz, o Sr. Ministro caminhou Santarém-Cuiabá festejam mais ainda, pois o Minis-
até a localidade Castelo dos Sonhos, onde foi inaugu- tro das Comunicações nos levou obras e serviços.
rada uma agência dos Correios. S. Exa. determinou a Mais do que isso, o Ministro Pimenta da Veiga
imediata instalação de uma central automática telefô- informava-nos. a cada localidade em que se pronun-
nica de 000 naquela localidade. ciava ao longo da Rodovia Santarém-Cuiabá, a res-

De lá. seguimos para Alvorada da Amazônia. peito da decisão do Presidente da República. Fernan-
onde se inaugurou o fornecimento de luz no campo, do Henrique Cardoso, de pavimentar aquela rodovia
uma agência dos Correios e também um telefone. S. e de inaugurá-Ia ainda durante seu mandato, que se
Exa. autorizou imediatamente a instalação de uma expirará ao final de 2002.
central automática naquela localidade. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vim à tribu-

De lá, caminhou-se para Novo Progresso, onde na, nesta tarde, para registrar a viagem do Ministro das
o Sr. Ministro Pimenta da Veiga pernoitou com toda a Comunicações, Pimenta da Veiga, de Cuiabá a Santa-
sua equipe. No dia seguinte, S. Exa. se reuniu com to- rém, dirigindo seu Jipe e anunciando a pavimentação
dos os empresários e determinou o aumento da cen- daquela rodovia federal que foi construída. porém está
trai automática de telefone e também o início da cons- abandonada pelo Governo há mais de 20 anos.
trução da agência dos Correios na cidade de Novo Devo fazer registro também da alegria dos po-
Progresso. vos do Pará. da Transamazônica, dos moradores pró-

Caminhou-se de Novo Progresso em_direção à ximos à Rodovia Santarém-Cuiabá de receber o Mi-
Vila de Riozinho. onde se inaugurou uma instalação nistro das Comunicações, que anunciou uma série de
telefônica. Adiante, caminhou-se para Moraes Almei- serviços a serem iniciados. o que nos dá a expectati-
da, também na Santarém-Cuiabá. localidade em que va de melhores tempos.
n~o ha~ia telefone n~m ag~ncia ~o.s Correios. ~ Mi- O SR. ALOíZIO SANTOS - Sr. Presidente. peço
n1~t~o Pimenta da Veiga, mu~to soliCito. consegUiu ad- a palavra pela ordem.

ministrar t~das essas que~toes. ., . , O SR. PRESIDENTE (Mar ai Filho) - Tem V.
De la fomos para a Vila de Caracol, Ja no MUnlcl- E I ç

pio do Trairão, e. depois. para o próprio Trairão. Perno- xa. pa avra. ,
itamos na cidade de Itaituba onde S. Exa. o Ministro O SR. ALOIZIO SANTOS (PSDB - ES. Pela or-
Pimenta da Veiga, recebeu' várias home~agens da demo Pronuncia o seguinte discurs.o.)_- Sr. P~esid~n-
população da região oeste do Pará. te, Sras. e S~s. Deputados, a Comlssao de Flnancla-

No dia seguinte, 1Q de dezembro, o Ministro ca- mento Exterior do Governo Federal (COFIEX) apro-
minhou pela Transamazônica em direção ao Municí- vou ~:mtem o enqu.adramento do Programa de Des~n-
pio de Rurópolis, chegando à comunidade de Divinó- vol~lmen~o de TUrismo (PRODE!U..R "~ para o pedido
polis, onde também S. Exa., além de inaugurar o for- de flnancl~mento de US$ 400,mllhoes Junto ao Banco
necimento de luz no campo, determinou a instalação Interamencano de Desenvolvimento (810).
de uma agência dos Correios e de uma central auto- Com o enquadramento do programa, o Espíril,o
mática de telefones, com terminais domésticos. Santo foi incluído na segunda etapa do'PRODETUR.

De lá, caminhou-se para a cidade de Rurópolis, que beneficia~a ~s Est~~os.do Nordeste, ~ deverá 03-
que fica no cruzamento da Santarém-Cuiabá com a ter o~ ~$ 60 n:'llhoes re,'vmdlcado~ para a Implantaçao
Transamazônica, e então seguimos para a cidade de de varlos projetos na area de tunsmo no Estado.
Santarém, que era o final desta grande maratona A Secretária Estadual de Turismo,'Luzia Toledo,
cumprida pelo Sr. Ministro das Comunicações, Pi- informou que os recursos pleiteados, se conseguidos,
menta da Veiga. serão destinados aos 28 Municípios do norte capixa-

Sr. Presidente, o inusitado e o que nos alegra ba, inseridos na área de abrangência da Superinten-
muito primeiramente é termos um Ministro de Estado dência de Desenvolvimento do Nordes!e (SUDENE).
dirigindo seu próprio carro pela Santarém-Cuiabá, O Secretário Executivo do Ministério do Planeja-
conhecendo as agruras da poeira, as agruras dos mi- mento, Gestão e Orçamento, Guilherme Dias Gomes,
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um dos integrantes da COFIEX, disse na tarde de on- Muitas pessoas podem até imaginar que os em-
tem que a expectati~a do Governo Federal é começar pregados que recebem baixos salários, aposentados
a executar as arões previstas no PRODETUR 11 ainda e pensionistas nem sequer têm telefone, mas a reali-
no próximo ano. dade não é esta, pois, quando não têm instalado um

. Para o pedido de financiamento de US$400 mi- telefone em suas casas, utilizam-se de telefones pú-
Ihões que serão destinados aos Estados do Nordeste blicos e de postos telefônicos para resolver seus as-
e à1área do Espírito Santo abrangida pela SUDENE, a suntos. 1
União dará a contrapartida de 135 milhões de dólares Centros urbanos populosos, como São Paulo,
e os Estados participantes o mesmo valor, explicou Rio de Janeiro e até mesmo nossa Capital Federal,
Guilherme Dias. tem um grande número de trabalhadores, funcionári-

O prazo para a execução do programa é de oito os p~blicos e operários que ~r~b.alha~. nas grandes
anos, mas a expectativa do Governo Federal é de que metropoles e moram em MUnlClplOS vlzmhos.
algumas ações possam ser executadas no próximo Os valores das tarifas cobradas pelas concessio-
~no. Guilherme Dias informou que da contrapartida nárias de serviços telefônicos, Sr. Presidente, muito dis-
que compete à União já existem recursos alocados. tante de reduzirem em valor real após a privatização,

No orçamento do Ministério do Esporte e Turis- vêm sendo sisten:ati~amente corrigid~~,. sem a equiva-
mo, para o próximo ano, foram alocados 60 milhões de 'e:.nte corr~s~ondencla no ~o~er aqUIsitIvo. da popula-
reais para a,contrapartida da União no PRODETUR li, çao, constltulda em sua malona ,de assalanados.
informou Guilherme Dias. O Banco do Nordeste (BNB) Aqui em Brasília, há exemplo flagrante da distor-
será o agente finaflceiro do programa. ção representada pelo fato exposto, considerando-se

No PRODETUR 11 estão previstas obras de in- que uma va~ta população d~ Entorno do Distrito F~-
fraestrutura na,s áreas de saneamento básico, trata- de~a~, con?tr~ufda de ~ssalanados, ~st~dan.te~, fun?l-
mentq de resfduos, meio ambiente, além da implanta- ~nan?s publicas, autonomos e profl.~slonal~ liberaiS,
ção de outros projetos que representem melhorias e obngada a arcar com pesada~ tanfas de I~terurb.?-
das áreas com vocação turística. nos ~ara manter contato com .area que, afrnal, nao

raro e onde se encontra seu meIo de sustento ou local
Sr. Presidente, peço a divulgação deste pronun- de aprendizado.

ciamento em todos os meios de comunicação da G t . S P 'd t ' . d tC s os ana, r. resl en e, que copIa es e pro-
a a. . . nunciamento fosse enviada pela Mesa Diretora ao Mi-

E/a ~ que tinha a dizer. nistério das Comunicações e ao Diretor Presidente da
O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, ANATEL, com o objetivo de alertar as duas institui-

peço a palavra pela ordem. ções para a gravidade do problema exposto nesta tri-
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) _ Tem V. buna, a fi'21 de que possam tomar providências para

EX8. a palavra. sua soluça0.

P SR. JOVAIR ARANTES (PSDB-GO. Pela or- Era o que tínhamos a dizer.
demo Pronuncia o seguirta discurso.) - Sr. Presidente, O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
5ms. e Srs. Deput~dos, no início do ano, dia 29 de mar- peço a palavra pela ordem. ., '
ço, apresentei ao Plenário desta Casa Requerimento O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.
de Informações nº 1.885, de 2000, ao Ministro das Co- Exa. a palavra.
municações sobre valores das tarifas telefônicas inte- O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or-
rurbanas cobradas entre os Municípios vizinhos. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e

As explicações fornecidas, Sr. Presidente, não Srs. Deputados, nesta Casa, tenho feito, em sucessi-
satisfazem os representantes do povo na Câmara dos vas oportunidades, não apenas denúncias, mas re-
Deputados e a população que vive nos Municípios vi- clamações, mostrando minha indignação com o qua-
zinhos a grandes centros, visto que muitas vezes es- dro que estamos vivenciando no perfodo de pré-pos-
sas Ressoas, em sua maioria operárlos e emprega- se dos novos Prefeitos. Refiro-me às irresponsabilida-
dos de baixo salário que moram em Municípios próxi- des dos Prefeitos que perderam as eleições e dos ab-
mos aos seus locais de trabalho, devido ao elevado surdos por eles cometidos.
preço das mqradias nos grandes centros, acabam Há pouco, vindo para o plenário\ o Deputado
sen~o apenados por vários outros custos, dentre eles Valdeci Oliveira contava-me as barbaridades aconte-
os da tarifa de telefonema interurbano. cidas na sua cidade, Santa Maria, que incluem práti-
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cas de roubo. Trata-se de Prefeitos que, independen- Portanto, quero aqui fazer apelo aos Parlamen-
temente de posição da Justiça, continuam vendendo tares e espero que o Judiciário nos ouça. O Presiden-
patrimônios das prefeituras, tais como veículos, ou te do Tribunal de Justiça da Bahia nãq pode agir des-
seja, estão fazendo misérias, com o que eles não te- se jeito sem conhecer a realidade, simplesmente cas-
rão mais responsabilidade alguma. Estão deixando o sando liminares ou desbloqueando contas. Nessa
que eles chamam de abacaxi, que são os débitos, hora, o correto é o bloqueio da conta, sim, para evitar
verdadeira destruição do patrimônio das prefeituras. que esses calhordas, irresponsáveis, verdadeiros la-

Sr. Presidente, o que me chamou mais a aten- rápios da cois~pública nã~ aj~m no intento de ~onti-
ção nesta semana foi o fato de o Presidente do Tribu- nuar s~ ben~f~clando e prejudicando ,a populaçao.,
nal da Justiça da Bahia ter concedido liminar para Vlvenclel de perto um fato na cidade de Taplra-
desbloquear verbas de uma das cidades do interior mutá. Um adolescente de 13 anos caiu do cavalo e
da Bahia Baixa Grande. teve traumatismo craniano. Para levá-lo a Salvador, foi

O ' I" d b d fd necessário arranjar uma unidade num Município pró-
ra, a e~ os a s~r A os, come,l os, soma-s~ ximo. Há pouco, tive informações de que talvez não

agora a essa atitude a cOnJvencla do Tnbunal de ~uStl- seja mais possível qualquer reversão em seu quadro,
ça do ~eu Estado. Sem,ana ~assada, conv~rsel com porque o atraso no socorro provocou seqüelas talvez
o Pr~sldente do Sup,e~l?r Tnbunal d~ Justiça, par~ definitivas, fruto dessa irresponsabilidade.
alerta-lo sobre a POSsibilidade de surgimento de pedl- S-' d t rt f
dos de cassação de liminares de Prefeitos, como é o A ao c,nmes ess~ n~ ureza que ce ~s, Ig~ras
caso do próprio Prefeito de Baixa Grande que já me- t~m produzido no BraSil. Nao podemos assistir a ISSO

, , . " simplesmente achando que, com a posse dos novos
recla ser cassado; do Prefeito da cidade de Aracl, que P f 't d' 10 d" bl t -
f ' d h d d t 'b'l' re elos no la - e janeiro, os pro emas es ara0OI cassa o, gan ou num a o momen o a pOSSI 11-, " .

dade de ~ntrar com liminar, foi cas,s~do de n~vo e ~~~~~~~~~~s~::~~ ~~~~~~~' e~~~~~~~~~r:~i~~::
agor~.esta tenta~do revogar a ?eclsao da C~mara completamente dilapidadas, patrimônio público es-
MUnlclp~1 que ~ tiroU ~o cargo; e o ca~o tambem de tourado e cofres públicos literalmente arrombados.
Se~to Se ~' mais particularmente, da cld~de e~ que Principalmente o Poder Judiciário precisa agir de for-
estl~e no fmal de semana passado, Taplramuta, na ma urgente e enérgica.
Bahia. E t' h d'_. , , ._, ra o que In a a Izer.

Nao fUi com essa fmalldade para a reglao. FUI O SR GASTÃO VIEIRA - Sr Presidente peço
c~amado, na última h~ra por co~pan,heiros daquela a palavra p~la ordem. . ,
c~d~~eetlveaoportu,nIdadedevlvenclarnaq~el~Mu- O SR. PRESIDENTE (Mar ai Filho) - Tem V.
nIClplO quadro de deixar qualquer Deputado Indlgna- E I ç
do, com hospital fechado, a cidade abandonada, cre- xa. a pa avra. _
ches sem pagamento de salário e falta de entrega da O SR. GAS~~O VIEIRA (Bloco/PMDB-M~.Pela
merenda escolar. A cidade vive num caos, e nós te- ordem. Sem revlsao d? ,o~ador.) - Sr., Presldent~,
mos cobrado da Justiça ação enérgica quanto a essa Sras. e Srs. Deputad,os, InIclalm~nte, reglst~o o falecl-
questão mento, ontem, na Cidade do RIO de Janeiro, do Sr.

. _ '" José Burnett, ex-Deputado Federal por três legislatu-
V. Exa., Deputado Gasta0 Vieira, fOI nosso par- ras, S. Exa., durante muitos anos, militou na política

ceiro em empreitada no Ceará, quando fomos cobrar do Maranhão ajudando assim a escrever a história
do Tribunal de Just~ça que tomasse m:didas ~nér~i- política do m~u Estado.
cas contra os Prefeitos que m~tem a ma~ no dinheiro Sr. Presidente, sei que muitas notícias importan-
do FUNDEF. Sabemos ,q~e ~xlste mo~o~!~ade, e, em tes têm ocupado espaço na imprensa nos últimos
c~~os aspec~os.' a conlve~cla ~o Judlclano tem per- dias, como, por exemplo, a discussão do salário míni-
mltldo a continUIdade da sltuaçao. mo ou a troca do comando desta Casa. Há assunto,

Sras. e Srs. Deputados, daqui a 26 dias estarão entretanto, que está caindo no esquecimento, mas
tomando posse os novos Prefeitos. Toda sorte de ma- faço questão de recordá-lo todos os dias da tribuna
landragem e safadeza pode ser praticada nesses úfti- desta Casa: a avaliação do ensino fundamental brasi-
mos 26 dias, com o intuito de destruir. E a destruição feiro, divulgada pelo Ministério da Educação na se-
não se abaterá sobre o Prefeito eleito. Terá efeitos mana passada. Isso é algo tão grave que não pode-
imediatos, reflexos perversos sobre a população, mos esquecer nem permitir que se transforme ape-
principalmente sobre o futuro das finanças públicas nas em discussão acadêmica ou busca por culpados
de qualquer Município. ou por razões que justifiquem o fracasso.
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Na verdaae, trata-se de fracasso brutal. Pesso- O SR. L1NCONLN PORTELA - Sr. Presidente,
aimente, como curioso na área de educação, acredito peço a palavra pela orgem.
que a aVa!iaçãp do SAEB tenha muito mais validade O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.
do que as de 1995 e 1997. Isso porque a base foi am- Exa. a palavra.
pliada, um, número maior de esc.olas e ~e alunos f~i O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.
avaliado, ~, portanto, talvez esteJa~o~ dlar:te da Prl- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presid~n-
meira avali~~ão real do ~nsino br~sllelr~. N~o que as te, Sras. e Srs. Deputados, os consumidores brasllel-
anteriores nao ~enham tido sua Importancla, mas a ros, após árdua batalha pela elaboração do Código
amostra,era mUito pequena. O quadro real da educa- de Defesa do Consumidor, importante instrumento
ção públi9~ bras,i1ei.ra é exa~amente o de 1999, quan- que temos hoje contra os abusos de inescrupulosos,
do a pesq~lsa fOI feita, ampliando-se a base. Ela mo~- correm o sério risco de ver essa conquista ir por
tra que a educação é um desastre nacional do RIO água abaixo.

Grande do Sul ao Amazonas. Tenho em minhas mãos o anteprojeto de lei ela-
E não adianta querer co!ocar a culpa em ~o~tin- borado pelo Governo Federal, que "cria a Agência

gente maiqr de alunos que vela para a escola publica, Nacional de Defesa do Consumidor e da Concürrên-
principalm~rte no perí~do no~ur~o. Isso nã? é verda- cia", promete cuidar dos direitos dos consumidores s,
de, ou é verdad~ parc~al. O ~Jr~InU~~ cr~sc~mento da ao mesmo tempo, controlar a concorrência no País.
matrícula não atinge 5 to e nao JustifiCaria tao grande Promulgado há dez anos, o Código de Defesa do

queda" Consumidor tem tentado melhorar as relações de con-
Não há também que se dizer que a escola parti- sumo e implantar no Brasil mentalidade segundo a

cular, que também decaiu. n? pesquisa.do SAEB, pu- qual todas as instituições públicas e civis da área,
xou o ensino público braSileiro para baiXO. A amostra como PROCON, Vigilâncias Sanitárias, INMETRO e
nas escolas particulares é muito pequena para que se IDEC _ Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor,
possa fazer uma ilação desse porte. possam atuar em conjunto, na busca de melhor articu-

Sr. Presidente, amanhã, na Comissão de Edu- fação, visando aos interesses maiores da sociedade.
ração, vamos receber a Diretora do INEP, que discuti- Relativamente nova, a política de defesa do
rá os resultados do SAER Tenho absoluta certeza de consumidor precisa de maior consolidação instituei-
que, a partir daí, começaremos um grande debate, anal. Isso não negamos. Mas, Simplesmente, passar
para tentar descobrir as causas que levam o ensino uma borracha em tudo e começar do zero, como está
fundamental brasileiro, depois da inserção de compu- sendo feito hoje pelos Ministros da Casa Civil, da
tadores nas. escolas e da implementação de progra- Justiça, da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e
m~s como TV, Escola, Livro Didático, Merenda Esco- Gestão e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
lar e Renda Mínima, à queda de qualidade. Exterior, criadores do anteprojeto, creio não ser de

O ensino fundamental brasileiro está solto. Não bom alvitre, principalmente em se tratando de con-
há mais supervisão, não há parâmetro curricular re- quistas e direitos.
produzIdo em cada Estado para. que o professor pos- Compartilho do mesmo pensamento do IDEC;
sa seguir e ser cobrado. Esta a teoria que vou expor "Não será a simples criação de uma agência federal
amanhã. que propiciará o aperfeiçoamento do desempenho do

Falarei também sobre a promoção automática. setor".
Ninguém mais fica reprovado. Tenho certeza de que a Ao contrário, expresso minha preocupação em
promoção automática, utilizada por muitos Estados relação a diversos pontos da proposta em questão,
brasileiros, pode ser um dos instrumentos de deca- que poderão aprofundar os problemas e determinar
dência do ensino público. prejuízo à proteção dos consumidores e retrocesso

Convido esta Casa para, amanhã de manhã, na quanto a árduas conquistas da sociedade brasileira
Comissão de Educação, assistir ao primeiro depoi- nessa área.
mento público das autoridades do Ministério de Edu- O problema começa já no próprio conceito de se
cação com relação ao SAEB. Esse assunto não pode criar agência única para tratar de dois temas tão dis-
ser esquecido. Ele é tão importante quanto o salário tintos: defesa do consumidor e concorrência. A expe-
mínimo e outras questões que estamos discutindo riência de alguns países latino-americanos que ado-
nesta Casa. taram esse mesmo sistema, como Panamá e Peru,

Muito obrigado. mostra que, entre esses dois temas, não há equilíbriO:
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inevitavelmente, o consumidor é qu-em sai perdendo, foi anunciado, começou a naüfragar o acordo político
em favor da concorrência. A própria estrutura do novo costurado por várias Lideranças. O argumento usado
órgão reforça que o consumidor não será o tema prio- foi o de que não poderíamos, de forma alguma, sacri-
ritário da agência, uma vez que ela contará com seis ficar as emendas individuais dos Parlamentares, por-
diretores: um diretor-geral, três diretores para o as~ que eram sagradas.
sunto concorrência e apenas dois para defesa do
consumidor. Tal afirmativa é, em essência, uma versão, e não

um fato. Mesmo que se tratasse de um fato, a grande
Além disso, pela forma como está elaborado o discussão que deveríamos travar seria para definir se

art. 10, inciso XI, do anteprojeto, os órgãos que hoje partiríamos para questão menor, do ponto de vista da
atuam diretamente na defesa do consumidor ficam política paroquial do Parlamentar, ou se enfrentaría-
impedidos de propor ação civil pública, cabendo so- mos questão maior, do ponto de vista dos interesses
mente ao diretor-geral da agência essa atribuição. É da sociedade brasileira, uma vez que o salário míni
um grande retrocesso. mo é, indiscutivelmente, um dos maiores mecanis-

Cito apenas estes fatos, mas são muitos os as- mos de distribuição de renda. Como todos sabemos,
pectos negativos do anteprojeto que cria a Agência Na- a distribuição de renda está diretamente ligada ao re-
cional de Defesa do Consumidor e da Concorrência. aquecimento da economia. Os 30 reais de aumento

Tema tão complexo e importante como este não no salário mínimo, para muitos brasileiros, significam
pode ser empurrado goela abaixo, após apenas dois mais pão, mais leite, mais feijão e mais arroz em suas
meses e meio, prazo que o anteprojeto ficará à dispo- mesas.

sição para consulta pública. No entanto, rapidamente essa versão foi posta
Assim como ocorreu com o Código de Defesa a nu e mostrou que não correspondia à realidade. A

do Consumidor, que, por meses ou anos a fio, foi dis- resistência política ao cumprimento do acordo _ que,
cutido, criticado, modificado, ampliado e melhorado
com a ajuda de todas as entidades interessadas e a segundo minha opinião, deve ser cumprido -, diz
sociedade em geral, essa proposta do Governo não respeito à aprovação de projetos de lei que irão pro-
pode ser mais um instrumento da vontade única do porcionar aumento de arrecadação de receita, para
Poder Executivo. Que esta Casa fique atenta, para viabilizar o pagamento do salário mínimo de 180 rea-
que não haja prejuízos, mínimos que sejam, ao tão is. Como argumento de resistência ao não-cumpri-
castigado trabalhador brasileiro. mento do acordo, indiscutivelmente, alega-se que

Era o que tinha a dizer. esta Casa não pode aprovar a quebra dos sigilos fis-
Muito obrigado. cal e bancário.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a Ora, Sr. Presidente, só haveria quebra de sigilo
palavra pela ordem. se fosse permitido levar os dados ao conhecimento

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. público. Não se trata disso, mas sim de proporcionar à
Exa. a palavra. Receita Federal mecanismos que lhe permitam fisca-

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem lizar e tributar pessoas que movimentam grandes 50-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- mas e impedir que somente os pobres deste País pa-
putados, depois da reunião de Líderes que aconteceu guem impostos, inclusive a CPMF, enquanto ricos,
na Comissão de Orçamento, quando o Senador Amir grandes grupos e pessoas com grandes recursos não
Lando manteve contatos com a equipe econômica do são tributados quer na renda, quer na movimentação
Governo e com o próprio Presidente da República, financeira.
que, por intermédio do porta-voz do Palácio do Pla- Eis o embate a ser travado. Vamos fazer com
nalto, anunciou que o salário mínimo seria elevado que as leis valham para todos, ou apenas para al-
para 180 reais, mediante acordo segundo o qual pro- guns? A lei vai continuar valendo apenas para a par-
jetos visando ao aumento da receita seriam aprova- cela menos favorecida da população, ou vamos dotar
dos por esta Casa, evidentemente se criou no País a Receita Federal de mecanismos que façam a lei va-
grande expectativa. Agora, por parte da sociedade ler para todos?
brasileira, há um clima de certeza a respeito. Esta é a hora da verdade. Espero que, nesta se-

Para surpresa de muitos e inquietação de gran- mana, esta Casa possa dar respostas à sociedade
de número de brasileiros, na mesma semana em que brasileira, inclusive para que o clima de otimismo que
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parcela considerável da população passou a ter com espera para este evento em torno de mil participan-
vistas ao recebimento de um salário mínimo de 180 tes, vindos de todo o Brasil. Engenheiros, sanitaristas,
reais possa materializar-se. Espero que esta Casa te" Secretários de Urbanismo, presidentes de companhi-
nha a coragem de çriar os mecanismos e, acima de as de limpeza urbana, estudantes, professores esta·
tudo, as condições para o pagamento de um salário rão aqui amanhã para discutir o destino que se deve
mínimo justo a milhões de brasileiros. dar aos resíduos sólidos, problema muito sério. Preci-

Muito obrigado. samos fazer a coleta seletiva para o aproveitamento
O SR. PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, desse resíduo, que tem grande valor econômico, bem

peço a palavra pela ordem. como lhe dar destino final apropriado, para evitar as

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. doenças.
Exa. a palavra. Será dada ênfase muito grande ao assunto,

O SR. PEDRO FERNANDES (PFL-MA. Pela or- principalmente com os Prefeitos eleitos, levando a na-
dem: Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e ção de higiene básica a todas as escolas públicas. A
Srs. Deputados, hoje, a CPI do Narcotráfico está en- partír da higiene, podemos resolver os problemas de
tregando seu relatório, que, possivelmente, nesta se- saneamento básico, resíduos sólidos, esgotamento
mana, deverá ser aprovado. E, na históría das CPls sanitário e água potável.
d~~ta Casa, naturalment~, a histó~ia da CPI do Narco- Portanto, deixo registrado o convite à Casa para
trafico tem destaque mUito especial. participar da abertura amanhã do seminário no Audi.

Sem entrar no mé~ito dos acertos e erros, quero tório Nereu Ramos.
congratular-me com todos os integrantes, na pessoa Era o que tinha dizer.
do Relator, Deputado Moroni Torgan, e do Presidente, O SR FEU ROSA _ S P 'd t I _
D M M I

.. f . . r. resl en e, peço a pa a
eputado agno a ta, pnmelramente porque OI I d

' , vra pe a ar em.
uma CPI que precIsou de bastante coragem para en- , _ v.
frentar o narcotráfico, o crime organizado neste País, O SR. PRESIDENTE (Marçal FIlho) Tem .
Não foi fácil para todos os membros da CPI enfrentar Exa. a palavra,
esse segmento criminoso da sociedade, que não res- O ~R. FEU ~OSA. (P8DB - ES. Pela ~rdem.
peita as leis, haja vista a violência que impera em todo Pronuncia o segUInte dlscurs~.) - SI': ,Presidente,
o território brasileiro, com destaque para o Rio de Ja- Sras. e Srs, Deputados, gostana de soliCitar a tranl:\-
neiro e São Paulo, crição nos Anais desta Casa do discurso "Bol-

P rt t S P' 'd t f . h sa-Escola, Pobreza e Cidadania", do Dr. Jorge Wert-
o an o, r. resl en e, quero azer a mm a h ' d UNESCO B 'I d, em, representante a no rasl I quan o

homenagem a todos os Integrantes da CPI, pela bra- d " - S'" N' I d R d
, It d t h , . d' e sua partlclpaçao no emmano aCIona e en a

vura e pe os resu a os que apresen am oJe, m (- ,., A

cando ~ara indiciamento Deputados Federais e Esta- MIn~ma, realizado pela Camar~ dos Deputados, em

d ' P f 't t 'd d d d I conjunto com a UNESCO, nos dIas 8 e 9 de novembro
uals! re elos e au on a es e mo o gera. de 2000.

Há de se ressaltar a coragem desses Deputados, G t ' d 't t 'd d., os ana e aprovei ar a opor unI a e para pa-
pOIS todos possuem famfhas e raízes nos Estados b' D J W th ' 'f t d" . " _ ra emzar o r. orge er em, que exerce a ren e a
onde o CrIme orgamzado tambem esta presente. Nao t - d UNESCO B '( t f d', " represen açao a no rasl uma are a Ig-
resta a menor dUVida de que fOI pela coragem e pelo d h' t 'bl' A UNESCO, na e recon eClmen o pu ICO. vem pres-
destemor dessas pessoas que a CPI chega ao final. t d I t ' P , f dan o um exce en e serviço ao ais em avor o seu

Parabéns a todos. desenvolvimento e de sua paz social.
Outro assunto que gostaria de tratar é sobre o Nos meus pronunciamentos na Câmara dos De-

seminário que a Comissão de Desenvolvimento putados, Sr. Presidente, reiteradas vezes tenho ex-
Urbano e Interior da Câmara Federal realizará a partir pressado esse ponto de vista tanto sobre o trabalho
de amanhã, com a duração de três dias, sobre resídu- da representação no Brasil quanto sobre seu repre- ,
os sólidos. sentante.

A exemplo do grande seminário sobre sanea- Muito obrigado.

menta básico feito no ano passado, com resultados DISCURSO A QUE SE REFERE O
notáveis, a Comissão de Desenvolvimento Urbano ORADOR:
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Jorge Werthein*

Ao ensejo da realização do Seminário Nacional
Renda Mínima vinculado à Educação, quero, primei
ramente, saudar os representantes da Argentina e do
México aqui presentes e cumprimentar a Câmara dos
Deputados por mais uma importante iniciativa em prol
das políticas públicas de combate à pobreza que a
UNESCO apóia devido à sua enorme relevância pú
blica.

Em 1995, durante o Cúpula Mundial para o De
senvolvimento Social realizado em Copenhague, Di
namarca, inaugurava-se o Relógio da Pobreza. Era
uma tentativa de mostrar, de forma dramática, a rapi
dez do crescimento da pobreza no mundo. Nesse re
lógio, a cada minuto, são 47 as pessoas que se so
mam ao já enorme contingente de pobres, movimen
tando seus ponteiros digitais. E isto representa nada
menos que 25 milhões de pessoas por ano se incor
porando ao contingente de pobres no mundo. A Amé
rica Latina não fugia a esse quadro desolador. No pe
ríodo que vai de 1980 a 1999, o número de pessoas
pobres aumentou de 63 para 130 milhões.

Em 1947, um ano após a criação da Unesco e
um ano antes da aprovação da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, a população mundial era de
2,3 bilhões de pessoas, desse total, 400 milhões
eram de pobres e representavam 17,3% da popula
ção mundial. Já em fins desse século que se encerra,
os estudos de diversos organismos internacionais
estimam em 1,3 bilhões o número de pobres, o que
significa aproximadamente 22% dos 6 bilhões de pes
soas que hoje habitam o mundo, apesar de a riqueza
produzida pela humanidade haver aumentado, nesse
mesmo período, mais de 7 vezes.

Bolsa-Escola, Pobreza e Cidadania Mas não só se intensificou o quadro 'da pobreza
no mundo, como também mudaram as condições obje
tivas que sustentavam diversas propostas de solução.

A enorme crença numa ordem sociaLalternativa
que igualasse os homens em suas posses, permitin
do à humanidade passar do reino da necessidade ao
império da liberdade ruiu juntamente coIT,1 o Muro de
Berlim. E não devemos esquecer que foi esta crença
que sustentou grande parte dos movimentos sociais
deste controvertido século XX. '

Num outro campo de propostas e de alternati
vas, as que surgiram sob a inspiração do Welfare Sta
te Keynesiano, foi possível observar um nítido proces
so de corrosão de conquistas sociais, sobretudo nas
últimas duas décadas. As grandes transformações
acontecidas na economia capitalista no fim de século,
com profundas repercussões no mundo do trabalho,
levaram a um processo de crise e progressiva deses
truturação dos mecanismos de salvaguarda social
montados nas últimas 5 décadas.

As primeiras, referem-se a uma dupla dissocia
ção: a ruptura da relação entre produção e emprego e
a ruptura da relação entre emprego e renda, provoca
das por grandes transformações no campo da ciência
e da tecnologia, permitindo e favorecendo uma alta
produtividade, que por sua vez acirrou a competitivi
dade entre as nações e acelerou o processo de glo
balização das relações econômicas. A conseqüência
desse fenômeno, que vive a sua plenitude, tem sido a
redução da necessidade do trabalho, fazendo surgir,
entre outros efeitos, um novo segmento social- o dos
"novos pobres", antes inseridos no mercado de traba
lho, o que significa que a exclusão não_mais se limita
aos grupos fragilizados em geral (incapazes, idosos,
etc), começando a atingir também setores que anfes
se julgavam estáveis. ~

A segunda referência consiste na dificuldade
"Representante da UNESCO no Brasil e Coordenador do Progra- dos sistemas burocratizados de proteção social em
ma UNESCO/MERCOSUL. se adaptarem às novas realidades. Os obstáculos são

É inegável que enormes avanços foram registra- tanto de natureza econÔmica quanto política. A redu-
dos nas últimas décadas: desde 1960, a mortalidade ção de postos de trabalho provoca, como todos nós
infantil nos países em desenvolvimento caiu mais de sabemos, a redução das contribuições dos trabalha-
50%. A incidência da subnutrição teve queda de 30%. dores ao sistema de previdência soelal, configuran-
Em 20 anos, a China e outros 14 países, que repre- do-se um novo quadro onde, por um lado, destaca-se
sentam 1,6 bilhão de pessoas, diminuíram em 50% a o progresso tecnológico.e, por outro, assiste-se o de-
parcela da população vivendo abaixo do nível de po- clínio da justiça social..Nesse novo qepário, somente
breza. Ainda assim, segundo o PNUD, 840 milhões de atender a desempregados e assistir aos fragilizados
pessoas, entre elas 160 milhões de crianças, estão toma-se insuficiente. Não podemos nos esquecer que
subnutridas, 100 milhões de crianças estão sem es-"" há o componente político crescentemente alimentado
colas, cerca de quase 900 milhões de habitantes são '\ pelo amplo envolvimento da sociedaae civil e das or-
analfabetos, e um número ainda maior não tem aces- ganizações não-governamentais na discussão públi-
so à água potável. ca do impasse.
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Na medida em que a elevação da produtividade incremento na geração de tempo livre excedente,
favorecida; pela alta velocidade dos avanços científi- tempo livre de grandes massas da população que
cos_e tecnológic?s, .aliado a um processo de globali- nem nas melhores condições do ciclo econômico po-
zaçao e concorrencla desenfreada e, por vezes, sem derá ser incorporado na esfera produtiva
ética, limita a necessídade do trabalho, a exclusão se .
amplia e torna-se o fator mais importante da crise do Se o binômio produção/renda sofre uma forte in-
mundo globalizado. Nunca foi tão urgente uma nova flexão, também se constatam rupturas na relação em-
ética para presidir e gover,nar o desenvolvimento. prego/renda/contribuição para a seguridade social

Nossps modernos sistemas de proteção social com o aparecimento de novas formas de utilização do
estruturaram-se historicamente a partir de duas ver- tempo de trabalho (terceirização, flexibilização, traba-, , I

tentes bem diferenciadas. A assistência a indivíduos lho autônomo, emprego temporário, ocupações pre-
ou a famílias em situação de necessidade vem de lon- cárias, etc).

ga data. Me:l?~o qua~do r:conhecida modername,nt~ Algumas idéias lançadas, inclusive pela Cepal,
como l,I~ dIreito social, ,nao perde suas caractenstl- de transformação produtiva com equidade não foram
cas originais como direito subjetivo, categorial, não avante devido, entre outros fatores, à prática de um
contributivo e seletivo. De forma mais moderna, COm a verdadeiro fundamentalismo de mercado para usar a
universalização do trabalho assalariado, o trabalha- expressão do Presidente Fernando Henrique Cardo-
dor passou a ter direito a uma renda substitutiva em so. A rigor, o que temos assistido nos últimos anos é a
situ,ações de privação temporária (por enfermidade persistência de políticas excludentes e concentrado-
ou por desemprego) ou de;finitiva (invalidez, velhice) ras de renda.

financiad~ cqm as contribui~ões, de forma proporcio- Esobre a base dessas profundas ru turas, que
nal à renda dos setores efetivamente empregados. t t d t d d' P t. , . . '. se es ru uram, no mun o o o, as Iversas propos as
, DeVido a IS~O, emerg~ram e,se c?~solJdaram SIS- que, de forma genérica, denominamos como Garan-
temas de s,egundade socIal obngatonos. Temos as- tia de Renda Mínima ou Direito de Cidadania de con-
s!m, a estruturação de sistemas de seguridade social tar om m ,'n res o b' 'co or 'o d ma' 'm s
b

.' , ' . I d .' b" c u g s aSI , p mel e ec OIS o
o rrgatorros, co oca os como um direito o jetlvo, com de transferência monetária a indivíduos Oll família"
contribuições regulamentadas e resultado de uma es- , , , , •. ~,

, I' - -, I 'b'I'd d para garantIr um patamar mlnlmo de eXlstencla e sub-
trelta re açao entre ocupaçao estave e pOSSI II a es 'tA' d'

_ , SIS encla Ignas.
de acesso à proteçao SOCial.

Apesar da. diversi~ade nos modos de estrutura- Nos países ~e~envol~idos, que entra~am no sé-
ção, pode-se afirmar que esses dois dispositivos: a culo 20 numa poslça? relatlvam.ente vantaJo~a, o de-
~ssistência e o seguro social, em grau variável, cons- bate s~ centra na cnse da ~ocleda?e salanal e na~
tituíram a base dos sistemas de proteção social do neceSSIdades de_refor~ulaçao d~ sistema de segur~-
mundo moderno ao menos até a década de 80 a dade e de proteçao social. Nos palses em desenvolVI-
partir da qual u~a série de 'novos fatores presen;es m,ento, como os da A~érjc_a Latin~, que começaram o
no processo de transformação produtiva surgem e seculo XX em uma sltuaçao relativamente desvanta-
concorrem para corroer as bases de sustentação do josa e vulnerável, e que se inseriram ou foram inseri-
Estado de Bem-estar Social inspiradas nas teorias dos na complicada rota dos ajustes macro-estruturais
keynesianas do pleno emprego. de inspiração neoliberal, o debate sobre o tema cen-

Por um lado, registra-se a crescente substitui- tr~-~e, nos mecanismos de combate a uma pobreza
ção dortrabalho "vivo" pelo trabalho "morto". O gigan- hlstonca e estrut~ral.
tesco desenvolvimento tecnológico das últimas déca- Não podemos negar que, em torno das propos-
das foi substituindo de forma progressiva, o trabalha- tas de renda mínima existe ainda um grande conjunto
dor pela máquina, mediante à utilização de processos de questões pouco abordadas e mal resolvidas em
altamente automatizados. isto vem originando uma nosso meio. São questões que vão muito além das
crescente ruptura no binômio produção/renda, dimi- definições técnicas ou operacionais, dos critérios ou
nuindo, em relação ~o ~roduto gerado, os postos de da abrangência de tal ou qual programa concreto.,São
trab~lho. Por oytro, junto ao enorme incremento na questões que se situ~m na esfera dos problemas poU-
produção da riqueza social, observa-se um enorme ticos e econômicos que o pafs enfrenta,
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Apesar do aparente consenso que parece cer- ciativas propagadas por algumas organizàções como
car esse tipo de iniciativa, pretendemos nessa oportu- o Basic Income European Network, por.gr.üpos de in-
nidade, chamar a at~~ção par:a o fato de que os pro- telectuais preocupados com as saídas possíveis para
gra~a,s de renda mlnlma se m~crevem nu~ ~ampo as desigualdádes que marcam nossa modernidade,
polemlco, num terreno de desafios e, especlflcldad~s por legisladores ou dirigentes políticos tentando
que podem nos dar um marco conceituai para avaliar , " "
e comparar as diferenças e semelhanças ent d'- achar formas mais efl<?lentes de combate a pobreza e

reasl 'I-lido -f"d' 'd
versas experiências já existentes, várias das quais cer- a exc usao. o aVia, n~~ o~ am _a mcorp0r.~ o nas p~-

tamente serão abordadas ao longo desse seminário. utas de luta ou nas relvmdlcaçoes centrais dos movl-
Em primeiro lugar, sublinha-se o próprio fato de mentos sociais de base. . '_

o aparente consenso suprapolítico que parece cercar Tudo indica, no entanto, que como aquestão da
esse tipo de iniciativa, tanto no plano da constituição pobreza esteja em franca evolução política, existem
histórica dessa estratégia quanto no plano da diversi- possibilidades concretas de alternativas de renda mí-
dade e apoios que as experiências de renda mínima nima como a bolsa-escola, virem a se 'constituir em
têm recebido. plataformas obrigatórias dos programas dos partidos

Efetivamente, as demandas por uma estratégia políticos, das políticas de governo e da sociedade civil
de transferência monetári? diret? como um m,ecanis- em geral. Nas campanhas políticas das últimas elei-
mo moderno de combate as desigualdades e a exclu- ções municipais a reivindicação bolsá-escola já se
s~o, como f~rma sub~titutiva d,a~ estruturas de prote- fez presente em 'algunS partidos políticos.
çao e segUridade SOCial, se orlgmam e se fundamen-
tam tanto no epicentro das propostas neoliberais Uma terceira questão nos remete ~ real capaci-
(Frederich Hayek e Milton Friedman) quanto nas dis- dade que tem os poderes públicos, em situação de
cussões da esquerda sobre a crise da sociedade do crise financeira e de aperto estrutural,' 'de implemen-
trabalho (pode se mencionar, neste campo, as figuras tar programas massivos de renda mínima em condi-
de André Gorz e Van Prajis, dentre outros). ções de superar, efetivamente, os marcos da pobreza

No Brasil, a generosa proposta do Senador estrutural reinante em nossos países. O que se tem
Eduardo Suplicy, para a implantação de um programa visto, com muita mais freqüencia que o'desejado, é a
de Renda Mínima Nacional que atingiria perto de 38 definição das linhas de pobreza que deveriam ser
milhões de pessoas, foi aprovada em dezembro de atendidas pelos programas muito maís a partir dos,
1991, de forma unânime, por todos os Partidos Políti- saldos ou resíduos financeiros disponíveis do que de
cos no Senado. um entendimento das' necessidades socias básicas

Numa recente pesquisa da UNESCO realizada da população,
com cerca de 2.000 dirigentes municipais de educa- Isto nos leva a outro conjunto dé questões, ain-
ção em articulação com a UNDIME, foi possível verifi- da em aberto, que esperamos sejam discutidas e es-
car a relativa independência das iniciativas locais de clarecidas nesse Seminário. Em prim~iro lugar, cabe
renda mínima da filiação partidária, tanto da parte dos perguntar em que medida as estratégi~s de renda mí-
Prefeitos quanto dos Secretários Municipais de Edu- nima se localizam aind? no terreno da? polítas residu-
cação. As experiências de modo geral eram aceitas ais e compensatórias ou já adquiriram a prioridade
por todos os partidos políticos. Cabe perguntar a essa necessária para serem consideradas como políticas
altura o que este aparente consenso realmente signi- socias de construção de uma sociedaéle mais justa e
fica e representa. eqüitativa? Até que ponto elas operam aindo nos mar-

Uma outra questão que abre sérios interrogan- cos dos "mínimos de necessidades socias a serem
tes e perplexidades é o "vazio social" que marca a satisfeitas como direito a ser garantido de forma uni-
constituição e consolidação das propostas de renda' versal? Em que medida a liberdade e autonomia de
mínima no mundo todo. Apesar de ser visto, em mui- escollha que esses programas prop~gam consistem
tos casos, como um modelo de superação de antigos em incremento da capacidade de escolhas de formas
conflitos e disparidades sociais e como um direito e qualidades de vida, ou simplesmente escolhas de
para a constituição de uma nova cidadania, não en- bens e ser~iços oferecidos pelo mercado?
gendrou, ainda, demandas reivindicativas de peso Por outro lado, se como política distributiva, de
nos movimentos sociais desse final de século. São ini- enfrentamento da pobreza e das mazelas dos merca-
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dos modernos surge um conjunto de dúvidas e ques- das políticas compensatórias, pois enfrenta um c0'l-
I '

tionamentos de diversos setores, comas experiências junto de carências não consideradas no rol de políti-
de rendfi 111ínima associada à educação, tipo bol- cas e programas modelo universalista excludente que
sa-escola, sobretudo por focalizar somente aquelas prevaleceu até finais da década de 1980. Tem por~an-

famílias pobres ou miseráveis com filhos em idade es- to, continua Lavinas, a possibilidade de se constituir
colar, diverso~ trabalhos e estudos, nos permitem num novo registro em matéria de política social no
sustentar a eficácia social dos programas de renda Brasil, que contempla no seu cerne os grupos socias
mínima as~oCiada à educação. mais desfavorecidos e tradicionalmente excluídos.

Como lá afirmamos em diversas oportunidades, Numa recente pesquisa avaliativa realizada
a idéia de garantir um ingresso mínimo a famílias em pelo Unesco Brasil, em parceria com o Unlcef e a Pó-
. ~ d d b . r b lis, sobre o Programa Bolsa-Escola do Distrito Fede-

sltuaçao e necessi ade ou a alxo dEl Inha de po re- ral foi possível comprovar, pelas evidências coleta-
za" não é nova. Diversos países d~ Europa ( Como das, resultados realmente significativos, dentre os
Inglaterra, Alemanha, Holanda, Bélgica, França,

I quais se destacam:
Irlanda,etc) imp'lantam, desde,a década de 60, algum I

I No campo educacional:
tipo de estratàgia neste sentido e a própria Carta So- Drástica redução da evasão da repetência esco-
cial adotada pe:1a eCOE preconiza sua ampliação e lar nos estratos sociais onde esses fenômenos;
!=lxte"são. N~5 Estados Unidos da América, diversos Melhoria substancial da aprendizagem e do
programas, como o antigo Aid for Familes with Depen- aproveitaamento escolar dos alunos bolsistas.
dent Child,en - AFDC - cumprem função idêntica. Incremento da motivação e das aspirações e do

A originali~ade impactante ~os programas que aproveitamento escolar dos alunos bolsistas.
vêm sendo implantados no Brasil é sua ancoragem No campo familiar:

, I'

educacional. Noutras partes do mundo, estes progra- Melhoria das condições de vida.
mas ou são de tipo inco'ldicional (benefício universal Aumento significativo da preocupação familiar
ao alcance de todo indivíduo ou família de baixa ren- pelo desempenho escolar dos filhos.
da, selTJ exigência de contrapartida) ou, quando exi- Revalorização do papel da mulher na família (no
gem alguma contrap'restação, esta se atrela a deter- DF , é a única que pode retirar o dinheiro da bolsa.-es-
minada ocupação do tempo disponível dos adultos cola do Banco)
(cursos de qualificação ou comuni~ária, obrigatorle- No campo social:
dade de procura de emprego, etc.). No Brasil, amaior Praticamente elimina o trabalho infati', mecanis-
, I ,

parte dos programas do gênero que vêm sendo d~- mo de perpetuação da pobreza entre gerações.
senvolvidos por Estados e Municípios e agora, com Retira as crianças e os jovens das ruas, colo-
cobertura nacional a partir do Programa de Bol- cando-os na escola, o que certamente. deverá incidir
sa-Escola do Governo Federal ( Lei de Renda Mínima nos índices futuros de deiinqüencia e violência.
para Educação), a obrigagação das Famílias para ter O fortalecimento da cidadania ao diminuir a ex-
pcesso ao benefício, é a matrícula e manutenção dos clusã9 social.
filhos na escola. Nessa diferença reside a dimensão No campo econômico:
inovadora dos programas,existentes no Brasil. A ampliação da atividade econômica, ao expan-

Esse caráter inovadosr dos projetos de renda dir a base de consumo; ,
mínima, na, ~odalidade bolsa-escola, adotada por al- Pode substituir, com grandes vantagens, outros

I programas sociais, de cunho assistencialista e, por
Quns Estados e, uinicípios brasileiros, foi igualmente- I.' vezes, mais onerosos.
reconhecido pe,Ja pesquisa realizada por Lenha Ladi- Converte-se em investimento preventivo na me-
nas, do IPEA (Instituto de Política Econômica Aplica- dida em que ajuda a evitar futuros gastos do poder
da) vinculada ao Governo Federal. C programa bol- público.

sa~escola, afirma essa pesquisadora, introduz um en- Este conjunto de elementos nos permite indicàr
foque inovador, pois pretende atacar uma só vez vári- o enorme potencial de impacto inerente, aos progra-
as dimensõep da pobreza, tal qual ela se apresenta mas de renda mínima associados à educação que
no Brasil: déficit de renda + déficit de cidadanial. Nes- articulam e proporcionam em um movimento único,
se sentido, oferece um desenho até então ausente tanto o combate à pobreza quanto a mellhoria das
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condições educacionais da população~ c-ontribuindo seu êxito nã medidaem que ele se generalizar como
para corrigir as desigualdades em torno do acesso, política pública de cobertura nacional. Como obser-
permanência e sucesso das crianças na escola fun- vou com lucidez a pesquisa do IPEA mencionada, a
damental. mobilidade espacial e ocupacional da população po-

Ademais, a estratégia de renda mínima associa- bre no Brasil é muito grande, o que torna arriscado fi-
da à educaçãopossui uma_dim.ensão política ~e gran- xar critérios para a concessão da bolsa, como tempo
de alcance, pOIS a educaçao vista como o maior bem de residência por exemplo.
comum da humanidade, como ainda recentemente '
disse o Diretor Geral da Unesco - Koichiro Matsuura Sob esse aspecto, o programa bolsa-escola do
- fortalece a luta pela cidadania na medida em que Governo Federal (Programa de Renda Mínima) que
prepara crianças e adolescentes para um processo vem sendo executado em parceria com os municípios
de construção social mais justo e equitativo, que to- de renda familiar per capita e renda tributária inferio-
dos nós esperamos que venha a se tornar realidade res às respectivas médias do Estado, parece ser no
nos primeiros decênios do próximo século. momento a melhor alternativa de política pública. É

Por outro lado, como investimento preventivo, o certo que os valores praticados são ainda insuficien-
programa bolsa-escola, tirando crianças das ruas e tes para um efetivo combate à pobreza. No entanto,
as colocando na escola pode ajudar a evitar que no- há uma nítida vontade política para ampliar os valores
vas e onerosas Febens sejam criadas, contribuindo destinados a cada família atualmente, de forma a con-
dessa forma para a redução de gastos do poder públi- vertê-lo em instrumento eficaz e eficiente de redüção
co e evitando penalizar ainda mais crianças e jovens da pobreza e promoção da cidadania.
em situação de risco. Além disso, o programa como A UNESCO, desde as primeiras experiências de
estratégia de sobrevivência da família, permitindo a renda mínima associada à educação iniciadas no
compra local de alimentos, ajuda a melhorar a quali- Brasil, tem procurado avaliar e acompanhar seu im-
dade de alimentação e ativa o comércio local, o que pacto e seus efeitos. Mais do que isso, tem procurado
deixa claro a sua amplitude como política pública. divulgar essas experiências em outros países, pois

Em termos econômicos, é importante destacar elas de fato podem ajudar na luta maior da UNESCO
ainda a dimensão prospectiva do programa. Ele apon- hoje que é a de garantir educação de qualidade para
ta para a direção de desenvolvimento auto-sustentá- todos. Estamos tentando agora levar essa proposta,
vel, pois seus efeitos se revertem para combater as por intermédio da UNESCO em Paris, à Cúpula das
causas da pobreza, podendo a longo prazo se consti- Nações Unidas aproveitando o ensejo do Ano 2001
tuir em fator para romper o ciclo retroalimentador da dedicado ao Diálogo entre as Civilizações.
miséria, o~, c~mo queria, Gunnar Myr~al: ?princípio A proposta que formulamos para entrar na
de causaçao,circular, onde p~b~~za e mlsena acab~m agenda do Diálogo entre as Culturas e as Civiliza-
gera~do mais pobrez~ e ml~ena. E~s~ perspectIva ções, ou de forma mais específica entre as nações
adqUIre uma enorme dlmensao economlca s~ tentar- pobres e ricas, envolve a troca de parte da dívida ex-
mos calcular o custo da pobreza gerando maIs pobre- terna dos países pobres por bolsa-escola. Estou cada
za. Vejamos, só para citar um exemplo, o caso repe- vez mais seguro de que será somente por intermédio
tência na educação fundame~tal ~r~sileira, onde um da solidariedade entre as nações, que será possível
aluno para cursar a escola obngatona de 8 anos pode construir estratégias duradouras de combate à pobreza.
demorar em média 10,5 ( dez anos e meio). Não será , , " _
d'f' 'I' . t' d A renda mmlma associada a educaçao, em suaI ICI Imaginar a enorme quan la e recursos que ,

t ' d d' d' d t-' B 'I modalidade bolsa-escola tem a vantagem de conver-es a sen o Isper Iça a com a repe encla no rasl. "
E b I I ' ó - ",' I ter uma ajuda em mecanismo que pode torna-Ia umcerto que a o sa-esco a, por SI s ,nao Ira reso ver " , , , ,

bl d · t't ' t t' dia desnecessána, ao contrano da ajuda asslstencla-esse pro ema, mas, po era se cons I U1r em es ra e-, _ ",', , ,
. 'I' d d I lista que nao rompe o circulo VICIOSO da mlsena.91a aUXllar e gran e a cance.

Para encerrar, parece-me importante c~amar a O SR. MARCOS DE JESUS :- Sr. Presidente,
atenção que o programa bolsa-escola, em sua ~ríplice peço a palavra pela ordem.
dimensão de combate à pobreza, aumento da ~pcola- O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.
ridade e promoção da cidadania, só poderá garantir Exa. a palavra.
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o SR. MARCOS DE JESUS (P8DB-PE. Pela 01'

dH11, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
81's. Deputados, destaco desta tribuna a importante
ajuda pruvidenciada por intermédio do Grupo Pâo de
Açúcar, uma rede nacional de supermercados com
mais de ~OO'I(jjasem todo o País, que acaba de aderir
ao Proje:to f' Jordeste.

Os clientes de todas as marcas pertencentes ao
grupo que quisetem contribuir com a Félzenda Nova

Canaã - proje:to desenvolvido pelo Bispo Marcelo Cri
v811a através da ABC Rural, visando diminuir o sofri
mento do nosso povo nord8stino - poderão fazê-lo
sem alterar seu orçamento, e ainda poderão obter
vantagens. Um cartão de afinidade ,válido em todos os
HipermercadoE'- Extra, nas lojas Eletro e nos Super
mercados Pão de Açúcar e Barateiro, em varias par
tes do Brasil, é a nova ajuda para terminar as obras da
Fazenda Nova Canaã e construir outras semelhantes
pelo sertão.

Um por cento do valor de compras efetuadé!s
nessa rede de supermercados será revertido para o
Projeto NOrdeste. Além de estarem ajudando uma
obla socia', 0$ clientes que possu(rem o cartão de afi
nidade serao beneficiados: todo mês, o Grupo Pão de
Açucar vai sortear milhares de compras grátis.

Com 88se intuito, além de fazerem sua parte
contributiva para o social, os proprietários do cartão
também poderão se beneficiar. Haverá promoções e
descontos exc lusivos, além dos descontos, das pro
moç'õe::; e das facilidades de pagamento que já ocor-
rem nas lojas do grupo. .

Além disso, os hipermercados que dispõem de
zeç ão de CDs' já estão vendendo o lançamento do
Bispo Marcelo Crivella, intitulado "Vamos Irrigar o
Sertão", com renda revertida para o Projeto Nordeste.

Para concluir, Sr. Presidente, enaltecemos a
açêlo desse prestimoso Grupo Pão dE! Açúcar, que
demonstra assim ter plena consciência e responsabi-

I ,

Iídade de suas obrigações sociais. Muito me alegra
saber que também tem diversos projetos na área so
cial em comunidades carentes e seus dirigentes es
tão riluito feli:c.es em poder contribuir com o Projeto
Nordeste, por sua importância, pelos resultados al
cançados e pai!? seu grande potencial de desenvolvi
mento, pois ainda há muito o que fazer.

Eum excelente projeto que ja está apresentan
do resultados. O que ocorre hoje em Irecê, compara
do ao que acontecia antes, muito fne emociona. E te
nho certeza: de que, com essa atitude pioneira, o Gru
po Pão uê Açúcar, além da grandt:' satisfação em co-
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laborar, receberá a benção de Deus por devolver par
te de sua renda em for ma de ajuda aos irmãos mais
carentes do Nordeste.

Sr. Presidente, tivemos a oportunidade de ob
servar pessoas famintas no sertão pernambucano ali
mentando-se de palma, o alimento do gado. porque
nada tinham para comer. A Fazenda Nova Canaã, co
ordenada pelo Bispo Marcelo Crivella, é um oásis no
sertão e tem dado excelentes resultac1u':;, Assim será
em cada Estado do Nordeste, que sofre GOm a seca,

Quero, mais uma vez, parabenizar o Grupo
Pão-da-Açúcar e todos que têm contribuído para o
crescimento e desenvolvimento do Nordeste, por
meio da Fazenda Nova Canaã.

Parabéns, Grupo Pão-de-Açúcar! Parabéns,
Bispo Marcelo Crivella!

Muito obrigado.

O Sr. Marçal Filho, § 2E do artigo 18
do Regimento IntE'rno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo SI'. Michel
Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De-
putados, venham ao plenário. ,

F'recis:drnos completar o quorum constitucio
nal, para dar início à Ordem do Dia.

O SL Secretário-Geral determinará que fa(~aln

soar as campainhas.
O SR. DR. HÉLIO - Sro Presidente, peço a pala

'Ira pela ordem.
O SR. PRESIDEt<!TE (Michel Temer) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SA. DR. HÉLIO (PDT-SP. Pela CtrrJem. Sem te

vísão do orador.) - Sr. Pre::;ídente, Sra,;, I; Srs. Depu
tados, estamos vivendo urna situação elll que, como
diz o velho ditado, dá-se com urna mão e retira-se
corn a outra.

Fala-se em aumentar o salário rnlnirno para 180
reais. Quem o recebe é a inlportante parcela, dos apo
sentados e pensionistas, entre outras categorias tão
discriminadas e abartdonadas neste País. Também
são eles que, muitas vezes, necessitam de medica
mentos até para sua sobrevivência.

Vemos, Sr. Presidente, que o acordo do Gover
no com a indústria farmacêutica está chegando ao
fim, & já se fala em aumento de cerca de -12% no pre
ço dos medicamentos, para o início do próximo ano:

Como aumentar 12°/~ no valor da cesta basica
de medicamentos se os aumentos de salário concedi
dos a todas as categorias de 2s.::alariadús - funcioná
rios públicos, aposentado':i e pensionistas - sequer
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custeiam os medicamentos muitas vezes necessários
à sua própria sobrevivência? São milhões de hiper
tensos, milhares de diabéticos e de portadores de ou
tras enfermidades no País.

Sr. Presidente, no primeiro semestre deste ano,
o aumento nos preços dos medicamentos foi, em mé
dia, 18%, incidindo principalmente sobre os mais utili
zados, enquanto a inflação no mesmo período, medi
da por órgãos do próprio Governo, não atingiu 1%.
Apesar disso, já se fala em aumento de 12% nos me
dicamentos básicos.

Ora, Sr. Presidente, precisamos utilizar meca
nismos preventivos para proteger a população des
ses aumentos. Podemos, por exemplo, dar a empre
sas estatais - como a FURp, em São Paulo, e a Fun
dação Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro - a
oportunidade de colocar no mercado medicamentos
baratos para a população.

Em segundo lugar, devemos fazer com que os
genéricos ganhem o mercado - não 20 ou 30, mas 80
ou 100 medicamentos básicos mais baratos para a
população. Sugerimos também que se faça concor
rência, por meio da importação de medicamentos,
para facilitar a vida do nosso povo.

Nesse sentido, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, é importante que esta Casa Legislativa, que
tem o papel de fiscalizar o aumento de preços e prin
cipalmente proteger as categorias sociais que mais
necessitam de medicamentos baratos, estabeleça
um processo de controle desse aumento.

Por isso, solicitamos aos nobres Deputados que
não permitam o reajuste do preço dos medicamentos
no início do próximo ano. Esta Casa tem de adotar po
sicionamento firme no sentido de impedir que a popu
lação, a classe trabalhadora, os aposentados e pensi
onistas acabem usando todo o seu salário para com
prar os medicamentos básicos necessários à sua so
brevivência.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, venham ao plenário.

Daqui a pouco encerrarei a sessão, e' a ausên
cia no painel significa ausência na Casa.

Solicito aos Srs. Deputados a gentileza de virem
ao plenário.

O SR. RUBENS FURLAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. RUBENS..EUBLAN (PPS-SP.E.-ela_ordem.
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidénte, quero exter
nar minha preocupação com o assunto abordado pelo
Deputado Dr. Hélio.

Vimos, na imprensa, que o Ministro da Saúde
pretende enviar a esta Casa projeto de lei que diminui
a alíquota dos impostos para remédios, beneficiando,
naturalmente, os grandes laboratórios multinacionais.

Tenho desconfiança em relação a esse projeto,
Sr. Presidente. Se pretendêssemos fazer uma política
de medicamento barato neste País, deveríamos esta
belecer linha de crédito do BNDES para incentivar os
laboratórios nacionais a fabricar genéricos.

Se o Governo não sabe de onde tirar o dinheiro
para aumentar o salário mínimo, não podemos conce
der esse tipo de incentivo a multinacionais. Precisa
mos dos impostos e do remédio barato, que pode ser
custeado pelos lucros desses laboratórios.

Muito obrigado.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT-RJ. Pela or
dem.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dentre
as pérolas que fizeram parte do debate político nacio
nal este ano o Governo Federal incluiu, no encami
nhamento do Orçamento da República, a discussão
sobre o reajuste do salário mínimo.

O mesmo Governo já havia produzido outra pé
rola para o debate político, ao transferir aos Estados o
dever de determinar o salário mínimo sob o disfarce
da fixação do piso salarial, que também é nacional e
deve ser estabelecido por categoria, dependendo das
condições específicas de cada uma. Jamais poderão
ser fixados pelos Estados.

Pela primeira vez no País, o salário mínimo pas
sou a ser questão de Orçamento, deixando de ser exi
gência da vida das famílias e dos princípios constitu
cionais. Se há recurso orçamentário, aumenta-se; se
não há, não se aumenta. Só que não se discute os re
cursos para remunerar os juros e o capital, já retira
dos das receitas gerais orçamentárias.

O reajuste do salário mínimo passa a depender
de novas fontes. Se elas não forem encontradas, ele



PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:
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não ultrapas,sará os 5%. Os juros do capital nacional e O SR. PRESIDENTE (Michel Temer )-Tem V.
estr?-ngeiro já estão assegurados no Orçamento Ge- Exa. a palavra.
ral da República, para que sejam adequada, conveni- O SR. MILTON TEMER (PT-RJ. Peia ordem.
ente ~ irretocavelmente remunerados. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço recla-

Eu lamento que as o~osições tenham aceitado mação contra a pantomima armada no Rio de Janei·
debater o salário mínimo no encaminhamento do 1'0, com dinheiro público, para algo que nasceu da in-
Ç>rçamentq. Cqmo princípio constitucional e dever de formação que todos sabem existir em mão do Gover-
humanidade, diante das necessidades básicas da fa- no e do BNDES, de pesquisa que determina clara re-
mília bré;lsiieira, ele tem de ser retirado das receitas jeição da maioria da população pelas cOllseqüêndas
gerais da União, onde for possfvel, a fim de que as desastrosas que o projeto de desnacionalização e de-
alocações necessárias sejam feitas para cobrir even- sestatização de empresas públicas tem causado à
tuais. temporários ou passageiros déficits da Previ- sociedade.
dência Social. Mas não fazem isso. Preferem discus- Ontem, em pleno centro da cidade do Rio de Ja-
sões no sentido de arranjar novas fontes para conse- neiro, o BNDES despendeu recursos para seminário
guir mfseros aumentos de salários. Mas os juros dos em que foram debatidos os efeitos da privatização,
capitais, nacional e internacional não são discutidos, com a presença dos Ministros de Estado Pedro Pa-
porque já estão previamente assegurados pela vonta- rente e Alcides Tápias. E participavam da mesa exe-
de política do Governo, ao encaminhar o Orçamento a cutivos de empresas privadas com posições diver-
esta Casa. gentes, e não membros do Governo, uma clara opera-

Creio ser dever da Oposição inverter o debate. Te- ção de publicidade de todas as empresas privatiza-
mos que lutar para que se assegurem os recursos orça- das hoje à custa de recursos financiados pelo FAT,
mentários das receitas gerais da União para cobrir os pelo BNDES, e que geram grandes prejuízos com re-
salários e depois examinar se há recursos para cobrir o messa de lucros e dividendos para o exterior.
pagamento de Juros e de remuneração do capital. Nessa pantomima, vimos, constrangidos, perso-

, ,Nós, da Oposição, repito, temos o dever de in- nalidades, co,mo o Dr. Fernando Xavier, ~x-~resi~e~te
verter o debate. Lamento que nossas Lideranças o da TELEBRAS. que trabalhava pela pnvat/zaçao da
tenham aceito da forma apresentada pelo Governo empresa, ser homenageado como Presidente - certa-
que quer remunerar prioritariamente o capital e, a~ mente c~~ altíssimo salário - da companhia privatiza-
s,alário, a~ batatas. Para os salários, que os Deputa- da Telefomca; a Dra. HeJen~ Landau, que ao, me~l11o
dos arranjem outra solução, porque as receitas ordi- tempo operava o Plano NaCional de Desestatlzaçao e
nárias do Orçamento já estão destinadas prioritaria- fa~ia lobby das ~mpresas privatizadas e para as quais
mente à remuneração dos capitais nacional e inter- fOI trabalhar ao fmal desse processo. Eram as pessoas
nacional. que faziam a festa ontem à custa do Erário.

~Io entanto, é dever da Oposição invocar o prin- Sr. Presidente, comunico.a V. Exa. e. à Casa ~ue
cípio constitucional que define as condições mínimas estamos entrando com requen~en~o, ~e mformaçoes
que devem ser pagas à família para sua existência para saber cOf'!~retamente quais ~r~t~nos foram ado-
com ,p mínimo de dignidade. Vamos ver se o povo, a tados p~~a realização desse semmano. Se se trat~v~
família e o trabalhador brasileiro estão vivendo com de publ~cldade ou de debate sobre o processo,de pn-
dignidade e dar-lhes o ue re uer a Constituição, reti- vatlzaçao. Vamos levantar os da~os a respeito dos

q . q _ , , custos e, baseados na sua obtençao, faremos consul-
rando dos Impostos gerais da Naçao o necessano t' fd' b 'bTd d d ' d'd d
para cumprir o princípio constitucional, deixando para ~ Jur Ica so rte a pO,sbsl~ II a e o pebl,l "dO de rdessar-

d
" b b t d' d"d cimento aos co res pu ICOS com a pu lei a e e Em-
epols, se 50 rar ver a, o pagamen o as IVI as . d

brasileiras, que não sabemos como foram contraídas presas p~lva a~.
e menos ainda como aumentaram e se multiplicaram. MUito obngado.

Muito obrigado, Sr. Presidente, VI - ORDEM DO DIA
, I

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
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Partido Bloco

RORAIMA

A1ceste Almeida PMDB PMDB/PTN,
Almir Sá PPB

Moisés Lipnik PL PUPSL

Presentes de Roraima : 3

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PPB

Eduardo Seabra PTB

Presentes de Amapá : 2

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB

Gerson Peres PPB

Giovanni Queiroz POT

Jorge Costa PMDB PMOB/PTN

José Priante PMOB PMOB/PTN

Nicias Ribeiro PSDB

Nilson Pinto PSDB

Presentes de Pará : 7

AMAZONAS

Euler Ribeiro PFL

Luiz Fernando PPB

Pauderney Avelino PFL

Presentes de Amazonas : 3

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS

Confúcio Moura PMOB PMDB/PTN

Nilton Capixaba PT8

Presentes de Rondonia : 3
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Partido Bloco

ACRE
"
IIdefonço Cordeiro PFL.-,

o "João Tota PPB

José AJeksandro PSL PLlPSL

:I~~cio Bitiar PPS

Marcos Afonso PT

Nilson Mourão PT
, 'I
'Sérgio Barros PSOB

Zila Bezerra PFL

Presentes de Acre : 8,

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB

IgorAvelino PMOB PMDB/PTN

João Ribeiro PFL

Osvaldo Reis PMDB PMDB/PTN

Pastor Amarildo PPB

Presentes de Tocantins : 5

MARANH'ÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB

'ciesar Bandeira PFL

Costa Ferreira PFL

Gastão Vieira PMOB PMOB/PTN

José Antonio Almeida PSB PSBIPCDOB

Nelva Moreira POT

Nlce Lobão PFL,
Pedro Fernandes PFL

Sebastião Madeira PSOB

Presentes de Maranhão : 9

CEARÁ

Anlbal Gomes PMOB PMDB/PTN

Antonio Cambraia PSOB

José Unhares PPB

Léo Alcântara PSOB

Mélnoel Salviano PSDB

Mauro Benevides PMOB PMOB/PTN

Moroni Torgan PFL

Ubiratan Aguiar PSOB

Vicente Arruda PSOB
I

Presentes de Ceará : 9
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Partido Bloco

PIAU(

Átila Lira PSDB

B.Sá PSDB

Ciro Nogueira PFL

Heráclito Fortes PFL

João Henrique PMDB PMD8/PtN~~

Mussa Demes PFL

Paes Landim PFL

Themistocles Sampaio PMDB PMDB/PTN

Presentes de Piauí : 8

RIO GRANDE DO NORTE

Betinha Rosado PFL

Iberê Ferreira PPB

MúcioSá PMDB PMD8/P'FN,

Ney Lopes PFL

Presentes de Rio Grande do Norte : 4

pARAiSA

Armando Abílio PMDB PMDB/PTN

Avenzoar Arruda PT

Carlos Dunga PMDB PMDB/PTN

Damião Feliciano PMD8 PMDB/PTI'l

Inaldo Leitão PSDB

Presentes de Paraíba : 5

PERNAMBUCO

DjalmaPaes PSB PSB/PcboB

Fernando Ferro PT

Gonzaga Patriota PSB PSB/P€DOB

João Colaço PMDB PMDB1PTN.,

José Chaves PMDB PMDB/PTN
- r
J, ....'

Luiz Piauhylino PSDB

Marcos de Jesus PSOB

Presentes de Pernambuco : 7

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB

Helenildo Ribeiro PSDB

Luiz Dantas PST

Regis Cavalcante PPS

Presentes de Alagoas : 4
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SERGIPE
,

ívan Paixão

Jorge Alberto
, \

José Teles
,

Sérgio Reis

Presentes de Sergipe : 4

BAHIA
\1 11

Claudio Cajado
II

Corioíano Sales

Eulácio Simões

Francistônio Pinto
, I

Jaime Fernandes
I ,I

João Almeida
I

João Leão
,

Jorge Khoury

José Carlos Aleluia

José Rocha

Jutahy Junior
I / I '

Luiz Moreira
;' J I I t

Mário Negromonte
I II I

Nilo Coelho
I. ,

Paulo Braga, ' ,

Paulo Magalhães
I' I

Roland Lavigne
,

Ursicino Queiroz
I, !

'yvonllton Gonçalves
I I

Presentes de Bahia : 19
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Partido

PPS

PMOB

PSDB

PSDB

PFL

PMOB

PL

PMDB

PFL

PSOB

PSOB

PFL

PFL
I

PFL

PSOB

PFL
PSDB

PSDB

PFL
PFL
PFL
PFL
PPB
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Bloco

~ I I '

PMOB/PTN

" 1 1,

PMOB/PTN

pupsL
I" t

PMOB/PTN
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Partido Bloco --

MINAS GERAIS

Ademir Lucas PSDB

Antônio do Valle PMDB PMDB/PTN

Bonifácio de Andrada PSOB

Carlos Mosconi PSOB

Custódio Mattos PSOB

Danilo de Castro PSDB

Eduardo Barbosa PSOB

Eliseu Resende PFL
,J

Fernando Diniz PMDB PMDB/PTN

Herculano Anghinetti PPB

Jaime Martins PFL

José Militão PSOB

Júlio Delgado PMDB PMDB(PTN

Lael Varella PFL.

Lincoln Porteia PSL PUPSL

Márcio Reinaldo Moreira PPB

Maria Elvira PMDB PMDB/PTN

Mário Assad Júnior PFL

Mário de Oliveira PMDB PMDB/PTN

Narcio Rodrigues PSOB

Odelmo Leão PPB

Olimpio Pires POT

Osmânio Pereira PSOB

Paulo Delgado PT

Philemon Rodrigues PL. PUPSL

Rafael Guerra PSOB

Roberto Brant PFL

Romel Anizio PPB

Romeu Queiroz PSDB

Sérgio Miranda pedoS PSB/PCOOB

Silas Brasileiro PMOB PMOB/PTN

Tilden Santiago PT

Virgflio Guimarães PT

Zezé Perrella PFL

Presentes de Minas Gerais : 34
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Bloco

ESprRITO SANTO
A1olzio Santos

Feu Rosa

João Coser

José Carlos Elias

Marcus Vicente

Max Mauro

NUton Baiano,
Ricardo Ferra~o

Presentes de Espirito Santo : 8
, I

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos

Cornélio Ribeiro

Dino Fernandes

oro Helena

EberSilva

Eduardo Paes

Eurico Miranda

Fernando Gonçalves.
lédio Rosa

l~m",rSerpa

Jair Bolsonaro

Jandlra Feghali

João Sampaio, ,

Jorge Blttar
I
Laura Carneiro

, I

Luiz Sérgio
I·
ty1i1ton Temer

Miro Teixeira

Pastor Vaideci Paiva

Paulo Baltazar

Paulo Felj6

Rodrigo Mala

Ronaldo Cezar Coelho
I

Rubem Medina

Simão Sessim

Vivaldo Barbosa

Wanderley Martins

Presentes de Rio de Janeiro : 27

PSOB
I

PSOB
PT
PTB
PSOB
PTB
PPB
PSDB

PSDB
POT
PSDB
PSDB
POT
PTB
PPB
PTB
PMOB
PSOB
PPB

PCdoB

PDT
PT
PFL

PT
PT
PDT

PSL

PSB

PSDB

PTB
PSDB
PFL

PPB

POT

S.Part.

PMOB/PTN

PSB!PCDOB

PUPSL

PSB/PCOOB
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Partido Bloco

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB

A1oizio Mercadante PT

Antonio Carlos Pannunzio PSDB

Arnaldo Madeira PSDB

AryKara PPB

Bispo Wanderval PL PUPSL

Celso Giglio PTB

Celso Russomanno PPB

Chico Sardelli PFL

Corauci Sobrinho PFL

Cunha Bueno PPB

De Velasco PSL PUPSL

Delfim Netto PPB

Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB

Dr. Hélio PDT

Edinho Araújo PPS

Eduardo Jorge PT

Emerson Kapaz PPS

Fernando Zuppo PDT

Gilberto Kassab PFL

Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDB/PTN

José Genoíno PT

José (ndio PMDB PMDB/PTN

José Roberto Batochio PDT

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB

Michel Temer PMDB PMDB/PTN

Milton Monti PMDB PMDB/PTN

Nelson Marquezelli PTB

Nauton Lima PFL

Paulo Kobayashi PSOB

Professor Luizinho PT

Ricardo Izar PMDB PMDB/PTN

Rubens Furlan PPS

Salvador Zimbaldi PSDB

Presentes de São Paulo : 34

MATO GROSSO

Uno Rossi PSDB

Teté Bezerra PMDB PMDBIPTN

Walinton Fagundes PSDB

Presentes de Mato Grosso : 3
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,
DISTRITO FEDERAL

Jorge pinheiro

Presentes de Distrito Federal : 1

GoIÁs
I

Euler Morais
I

Geovan Freitas
r

Jovair Arantes

Lidia Quinan
I '
Pedro Canedo

Pedro Chaves
I I

Pedro Wilson

Ronaldo Caiado
I

Vilmar Rocha
,

Presentes de Goiás : 9
, I

MATO GROSSO DO SUL

Manoei Vitória

Marçal ~iiha
',' I!

Waldemir Moka
I I
Presentes de Mato Grosso do Sul : 3

Partido

PMDB

PMDB

PMOB

PSDB

PSDB

PSDB

PMDB

PT

PFL

PFL

PT

PMDB

PMDB

Bloco

PMbB/PTN

PMDB/PTN
,I '

PMDB/PTN

I, I

PMDB/PTN

PMDB/PTI\I
I I I I

PMDB/PTN
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Partido Bloco

PARANÁ

Airton Roveda PSOB

AJex Canziani PSOB

BasrJioVillani PSOB

Chico da Princesa PSOB

Dilceu Sperafico PPB

Gustavo Fruet PMDB PMDB/PTN

Iris Simões PTB

Ivanio Guerra PFL

José Borba PMOB
- ,.

PMDB/PTN

José Janene PPB

Luiz Carlos Hauly PSOB

Márcio Matos S.Part.

Nelson Meurer PPB

Odilio Balbinotti PSDB

Osmar Serraglio PMOB PMDBI.PTN

Padre Roque PT

Ricardo Barros PPB

Rubens Bueno PPS

Santos Filho PFL

Werner Wanderer PFL

Presentes de Paraná : 20

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL

Carlito Merss PT

Edinho Bez PMOB PMDB/PTN

Edison Andrino PMOB PMDB/PTN

Eni Voltolini PPB

Fernando Coruja PDT

Hugo Biehl PPB

João Matos PMDB PMDB/PTN

João Pizzolatti PPB

Paulo Gouvêa PFL

Raimundo Colombo PFL

Serafim Venzon PDT

Presentes de Santa Catarina: 12
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" I

RIO GRANDE DO SUL
I ,

Airton Dj~p

Alceu eoltares

Cezar Schirmer

Enio Bacci
, , 'I

Fernando Marroni,
, J

Felter Júnior
I .

Germano Rigotto
, I1 I

Júlio Redecker
" I

luis Carfos Heinze
, ; I I I I \

Mendes Ribeiro Filho
• I

Nelson Marchezan
'I

Paulo José Gouvêa
I li I

Paulo Paim
! I, "

~ompeo de Mattos
I

Roberto Argenta
I

Telmo t<irst

Valdecl Oliveira

Veda Crusius

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

POT
I
POT
PMOB

POT

PT

PPB
J

PMD8
PPB

I

PPB
, I

PMOB
PSOB
PL
I

PT

POT

PHS

PPB
PT

PSOB
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I I

Bloco

PMDB/PTN

PMDB/PTN

I ,

PMDB/PTN

PUPSL

I ,

Presentes de Rio Grande do Sul : 18



Brasília, 17 de outubro de 2000

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar

seja considerada sem efeito, e, portanto, canceTada, a
urgência pedida com apoio no parágrafo 1º do artigo
64 da Constituição Federal para o Projeto de Lei nº
3.199, de 2000 (nº 54/2000 no Senado Federal), que
"Acrescenta inciso ao § 5º do art. 178 da Lei nº3.071 ,
de 19 de janeiro de 1916 - Código Civil, ,é parágrafo
único ao art, 208 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de '
1973 - Código de Processo Civil", enviado ao Con
gresso Nac.ional com a Mensagem nº 781, de 2000.

Brasília, 5 de dezembro de 2000. 7. Fernando
Henrique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
Mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a Mesa o seguinte

REQUERIMENTO

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO E A

IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Of.nº 2654/00-Pres

ExmºSr.
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Como é do conhecimento de V.Exª., o prazo de

funcionamento da Comissão extinguir-se-á no dia
27-10-00.

Nos termos do parágrafo 3º do art. 35 do Regi
mento Interno, solicito a V.Ex!!. seja submetida à deli
beração do Plenário a prorrogação do prazo de funci
onamento da CPI até o dia 7-12-00, para elaboração
do Relatório Final.

Respeitosamente, - Deputado Elcione Barba
lho, Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência votará pedido de prorrogação de prazo de fun
cionamento da CPI Destinada a Investigar o Avanço e
a Impunidade do Narcotráfico até o dia 7 de dezem
bro para elaboração do relatório final. .

Sabem V.Exas. que, a CPI do Narcotráfico está
votando o relatório. -

Os Srs. Deputados que aprovam o pedido per
maneçam como se encontram.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de MENSAGEM Nº 1.823
presença registra o comparecimento de 269 Srs. De
putados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência consulta o nobre Líder,...D.eputado Arnaldo Ma
deira, sobre os projetos iniciais constantes da Ordem
do Dia em que há urgência constitucional. Temos notí
cia de que há retirada da urgência.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSD8-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou encami
nhando à Mesa ofício do Poder Executivo retirando a
urgência constitucional dos projetos referidos. Simul
taneamente, estamos apresentando, com apoiamen
to dos nobres Líderes, requerimento de urgência de
plenário. Substituímos a urgência constitucional por
urgência de plenário para que as matérias sejam
apreciadas mais adiante.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Então, retiradas as urgências constitucionais, nos ter
mos das Mensagens ora apresentadas, vou aguardar
o requerimento de urgência.

MENSAGEM Nº 1.821

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar

seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, a
urgência pedida com apoio no parágrafo 12 do artigo
64 da Constituição Federal para o Projeto de Lei nº
3.156, de 2000 (nº 47/2000 no Senado Federal), que
"Dá nova redação a dispositivos da Lei nº9.294. de 15
de julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao
uso e à propaganda de produtos fumígenos, bebidas
alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrí
colas", enviado ao Congresso Nacional com a Mensa
gem nº 748, de 2000.

Brasília.5 de dezembro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM Nº 1.822

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar

seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, a
urgência pedida com apoio no parágrafo Iº do artigo
64 da Constituição Federal para o Projeto de Lei nº
3.275, de 2000 (nº 58/2000 no Senado Federa!), que
"Altera os arts. 12 e 22 da Lei nº9.034, de 3 de maio de
1995, que dispõe sobre a utilização de meios operaci
onais para a prevenção e repressão de ações pratica
das por organizações criminosas", enviado ao Con
gresso Nacional com a Mensagem nº 837, de 2000.

Brasília, 5 de dezembro de 2000. Fernando
Fernando Henrique Cardoso.



Aprovado.
O SR.. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

mesa o seguinte requerimento de urgência:
Excelentfssimo Senhor Presidente da Câmara

dos Deputados:
ReqUeremos, nos termos do art. 155 do Regimento

Interno, úrg'êncla para apreciação do Projeto de Lei nº
3.756/00,' do Poder Executivo, que "altera o § 3º do artigo
11 da Lei Nº 9.311, de 24 de outubro de 1996".

Sala Das Sessões, em 30 de novembro de 2000.
Arnaldo ry1adeira - Líder do Governo, Inocêncio OIiveira
Líder do PFL, Mendes Ribeiro Filho - Vice-Uder do Bloco
parlamentar PMDBIPTN, Aloizio Mercadante - Líder do
PT, Jtahy JÚnior - Vice-Líder do PSDB, Miro Texeira - U·
der do PDli· , ,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)- Está ins
crito para encaminhar contra o Deputado Ney Lopes.
Trata-se de,requerimento de urgência.

Tem a palavra V. Exa.
, O SR. NEY LOPES (PFL-RN. Sem revisão do

orador.) r Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ve
nho,à tribLina cumptir um dever com a Constituição, a
qual juramos defender ao nos investir nesta Casa.

" ,Chamo- a atenção dos Srs. Parlamentares e
peço-lhes um minuto de reflexão. Tramita nesta Casa
projeto l:Ie lei complementar oriundo do Senado Fede
ral disciplinando a quebra do sigilo bancário no País.

Essa proposição obedece ao princípio do art.
192 da Constituição Federal, que estabelece que ma
téria de sigilo fiscal e bancário deve ser tratada obri
gatoriamente peJa via da lei complementar.

Apresentei um substnutivo, já aprovado na Comis
são de Justiça por 25 votos a 4. Não vou falar sobre ele,
porque não está em jogo neste momento, mas devo es
clarecer, pa'9 conhecimento desta Casa, que o substitu
tivo que s~b~crevi prevê, como é normal nas legislações
compaféldaSjdo mundo, exceções para aquebra do sigilo
bancá~o, sem necessidade do crivo judicial, como, por
exemplo, terrorismo, lavag'em de dinheiro, sonegação,
crime organizado e fiscalização da CPMF.

11.'
, O substitutivo que subscrevo ratffica o que já existe

hoje na lei ordinária: poderda Receita Federal de teraces
so à movimentaçãq financeira do contribuinte para efeito
de fiscalizar a CPMF, podendo, evidentemente, caso en
contre indícios, fundamentàr um requerimento ao juiz- diz
o meu substitutivo -, pedindo a quebra do sigilo bancário,
o que seria dado num prazo de 72 horas, cabendo, na hi
Pótese de silêncio ou negativa do juiz, um recurso, tam
bém em 72 horas, para o Presidente do Tribunal.

Sras. e Srs. Deputados, chamo a atenção porque
houve muita Informação desencontrada nos últimos dias
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de que o nosso substitutivo não punia osonegador, o tra
ficante, os autores do crime organizado, o que não é ver
dade. Só a má-fé poderá alegar isso, porque o substituti
vo, caso venha a ser submetido a este Plenário, prevê,
nessas situações, a quebra automática. ,

Há um fato para o qual quero chamar a atenção,
princip'almente dos Líderes aqui presentes. Há pm esteli
onato político sendo feito nesta Casa com o pedido de ur
gência para o Projeto de Lei Ordinária nº 3.756. O que é
estelionato? É o ardil, é a fraude. Não acredito que nin
guém aqui seja conivente com isso. Sob o pálio de que é
para encontrar recursos que financiem o salário mínimo,
esta Casa, caso dê a urgência a esse projeto de lei ordi
nária, estará cometendo uma das maiores indignidades
contra a cidadania brasileira. Em primeiro lugar, porque é
uma lei ordinária, quando já existe um projeto de lei com
plementar. Por que o Governo agora quer quebrar sigilo
por lei ordinária? Sr. Presidente, por esse projeto de lei,
para o qual vamos votar a urgência,agora, a Secretaria
da Receita Federal terá poderes totais: ilimitados e irres
tritos para constituir crédito tributário, lavrar auto de infra
ção, iniciar procedimento fiscal.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não
será mais aSecretaria da Receita Federal, mas uma ABiN
fiscal ou uma GESTAPO fiscal, tendo acesso à privacida
de de pessoas físicas ejurídicas sem nenhum controle ju
dicial. Caso a urgência passe e venha aservotada uma lei
ordinária, que certamente será aprovada, pois não necES
sita de quorum qualificado, o projeto do sigilo bancário irá
para a gaveta e não mais será votado substitutivo de mi
nha autoria ou proposta do Senado, porque a manobra
começou com o envio deste projeto de lei.

As Lideranças do Governo, a começar pelo emi
nente Presidente Fernando Henrique Cardoso, não es
tão conscientes po equívoco em que incorreram. tanto
não estão que Q Ministro Pedro Malan, pessoa que tanto
admiro, na justificativa do projeto que vai ser votado, cita
um parágrafo que não existe: o parágrafo único do art.
145. Tudo foi feito de afogadilho, sem o menor respeito à
cidadania. Dar poderes à Secretada da Receita Fecleral
para fiscalizar a CPMF é legítimo. O substitutivo que
subscrevo já dá esses poderes. Agora, subtrair aquestão
do crivo judicial para iniciar procedimento fiscal no âmbito
de Estados e Municípios, por meio de convênios e troca
de informações, é solapar as instituições brasileiras.

Lembro-me do gaúcho João Neves da FontoJra,
que dizia desta tribuna o seguinte:

Recurso mais anódino para a defesa
do regime do que esse apelo do desespero

I

às sanções contra as prerrogativas que de-
vem constituir a essêncis; mesma, do regime.
Em política se diz que, quando Júpiter quer
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perder alguém, enlouquece-o. Jamais a se- Vote "não"! É o voto da cidadania"das liberda-
gurança do poder resultou da supressão des constitucionais. ' P'
das garantias. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer),,,"-f.;Em vota-

O art. 5º, inciso XII, da Constituição é cláusula ção o 'requerimento. Vamos ouvir os Srs. Líaeres.
pétrea que juramos defender. Lá está dito que quem Como vota o Partido Humanista? (Pátlsa.)
quebra sigilo ou é o Poder Legislativo ou o Judiciário e Como vota o PV? (Pausa.) ,~
não o Poder Executivo, por meio de fiscais, por mais Como vota o PPS? (Pausa.)
honestos que sejam - e não duvido disso, porque Como vota o PST?
aqui n~o estou nominando pes:oas, ma~ na posição O SR. ANTONIO FEIJÃO (PST-AP.:S~I:;; revisão
de l~g.lslador que ~~m a obngaçao ,de legislar normas do orador.) - Sr. Presidente, o PST vot~,'~~tm".
generrcas e ~oercltlvas para a so:,edade. O SR. PRESIDENTE (Michel Temeri'- Como

_ . Sr. Presldent:, chamo a atençao daC~~ pa~ ~ue vota o Bloco Parlamentar PUPSL. "
nao mcorra no eqUIvoco de conceder a urgencla sollclta- -'
da neste instante. Primeiro, porque o projeto quebra o si- . _O SR. BISPO RODRI~U~S (Blqco/~k::·RJ.Sem
gilo. Não éverdade que esse projeto dê acesso à'Receita revlsao do orador.) - Sr. Presldent!3' ~ BJRco Parla-
para fiscalizar a CPMF. Lendo o texto, os senhores verão mentar PUPSL declara-se em obstruç~9: ,r I

que é uma devassa total na privacidade e na cidadania O SR. PRESIDENTE (Michel Tem~rL - Como
brasileira. O acesso da Receita para fiscalizar a CPMF é vota o Bloco Pa!'lamentar PSB/PCdoB?'. ~l''-
justo, e no nosso substitutivo de lei complementar já o O SR. SERGIO MIRANDA (BloêóiPCdoB-MG.
concedemos. Se for aprovada a urgência e logo em se- Sem revisão do orador.) - Sr. ~residente; vamos votar
guida votada essa lei ordinária, esta Casa vai levar um "sim" em defesa dé!- urgência, não apenas pp~~usa dos
puxão de orelhas do Supremo Tribunal Federal. compromissos políticos para viabilizar o s~lário mínimo,

Estou aqui para cumprir o meu dever para com o mas ~ambém por~~e temos co~s,ciência ~~ .q,~e ~ projeto
mandato que me trouxe a esta Casa, vinculado à nor- de lei em pauta nao quebra o Sigilo bancanc~, ,e, Sim, per-
ma constitucional, para dizer que não devemos corne- mite que a~ ~nformações que ~ Re?eita já ~e~ hoje - di-
ter estelionato político nesta noite, Sras. e Srs. Depu- v~lga relatonos em todos os Jornal: sobre ~ comprova-
tados. Quem disser "sim" estará concordando com a çao clara de que empresas que estão no SIMPLES mo-
urgência de um monstrengo que quebra sigilo de for- ~imentam bilhões de re~i,s - ~ossam ser uti!i~ad~s para
ma indistinta, o que nem os militares do período totali- Instau~r pro~esso admln~s~ratlvo d~ ~obranç~ de Impos-
tário foram capazes ou desejaram fazer. Como se tos. Nao sera quebrado slgll<:> bancano. I. \

quer fazê-lo agora, em nome da democracia? Tivemos a preocupação de aprésl,mtar uma
Sr. Presidente, desculpe-me estender mais um emenda ~ditiva que diz que esses procédimentos ad-

pouco, mas é porque vejo que está em risco acredibi- ministrativos seriam genériços, não poi:lém.ser perso-
Iidade constitucional desta Casa. Certamente, depois naliz~d?s~ p~r~ ~vitar qualquer preocup~ção de per-
de mim, virão os Líderes, de boa-fé, dizer que este segUlçao individuai. ' I

monstrengo vai viabilizar o salário mínimo. Não. O Por isso, consideramos esse projetq fundamen-
que viabiliza receita é lei constitucional, que tem esta- tal. Quando votamos a lei que regulam~~ia a CPMF,

- bilidade. Esta lei pode até viger, mas será como uma vedamos a utilização dessas informaçõés..Com esse
tempestade que destrói e passa levando consigo a ci- projeto, estamos apenas súperando essá vedação.
dadania deste País, que temos o deverde preservar., O PCdoS e:.o PSB v9!am "sim" à «rgência.

Sr. Presidente, peço humildemente, cumprindo O, ~R. PRESIDENTE (Michel Teiner) - Como
Omeu dever, que a Casa abra os olhos e discuta sigilo vota o PDT?, . . :'.
bancário em lei complementar, que já está pronta O SR. FERNANDO <?Ç>RUJA (PDJ-SC. Sem re-
para entrar na Ordem do Dia. Por que não se pediu ur- visão do orador.) - Sr. Presiclente, duas'questões es-
gência para ela, se foi pedida urgência para esse pro- tão em pauta aqui. A primeira delas é a 'premente ne-
jeto de lei ordinária, projeto duplamente ordinário? cessidade de encontrarmos :uma fonte para o real au-
Que a Casa abra os olhos e vote "n~o", em defesa da mento do salário'mínimo. A Casa assurrhlu um com-
soberania, para depois discutir a quebra do sigilo por promisso político ea principi,lI fonte aporítl:ida para su-
lei complementar, punindo os sonegadores, comba- portar esse aumento é realmente o recÚrSo contra os
tendo o crime organizado e, de forma responsável e sonegadores. Esta Casa precisa dar os instrumentos
estável, criando condições de receita para financiar o legais para que a Receita:'Federal poSsa proceder a
salário mín.!mo desejado pelo trabalhador brasileiro. essa arrecadação.
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O segundo ponto é o já levantado aqui p~lo el11i- Como vota o PT? I

nente Deputado Sérgio Miranda. Esse projeto ~a O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT-SP. Sem
CPMF I'\ão quebra o sigilo bancário~ Ele apenas tira revisão do orador.) - Sr. Presidente, já havíamos de-
uma vedação q4e havia sido colocada por ocasião da fendido esta matéria. É evidente que o PT vota "sim" à
aprovação da lei, a fim de que se utilizassem as infor- urgência e votará "sim" no mérito.
mações que a Receita já tem para instaurar um pro- Entendemos que a única fonte de receita possí-
cesso administrativo contra sonegadores. vel para que possamos assegurar políticas públi~as,

, I Como, na verdade, esselprocesso não quebra o investimento, é o combate à sonegação. O Bra~i1 já
sigilo, apenas permite qu~ a Receita ~tilize informa- tem uma carga tributária legal muito elevada. E se
ções que já possui, entendemos que o projeto de lei é essa medida tiver eficácia "7"" Julgo que terá -, podere-
perfeitamente constitucional e, portanto, o POT enca- mos corrigir a tabela do Imposto de Renda, reduzir o
minha "sim" à yrgência, deixando consignado que vai imposto para os assalariados, cobrando de quem
defender o projeto no mérito. deve e não recolhe. O grande instrumento que a Re-

O SR. PRESIDENTE (Michei Temer) - Como ceita Federal possui para fazer esse trabalho de fisca-
vota o PTB? (Pausa.) lização é a; rece!ta ?~ CP~F, o único, fato ~erad.?r d~

C t PPB? impostos que nao e fIscalizado pela Receita. Nao ha
omo vo a o . A • o . t o I A R 't" ' '- . precedencla na economia In ernaclona . ecel a

_ O SR. O~ELMO LE~O (PPB-MG. S~~ revl- terá como confrontar a movimentação bancária corr a
Sao ~do prador.) -:- Sr. Pre.sl~e~t;, esta pOSIÇ~O do declaração de Imposto de Renda e 'poderá dirigir o
~artld? ~rogre~sls,ta Bras/,le!ro,Ja vem clara e, Inclu- trabalho de esforço fiscal que tem que ser feito. Se
s~ve, e ~e c~nheClmento, pubIlC? O P~B tem uma ampliarmos a base de arrecadação vah")os reduzir o
dlsc~ss~~ f~lta no Colégio de lId~res, .Junto ~om ~ caixa 2 das empresas, a lavagem do dinheiro, a cor-
Comlssao ~e ?rçamento. Onte,m dls~u!'mos la basl- rupção no País, priorizando uma economia mais sau-
~arrente ~re~ Itens: ?cort~ de 300 mllhoes no custe- dável, com uma base de arrecadação mais justa, por-
/~, ~OO mllho,es no In,Vestlmento, votar a ~u_ebr~ de que para cada real arrecadado pelo menos um r,eal
Sigilo bancáriO, o Projeto ~ey Lo~es e a ellsao !'scal está sendo sonegado. É verdade que essa medida
com algumas em,e~das que a bancada podera ofe- pode trazer implicações em termos de "desintermedi-
recer a ~sta matena. ação" financeira. Os bancos, seguramente, perderão

Sr. P,residente, quanto à matéria due nos chega alguns clientes, mas o País, como economia, ganha,
neste momento, que é a quebra do sigilo bancário ~ja porque impulsionará a reforma tributária e teremos
CPMF, primeiramente entendemos e temos a convlc- uma base mais ampla, mais justa e mais coerente de
ção de que se trat~ de uma matéria inconstitucional, arrecadação.
fere o di,rrito da ci?adania, e, portanto, se.rá.d:rruba: I Por isso, reivindico o cumprimento do acordo feito
d~ no Supremo T~lbunal Feder~1. (\ Constl~U1çaoest~ para viabilizar o salário mínimo de R$180,OO e convoco
~í para ser c.umpnda,e o?edeclda. ? art. ~- desse d~- os Deputados da base do Gov~rno a votarem "sim" à ur-
ploJTla l~g~1 e claro. Ja eXls~em ma~lfestaç~esde eml- gência e "sim" no mérito e aprovarmos ainda hoje a
nentes Jun~tas e pessoas ligadas a área dIzendo que CPMF como instrumento de físcalízação tributária.
essa matéria é inconstitucional e será derrubada. O PT t "som", ' vo a I .
. Sr. ~residente, se es~a_emenda for acatada, aí O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ O PT

Sim, o PPB muda a sua poslçao. O que queremos com t '" ..
V d -, vo a sIm .

a emenda? amos manter a re açao que veiO, acres- PMDB/PTN?
cantando: "sempre mediante autorização judicial, em Como vota o Bloco Parlamentar .
um, prazo prorrogável de 72 horas". Se esta emenda (Pausa.) I ,

do PPB for acatada, vamos então rever a nossa posi- Como vota ~ PV, Deputado Fernando Gabelra?
ção e votaremos a urgência e o projeto. O SR. FERNANDO GABEíRA (PV-RJo Sem re-
I' Enquallto o quorum não estiver qualificado, o visão do orador.) - Sr. Preside~te, o PV vota "sim".
PPB entra em obstrução. No momento em que al- O SR. PRESIDENTE (MIchel Temer) - Como
cançar o quorum, nós encaminharemos "não" à ur- vota o Bloco PMDB/PTN? i

gência. Esta é a posição do Partido Progressista O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Blo-
Brasileiro. co/PMDB-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. presiden-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB te, o PMOB vai encaminhar o voto favorável à urgê~-

está em obstrução. eia, reservando-se, no entanto, em função de uma se-
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rie de emendas que pairam sobre o projeto, algumas
das quais, inclusive, achamos que podem aprimorar o
projeto, o direito de votar o mérito na sessão de ama
nhã, após o cuidadoso exame dessas emendas.

Portanto, votamos "sim" à urgência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PMDS
vota "sim" à urgência.

Como vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (pFL~PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que o Parti
do da Frente Liberal, desde o ano passado - todos
são testemunhas -, tem procurado uma maneira para
conseguir os recursos necessários para financiar o
salário mínimo de R$180,00.

Quando encaminhamos esta votação, num mo
mento importante, dissemos que a partir daquela
hora, se outra conquista não tivesse, haveria uma fun
damentaI. O índice de aumento do salário mínimo se
ria discutido no âmbito da Comissão Mista de Orça
mento, para que assim pudéssemos chegar a um per
centual que traduzisse pelo menos justiça social para
a classe trabalhadora do nosso País.

Sr. Presidente, sou daqueles que acreditam que
não há instrumento melhor de distribuição de renda
do que através do salário mínimo.

O reajuste melhora o poder aquisitivo da classe
trabalhadora, faz com que o trabalhador e sua família
tenham condições de se alimentar melhor e ter uma
vida mais justa e mais digna.

Nós, que defendemos o social-liberalismo, a
economia de mercado com justiça social, não temos
outro caminho a seguir senão defender um melhor sa
lário, políticas compensatórias e uma melhor distribui
ção de renda, com a participação cada vez maior dos
diferentes segmentos da sociedade na formulação
das políticas públicas.

Sr. Presidente, o Partido da Frente Liberal votará
a favor da urgência, reservando-se, entretanto, o dire
ito de examinar a emenda que está sendo apresenta
da pelo PPB, com apoio do PMDB, para melhor deci
dir a questão quando da votação do mérito. O Deputa
do Mussa Demes é um grande especialista no assun
to. Foi Relator da reforma tributária, portanto é profun
do conhecedor da matéria, além de ser dos Parla
mentares mais dignos desta Casa, homem correto,
sério, que sempre coloca o interesse maior do País
acima de qualquer outro.

Em relação à urgência, o PFL, com toda a sua
força, vota "sim", para que possamos aprovar logo os
três projetos. O da elisão fiscal, como o Deputado
Mussa Demes vem dizendo há muito tempo, pretende

que as grandes empresas deixem de usar brechas da
legislação para não pagar impostos.

O substitutivo do Deputado Ney Lopes visa per
mitir, de acordo com preceito constitucional, que ape
nas o Poder Judiciário possa quebrar o sigilo do cida
dão, uma vez que é o cidadão o princípio, o meio e o
fim de toda atividade do Estado, não o contrário. Com
o terceiro projeto, Sr. Presidente, esperamos que, dos
recursos auferidos - segundo alguns, algo em torno
de 8 bilhões -, 2 bilhões sejam constitucionalmente
transferidos aos Estados e Municípios, 1 bilhão e 200
milhões de reais sirvam para viabilizar o reajuste do
salário mínimo e 800 milhões destinem-se às emen
das dos Parlamentares. Se o aumento do salário para
180 reais melhora a renda da classe trabalhadora
brasileira, por sua vez emendas dos Parlamentares
alcançam os mais longínquos Municípios do nosso
País, gerando renda e emprego; portanto algum salá
rio a quem não tem nenhum.

A Federação afirma-se com o fortalecimento
dos Municípios, e as emendas dos Parlamentares
são instrumentos importantes para promover investi
mentos nos Municípios. Lutamos para o estabeleci
mento de uma verdadeira Federação.

Com esse sentimento, Sr. Presidente, o PFL re
comenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PTB?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTS-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a despeito da
aprovação ou não da matéria, quero deixar bem claro
que o PTS vota a favor do salário de 180 reais. Nós
não vamos vi(lcular a nossa proposição de aprovar o
salário de 180 ao sentimento fiscalizatório que hoje
invadiu a Casa: ,"São Fiscal" baixou no coração de to
dos nós, Hoje, a unanimidade da Esquerda e da Direi
ta vota "sim",

Este sentimento fiscalizatório vem, de algum
modo, na onda do relatório da CPI do Narcotráfico, é a
Casa cumprindo o papel de fiscalizar, que é muito bo
nito. Nós acompanhamos este sentimento, que nos
une a todos. Vamos votar a favor da urgência, inde
pendentemente do salário mínimo, e, no mérito, "sim"
à emenda do Deputado Ney Lopes, que cria resguar
do judicial para essas medidas de quebra de sigilo
que pretende fazer a Receita Federal.

O Partido Trabalhista Brasileiro vota "sim" à ur
gência e, no mérito, acompanha a emenda do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSDS?
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O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revisão O PSDB encaminha favoravelmente à urgência,
do orador.) - Sr. Presidente, a proposta de urgência Sr. Presidente.
que estamos votando nos permite criar um instru- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O que re-
mehto, a meu ver, absolutamente efetivo para que a comenda o Governo?
Receira Fed~~al,co~siga, ao lado de outros_me,canis- O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Sem
mos de que Ja dlspoe, enfrentar a sonegaçao fiscal. revisão do orador.) - O Governo encaminha o voto

Sabemos que o sigilo bancário, fiscal e telefôni- "sim", Sr, Presidente.
c~ é considerado projeçã~ específica do direit~ ~ i~ti- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A vota-
midade, fund~do no art. 5-, X, da n~ssa ?~nstltulçao. ção será nominal.
Entretanto, nao sendo essas questoes dIreIto absolu- A P "d~' I" 't S D t d
t 'I ','t d' t 'd d 'd"·' t' resl encla so ICI a aos rs. epu a os queo, €:' ,acu a a a au Orl a e JU IClana au onzar a que- t I f" d t "f" t-
b d ' 'I omem os seus ugares, a Im e er In CIO a vo açao

ra esse 81g1 o. I 't I t ~ ., pe o SIS ema e e ronlco.
Na verdade, Sr. Presidente, com a aprovação do E t' . ' " d t-

• "t d t" ~" , h s a IniCia a a vo açao,men o a propos a cUJa urgencla ora encamm amos, '" _ .
estaremos dotando a Receita Federal dos instrumen- Queiram segUIr a onentaçao do vlsor de cada
tos necessários ao enfrentamentcl da sonegação fis- posto. _
cal, o que se torna mais relevante neste momento, O SR. ODELMO LEAO - Sr. Presidente, peço a
uma vez que os recursos advindos desse esforço palavra pela ordem.
acessório de combate, à sonegação terão sua desti- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
nação corretamente aplicada na viabilização do au- Exa. a palavra.
menta do salário mínimo para 180 reais. Mas, inde- O SR. bDELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revisão
pendentemente desse benefício, parece-me neces- do o~dor.) - O PPB está em obstrução, Sr. Presidente.
sário criar instrumentos, tanto nesta questão quanto O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden-
~m,out~as que vamos votar a seguir: q~e possibilitem te, peço a palavra pela ordem.
a.,Ref?elta

f
Federal enfrentar com mais ngor a sonega- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

çao Isca"• Exa. a palavra.
E ,importan~e deixa~ claro, ~r. PrE?sidente, que o O SR. PROFESSOR LUIZINHO _ (PT-SP. Pela or-

cruzam~nto das mformaçoes adVindas da cobrança da d S VI'S~ d d) S P 'd t h' C
CPM' F 't"! t ~ d d' d " em, em re ao o ora oro - r. resl eo e, a 0-

perml Ira a Ins auraçao e proce Imento a IT)I- m's - f C'IO d e t 01'0 t P ç V E
. t t' . t d R ' F d I E" I soes un nan o n sem en o, e °a , xa, a

OIS ra IVO, ato In emo a ecelta e era. precIso que fi d r"t t d t b Ih
aqui se diferencie bem o procedimento administrativo, gen I eza e,50 ICI ar o encerra~en 0: os ra a os.
Hue resguarda o caráter sigiloso das informações, do ,O SR. PRE~'DEN!E (~Ichel Temer) - A Secre-
processo administrativo. Se as indicações sucedidas do tarIa-Geral devera prc:vldenclar o encerramento dos
procedimento administrativo justificarem a abertura de trabalhos das Comls~oes,
processo administrativo, aí sim haverá a necessidade O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden-
de se buscar a autorização judicial, tal como - repito - te, peço a palavra pela ordem.
prevê10 art. 5Q da nossa Constituição. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Portanto, Sr. Presidente, parece-me absolutamen- Exa. a palavra.
te adequada a criação desse novo mecanismo, que ser- O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB-RJ.
virá à Receita Federal. A orientação é pela aprovação Pela ordem, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
da urgência. Em seguida apreciaremos o mérito da ma- quero relembrar a alguns dos Srs. Deputados que, em
téria e a proposta apresentada pelo PPB. reunião na sala de V. Exa., foi feita a proposta de que o

Todo o esforço que ora fazemos pela aprovação Governo retiraria a urgência constitucional do PLP nQ

desta e das demais matérias que aqui votaremos re- 09. Relutei e disse que não concordava.
lativas ao sigilo bancário e à elisão fiscal tem um só O Deputado Miro TeixE;ira fez uma ponderação e
objetivo: com as salvaguardas n~cessárias que have- todos os partidos, exceto o PPB, manifestaram-se no
remos de manter para que não haja abusos e perse- sentido de aprovar esta matéria da CPMF. Houve um
guições, dar à Receita Federal e ao País uma arma acordo para a retirada da urgênoia. Com a pondera-
poderosa contra a sonegaçãoj em favor da adequada ção feita pelo Deputado Miro Teixeira, mudei minha
utilização desses recursos. A propósito, Sr. Presiden- posição. O Deputado Sérgio Miranda pediu cópia do
te, proporemos, no momento oportuno, sanção penal projeto, que foi debatido e houve manifestação de to-
a quem utilizar de forma indevida essas informações. dos os partidos, exceto do Deputado Odelmo Leão,
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de votar favoravelmente à CPMF. No entanto, estou O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden-
vendo alguns encaminhamentos no sentido de apro- te, na quinta-feira passada, apesar de apenas o PPB,
var a urgência e que estão discutindo o mérito. o PL e o PSL terem anunciado a obstrução,_houve de

Sr. Presidente, quero deixar claro que mudei mi- fato obstrução. É muito importante que hoje aprove-
nha posição para que esse acordo fosse cumprido, mos a urgência e o mérito dessa matéria.
mas, se isso não acontecer, eu gostaria que V. Exa. se Como já foi expresso, esse projeto é produto de
manifestasse, porque o acordo foi feito na sua pre- acordo de Lideranças e é fundamental para o País,
sença, na sala da Presidência. Pegamos o projeto e pois viabiliza os investimentos do Orçam-ento e a
foi feito um acordo de mérito. Eu mesmo questionava emenda dos 180 reais relativos ao salário mínimo,
alguns pontos, mas, como foi feito o acordo, recuei e permite o combate à sonegação fiscal e amplia a
acompanhei o Deputado Miro Teixeira. ~ase de arrecadação. Além disso, o projeto não pode

Não quero, então, entender que hoje algumas sofr~r a emend~ ap~esent~da ~el? PPB, porq~e en-
Lideranças da base do Governo vão questionar o mé- ?amm~ar o pe~ldo a JustIça slgnlfl~a, na re~hdade,

rito dessa matéria. Entendo que esta Casa tem um Impe?l~ a Recelt~ Federal de ter as Informqçoes ne-
procedimento de acordos, de palavra. Não posso ima- cessanas para onentar os processos.
ginar que hoje o mérito desta matéria possa estar Não nego que, em outro momento, seja neces-
condicionado a essa ou àquela emenda. sária a autorização de um juiz para a quebra do sigilo

Quero fazer este registro porque, no momento propria~e~te dito. ~o entant~, Sr, ~residente, é o
em que o mérito estiver sendo votado, vou cobrar dos ~ce~s~ a~ Informaço~s que vaI p~rmltlr o tra.balho ?~
Deputados que representavam os partidos naquela Intehgencla da Recelt~ Feder~l, e o q~~ ~al permlt~r
hora. Se S.Exas. não têm autorização de sUas Lide- saber quem tem movlmentaçao b~ncana Incompatl-
ranças para firmar acordo não devem firmá-lo. O que vel c~m a renda que declarou ao FISCO.
não podem é firmar acordo, com isso fazer com que Portanto, é muito importante esse projeto tanto
tomemos nossas posições em função do acordo e de- para a viabilização do salário mínimo como para o
pois fazerem encaminhamentos, como estão faten- combate à sonegação, além do que estimulará verda-
do, quebrando o acordo firmado na sala de V. Exa. deira reforma tributária no País.

Quero deixar isso registrado, Sr. Presidente, Muito obrigado.
porque vejo com muita preocupação o encaminha- O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA - Sr. Presi-
menta de algumas Lideranças. Quero deixar claro dente, peço a palavra pela ordem.
que, se não for cumprido o acordo feito na sala de V. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa., vou registrar meu repúdio à palavra de alguns Exa. a palavra.
d~s ~rs. Parl~mentares, empenhada que foi na Presi- O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG.
dencla da Camara dos Deputados:. En!endo que to- Pelaordem.)-Sr.Presidente, a questão de ordem doemi-
dos, exceto o Deput~d? Odelmo Leao: firmaram esse nente Deputado Alexandre Cardoso é importante, mas é
acordo de votar o menta dessa matéria. preciso ser colocada aqui com as ressalvas necessárias

Era o que eu tinha a dizer. quanto à posição de cada um dos membros de bancadas
Obrigado, Sr. Presidente. que têm conhecimento de acordos dessa natureza.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden- Devo dizer a V. Exa. que avisei ao meu Líder que
te peço a palavra pela ordem. não votaria, em hipótese nenhuma, esta urgência e

, . tampouco o texto desse projeto, porque isso iria ferir a
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa. minha consciência e a minha formação de estudioso

a palavra. do Direito Constitucional brasileiro.
O SR. AL~~ZIO MERCADANTE (~T-SP. Pel~ Acho que o projeto é inconstitucional e atinge os

ord~m. Sem .revlsao do orador.) - Sr. PreSidente,. prr- direitos e as garantias individuais do cidadão. De
~elr? g~stana de perguntar a V. Exa. se a campainha modo que assim sendo avisei à Liderança que iria vo-
Ja fOI aCionada. tar contra, e assim o farei. E isso, de forma alguma,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Secre- vem atingir a autoridade do Líder; ao contrário, o Líder
taria-Geral já providenciou. O Or. Mozart vai providen- do meu partido sabe muito bem que os seus mem-
ciar o acionamento das campainhas, se é que já não bras podem ter posições pessoais de acordo com a
foram acionadas. Ademais, solicito que sejam encer- sua consciência e com a sua formação jurídica, em
rados os trabalhos das Comissões. questões desta importância.



Portanto, solicitamos seja afixado no painel o
voto "sim" do PPS.

, i

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Presi-
dente, pero a palavra pela ordem. ,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
, Exa. a palavra.

I I

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB-RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gastaria de comunicar à C~sa que em reunião ,nesta
tarde a Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação aprovou voto do Relator pela constitucionalida
de e admissibilidade dessa matéria.
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O,SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a A mensagem que os ilustres Deputados procu-
palavra pela ordem. ram agora trazer a este plenário merece, evidente-

O'SR. PRESIDENTE (Michel Temer.) - Tem mente! ponderação e reflexão de todos nós. Quebrar
V. Exa. ã palavra. sigilo, levar ao conhecimento de autoridades a priva-

o SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela ordem. cidade da movimentação financeira é muito grave.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB, volto a Quando se criou a Contribuiçã~ Provisória so-
insistir, vái manter a obstrução. Por quê? Porque não bre Movimentação Financeira, sem dúvida alguma, o
concoltflimos com a urgência enquanto a nossa emenda sigilo bancário foi quebrado no Brasil. A movimenta-
não for 'discutida e, obviamente, houver a possibilidade ção financeira ficou à luz de qualquer autoridade do
de implementá-Ia. Vou repetir, é simples: ela acrescenta Sistema Financeiro Nacional.
110 projeto do Governo "...sempre mediante autorização Sr. Presidente, tenta-se agora segurar uma ava-
judicial nó prazo improrrogável de 72 horas". lanche com uma linha muito tênue e frágil, porque o

I
Quero também apro\(eitar este momento para pecado original foi a criação do imposto do cheque,

discordqf dó meu amigÇ>, o Líder Mercadante, quandb da CPMF. Na medida em que foi instaurada a contri-
ele diz que a emenda do PIJB quer impedir a Receita buição,- o imposto do cheque, toda e qualquer movi-
de ter acesso às informações. Ao contrário. Gostaria mentação financeira no País ficou visível e revelada
de saber que dia a. Receita Federal fez qualquer solí- aos olhos da autoridade. I

citaç~o à'Justiça brasileira e a ela isso foi negado. , Querer impedir que a autoridade, de posse dessa
, Er1tãb; o PPB não concorda com essas posições. informação, deixe de utilizá-Ia para fins de criação de

O que queremos, obviamente, é que seja respeitada a crédito tributário no processo administrativo próprio é
Constituição e o direito de cidadania dos brasileiros. um equívoco. A tese é merecedora de respeito e da

Portanto, o PPB mantém a sua obstrução. ' nossa reflexão, porque, instaurado o processo adminis-
O SR. RONALDO CEZAR COELHO _ Sr Presi- trativo, o ,sigilo bancário estará revelado. Como (I pro-

dente peço a palavra pela ordem . cesso administrativo é público, qualquer um terá direito
, :'" .' ,deacesso a ele. Contudo, o pecado original já foi come-

, ~ SR. PRESIDE~!E (~Ichel Temer) - O Depu- tido, ou seja, a criação do imposto do cheque sqbre a
tado .Vlvaldo Barbosa. la havIa Pifdldo a palavra. Em movimentação financeira de todo cidadão brasileiro.
segUIda, a concedereI a V. Exa. ...' . •

O SR•. VIVALDO BARBOS~ (POT-RJ. Sem revi- fazer A porta Ja fOI arrombada. Agora, nada malE, ha a

são çfo prador.) - Sr. presidente, gostaria de me dirigir ....
aos Deputados Odelmo Leão, Ney Lopes e Bonifácio " MUIto obrigado. I

de Andrada, com a ponderação de que o debate e a "O SR. EDfNHO ARAÚJO - Sr. Presidente, peço
mensagem que pretendem trazer aqui hoje deveriam a ·palavra pela ordem.

, I '

t~r aconteoldo na ocasião da votação da lei do che- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
que, do imposto do cheque, na criação da contribui- EXa. a palavra.

ção fina~aeira CPMF. OSR. EDINHO ARAÚJO (PPS-SP. Sem revisão
Sr. Presidente, na medida em que foi aprovada a do orador.) - Sr. Presidente, o PPS recomenda o voto

Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, "sim", tendo em vista o acordo firmado pelas L1deran-
o Imposto do cheque, toda a movimentação financeira do ças.
País ficou visível; ela se revelou. O sigilo bancário já não
mais existe, na medida em que está revelada para as au
toridades competentes a lista de tados as cheques, de
toda a movimentação financeira ferra no País.

Querer agora impedir que as autoridades com
petentes utilizem a lista da movimentação financeira e
instaurem processos administrativos fiscais e, com
base nessa lista, criem oréditos tributários no proces
so administrativo próprio é navegar numa linha muito
tênue, é querer impedir que a Receita Federal, as au
toridades'competentes, tendo em mãos a visibilidade
de um ilícito tributário, omitam-se, cruzem os braços e
não instaurem o processo administrativo.
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Foi realizado amplo debate e, na votação, só de um amigo na Bahia. Neste momento, S: ~xa. en-
houve um voto discordante do Deputado Bispo ~odri- contra-se no velório. -
gues, que, demonstrando elevado sentido democráti- O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - ~r. Presi-
co, não registrou seu voto contra nem pediu verifica dente, peço a palavra pela ordem. 'L

ção de quorum. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)-=~ Tem V.
Portanto, a Comissão de Constituição e Justiça Exa. a palavra.

e d~ ~edação ~~ aprovou a c?nstitucionalidade da O SR. MENDES RIBEIRO FILJ:iO (Blo-
materla na reunlao desta tarde.. co/PMD8-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) _

O SR. RONALDO VASCONC,ELLOS - Sr. Pre- Sr. Presidente, permita que eu tente pelo menos com-
sidente, peço a palavra pela orqfi!m. , preender a matéria e fazer com que as pes~oas, nes-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. se exercício de interpretação, possam tqmb,ém dizer
Exa. a palavra. se tenho ou não razão. Faço isso, evidentemente,

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (PFL-MG. como Primeiro Vice-Líder do PMD8.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O § 32 do art. 11 da Lei n2 9.311 já existe. Está
comunico à Casa que, além do Guga, que foi campeão sendo feita uma inovação. Está-se permitindo apenas
mundial em Portugal, o Brasil também conseguiu a Pre- que, de posse das informações que possám ser cons-
sidência do Comitê Executivo da Organização Mundial tatadas no trato da questão bancária de càda empre-
de Turismo, com o Presidente da EMBRATUR, Dr. Caio sa ou de cada indivíduo, se forme um processo admi-
Carvalho, o que é muito bom para esta Casa e para o nistrativo que vai cobrar da movimentação existente.
Brasil. Comunico publicamente que essa 'é uma vitória Isso não prescinde do sigilo bancário. '
do turismo. brasileir~. O Presid~~te da ~MBRATUR ~ A legislação é muito clara: "A Secretaria da Recei-
agora Presidente eleito do Comlte Executivo da Orgam- ta Federal resguardará, na forma da legislação aplicável
zação Mundial de Turismo. à matéria, o sigilo das informações prestadãs, faculta-

Obrigado. da" - agora, sim - "a inovação na lei". Até aqui a lei é a
O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente, mesma. Ela já existe. Nada se modifica. Agora começa

peço a palavra pela ordem. a se modificar: "Facultada sua utilização para instaurar
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. procedimento administrativo tendente a verificar a exis-

Exa. a palavra. tência de crédito tributário relativo a impostos e contri-
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ._Sem . buições". Ou seja, antes era constatado o ~ré_dito de re-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, uma vez alcançado cursos, a rotatividade de dinheiro, e não poderia ser fei-
o quorum, encaminho ao meu partido o voto "não". to o lança~~nto tributário. Agora, po.de, mas não me-

O projeto é inconstitucional. O PL crê em uma xe~do n..? sIgilo de quem quer que seja, estando toda a
sociedade não opressora, em que o indivíduo é mais leglslaçao resguardada. .
importante do que o Estado. Por isso, solícito aos Portanto, a emenda que. o PP8 deseja aprovar,
companheiros do PL que encaminhem o voto "não''. que Deputados de ?~tros partidos t;ntaf!l apresent~r,

. nada mexe na materla. De fato, esta aquI, quando dIZ:
O SR. NELSON PROENÇA - Sr. Presidente, "Na forma da legislação aplicável à matéria".

peço a palavra pela ordem. Sr. Presidente, esta é a minha interpretação. Posso
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. estar errado, mas faço questão de errar e de'ter opinião,

Exa. a palavra. porque é sempre bom ter opinião sobre as-ºqisas.
O SR. NELSON PROENÇA (Bloco/PMDB-RS. O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Presi-

3em revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto dente, peço a palavra pela ordem.
~~m". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- Exa. a palavra.
e, peço a palavra, pela ordem. O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB-RJ.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) .:.. Tem V. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero aproveitar a oportunidade para dar um esclare-

:xa. a palavra. cimento. Fui Relator da matéria na Comissão de
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or- Constituição e Justiça e de Redação, à_nde ela foi

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a aprovada na reunião de hoje à tarde. :
palavra apenas para registrar em ata duas ausências: Acho que não cabe emenda que traga para o de-
a do Deputado José Dirceu, por motivo de saúde, e a bate dessa matéria a questão da quebra do sigilo ban-
do Deputado Waldir Pires, por causa do falecimento cário. Quanto ao assunto, que divide esta Casa e foi vo-



VOTARAM:
Sim 357
Não 28
Abstenções 2
Total 387
É aprovado o Requerimento de Urgência para o

Projeto de Lei nº 3.756/2000.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:
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tado na Comissão de Constituição e Justiça e de Reda- O que estamos discutindo aqui é tão-somente a
ção, há claramente duas correntes: aqueles que acham unificação de um cadastro de irformações para POS7

que deve ser mais automático, para o Ministério Público sibilitar a ação fjscaliz~dora, por amostragem, por
e para as autoridades da Receita Federal, e aqueles parte da Receita Federal. Por quê? Porque movirnen-
que dizem que deve continuar a ser através da Justiça, tação financeira não é renda. Posso pegar uma movi-
mediante o prazo de 72 horas e autorização. mentação financeira muito grande de um contribuinte

Os que argumentam que deveria ser sempre e ele ser isento. _ , , . ,
pela Justiça, dizem que estarfamos protegendo um Port~n.to, nao cab_e debate.~e slgll,o. bancan.o
direito pétreo do cidadão, previsto na nossa Constitui- ~esta matertl~, porque nao há matena de Sigilo banca-
ção; os que defendem maior sentido direto, maior faci- no nesse proJeto.
Iitação para o Ministério Público e para a Receita Fe- Muito obrigado.
~eral: ~Iegam,. por ~xemplo, que, haven~do hoje 50 mil O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en-
Inqu~ntos na Receita ~e:deral, s~ ~oce pedir para a cerrada a votação. Anuncio o resultado:
Justiça a quebra do Sigilo bancano de um por um,
para· instruir o inquérito administrativo, de fato, colo
cando esse obstáculo, você estará beneficiando
aq'ueles,qye não querem pagar impostos e querem se
ver livres da ação fiscalizadora. ,

Portanto, embarcar nesta matéria com uma
emenda ;do sigilo bancário é trazer, para ela, um de
bate muito mais amplo. Passamos semanas na Co
missão de Constituição e Justiça debatendo sobre
isso. E claramente esta Casa tem duas posições con
trárias, divergentes.

Propol5lçllo: PL N° 375872000 - REQUERIMENTO
DE URG~NCIA

Inicio VCJtaçlio : 05/1212000 17:48
Fim VotaçAo: 0511212000 18:17

Besult..do d .. Votaello
Sim 367
N.o 28
AbetençAo 2

Total da Votaçllo 387

Art. 17 '1

Total Quorum 388

Presidiram a VotaçAo: Michel T8n1er -16:58

,OrfentaçJlo
PSDB-Slm
PFL -Sim
PMDBIPTN -Sim
PT-Slm
PPB - Obs'l:ruçlllo
P"TB- Sim
POT-Slm
PSB/PCDOB - Si.....
PUPSL-NAo
PPS-Slm
PST-Slrn
PV-Slm
GOV. -Sim

Ob.truçao

RORAIMA
Alcesto Almeida
Francisco Rodrigues
Luciano Castro
Luis Barbosa
Moisés Llpnlk
Robérlo Araújo
SalomAo Cruz

Total Roraima; 7

AMAPÁ
Antonio FeljAo
Eduardo Seebra
Fétlma Pelaas
Jurandll Juarez

Total Amapla : ....

7

Partido

PMDB
PFL
PFL
PFL
PL
PL
PPB

PST
PTB
PSDB
PMDB

Bloco

PMDB/PTN

PLlPSL
PLlPSL

PMDB/PTN

Voto

Sim
Sim
Sim
SIm
Sim
Sim
Obstruçl"to

sim
Sim
Sim
SIm
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Partido Bloco Voto

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim
Giovanni Queiroz PDT Sim
Jorge Costa PMDB PMDB/PTN Sim
José Priante PMDB PMDB/PTN Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Total Pará: 6

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Sim
Euler Ribeiro PFL Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
SilasCâmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 5

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim
Confúcio Moura PMDB PMOB/PTN Sim
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSDB Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia : 6
ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
José A1eksandro PSL PUPSL Não
Márcio Bitiar PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB Sim
Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 7

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim
Freire Júnior PMDB PMDB/PTN Sim
Igor Avelino PMOB PMDB/PTN Sim
João Ribeiro PFL Sim
KãtiaAbreu PFL Não
Osvaldo Reis PMOB PMDB/PTN Sim
Pastor Amarildo PPB Obstrução
Paulo Mourão PSDB Sim

TotalTocantins: 8

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB PMDB/PTN Sim
Cesar Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PFL Sim
Francisco Coelho PFL Não
Gastão Vieira PM08 PMOB/PTN Sim
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Partido Bloco Voto

MARANHÃO
João Castelo PSDB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Sim
Neiva Moreira PDT Sim
Nice Lobão PFL Sim
Paulo Marinho PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Remi Trinta PST Sim
Roberto Rocha PSDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 14

CEARÁ
Adolfo Marinho P~DB Sim
M/bal Gomes PMDB PMDB/PTN Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Eunlcio Oliveira PMOB PMOB/PTN Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcãntara PSDB Sim
Manoel SalYiano PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB PMDB/PTN Sim
Mauro Benevides PMDB PMDB/PTN Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Pinheiro Landim PMDB PMOB/PTN Sim
Raimundo Gomes de Matos PSOB Sim
Roberto Pessoa PFL Sim
Rommel Feij6 PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Ubiratan Aguiar PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 18, ,
PIAul
Átila Lira PSDB Sim
B.Sá PSDB Sim
Ciro Nogueira PFL $im
Gessivaldo Isaias PMDB PMDB/PTN Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
João Henrique PMDB PMDB/PTN Sim

Mussa Demes PFL Não
Themfstocles Sampaio PMDB PMDB/PTN Sim

Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMD8 PMD8/PTN Sim

Batinho Rosado PFL Sim

Henrique Eduardo AJves PMD8 PMDB/PTN Sim
Iberê Ferreira PPB Obstrução

Laire Rosado PMD8 PMDB/PTN Sim'

Lavoisier Maia PFL Sim
MúcioSá PMDB PMDB/PTN Sim

Ney Lopes PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 8,
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Partido Bloco Voto
PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abilio PMOB PMOB/PTN Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMOB PMDB/PTN Sim
Damião Feliciano PMDB PMDB/PTN Sim
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PTN Sim

.
Inaldo Leitão PSDB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim

Total Paraíba: 8

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB PMDB/PTN Sim
Clementino Coelho PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
João Colaço PMDB PMDB/PTN Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De Hollanda PFL Sim
José Múcio Monteiro PFL Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Marcos de Jesus PSDB Não
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Eugênio PPS Sim
Ricardo Fiuza PFL Sim
Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PTN Sim
Sérgio Guerra PSDB Sim

Total Pernambuco: 17

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Não
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL PUPSL Sim
José Thomaz Nonê PFL Sim
Luiz Dantas PST Sim
Olavo Calheiros PMDB PMDB/PTN Sim
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim
Ivan Paixão PPS Sim'
Jorge Alberto PMDB PMDB/PTN Sim

José Teles PSQB Não
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Sérgio Reis PSDB Sim

Total Sergipe: 6

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim

Benito Gama PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Coriolano Sales PMDB PMDB/PTN Sim
Eulácio Simões PL PUPSL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
FrancistOnio Pinto PMDB PMDB!PTN Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
Jaques Wagner PT Sim
João Almeida PSDB Sim
João Carlos Bacelar PFL Sim
João Leão PSDB Sim
Jonival Lucas Junior PFL Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Mário Negromonte PSDB Sim
Nelson Pellegrlno PT Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
pedro Irujo PMDB PMDB/PTN Sim
Roland Lavigne PFL Sim
I

Ursicino Queiroz PFL Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 3D

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim
Aécio Neves PSDB Sim
Antônio do Valle PMDB PMDB/PTN Sim
Aracely de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Não
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Danilo de Castro PSDB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMDB PMDB/PTN Sim
Hélio Costa PMDB PMDB/PTN pim
Jaime Martins pFL Não
João Magalhães PMDB PMDB/PTN Abstençi:io
José Milita0 pSDB Sim
~Úlio Delgado PMDB PMDB/PTN Sim
Lael Varella PFL Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
Marcos Lima PMDB PMDB/PTN Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PFL Sim

Mário de Oliveira PMDB PMDB/PTN Sim

Narcio Rodrigues PSDB Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB ObstruÇão
Olimpio Pires PDT Sim
Osmãnio Pereira PSDB Sim
Paulo Delgado PT Sim ~

Philemon Rodrigues PL PL/PSL Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romeu Queiroz PSD8 Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Abstedção
Saraiva Felipe PMOB PMDB/PTN Sim
Sérgio Miranda PCdoB ,PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMOB PMOB/PTN Não
Tilden Santiago PT Sim
Virgflio Guimarães PT Sim·'
Walfrido Mares Guia PTB Sim,- :
Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais: 40

ESP[RITO SANTO
í'A1ofzio Santos PSDB Sim

Feu Rosa PSDB Sim
João Coser PT Sim: I

José Carlos Elias PTB
. t

Sim_"
Magno Malta .PTB Sim -
Marcus Vicente PSDB Sim
Max Mauro PTB Sim
Nilton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSDB Sim ,~

Total Espirito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
A1dir Cabral PSDB Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCOOB Sim"
Alexandre Santos PSDB Sim'
A1merinda de Carvalho PFL Sim
Bispo Rodrigues PL PL/PSL Não!
Comélio Ribeiro PDT Sini
Dino Fernandes PSDB Sim"
Dr. Helena PSDB Sim"
EberSilva POT Sim",

Eduardo Paes PTS Sim
Fernando Gabeira PV Simc

Fernando Gonçalves PTB Sim"
lédio Rosa PMDB PMDB/PTN Sim'

Itamar Serpa PSDB Sim I

Jair Bolsonaro PPB Sim
, • r

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim~'

João Sampaio PDT Sim
Jorge Bittar PT Sim"
Laura Carneiro PFL Sim

PT Sim
I

Luiz Sérgio ,
Marcia Fortes PSDB Sim
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I I Partido Bloco Volo
RIO DE JANEIRO
Mattos Nascimento PST Sim
Milton Temer PT Sim
Mlrlam Reid pDT Sim
Miro Teixeira PDT Sim
Pastor Valdecl Palva PSL PUPSL Não
Paulo ~altazar PSB PSB/PCDOB Sim
fauloFeijó PSDB Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim
Rubem Medina PFl ' '

~im
Slmêo Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa PDT Sim
Wanderley Martins S.Part. Sim

Total RIo de Janeiro: 35

SAOPAULO
Alberto Goldman PSDB Sim

I

Aldo Rebelo PCdoS PSBIPCDOB Não
A1oizlo Mercadante PT Sim,
Angela Guadagnln PT Sim
Antonio Carlos Pannunzlo PSDB Sim
Antonio Kandlr PSDB Sim
Arlindo Chlnaglla PT Sim
Arnaldo Madeira PSDB Sim

I

Bispo Wanderval PL PUPSL Não
Celso Giglio PTB Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Chico Sardelli PFL Não
Clovis Volpi PSDB Sim
Corauci Sobrinho PFL Não
Cunha Bueno PPB Obstrução
De Velasco PSl PUPSl Não
Dr. Evilásio rSB PSB/PCDOB Sim,
Dr. Hélio PDT Sim
Duilio Plsaneschi PTB Sim
pdinho Araújo FPS Sim
Eduardo Jorge pT Sim
Enlerson Kapaz PPS Sim
Fernando Zuppo PDT Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDB/PTN Nao'
José Genolno PT Sim
José lndio PMDB PMDB/PTN Sim

José Machado PT Sim

José Roberto Batochio PDT Sim

Julio Sem~hini PSDB Sim
Lamartlne Poseila PMDB PMDS/PTN Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbieri PMDB PMDB/PTN Sim
Marcos Cintra PL PUPSL Sim
Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMDB PMDB/PTN Art,17,
Milton Monti PMDB PMDB/PTN Sim
Moreira Ferreira PFL Sim·
Nelo Rodolfo PMDB PMDB/PTN Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Neutan Lima PFL Não
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PMDB PMDB/PTN Sim
Robson Tuma PFL Sim'
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Silvio Torres PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
VadãoGomes PPB Não
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim-'
Wagner Salustiano PPB Sim

Total Sio Paulo: 59

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Lino Rossi PSDB Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Pedro Henrv PSDB Sim
Ricarte de Freitas PSOB Sim
Teté Bezerra PMDB PMDB/PTN Sim
Welinton Fagundes PSOB Sim
Wilson Santos PMDB PMDB/PTN Sim

Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Geraldo Magera PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PTN Sim
Maria Abadia PSDB Sim
Pedro Celso PT Sim

Total Distrito Federal: 5

GOIÁS
Euler Morais PMDB PMDB/PTN Sim
Geovan Freitas PMDB PMDB/PTN Sim
Jovair Arantes PSDB Sirri
Juquinha PSOB Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Lúcia Vânia PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB PMDB/PTN Sim
Nair Xavier Lobo PMDB PMDB/PTN Sim
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Partido Bloco Voto
GoIÁs
Norberto Teixeira PMDB PMDB/PTN Sim
pedro Canedo PSDB

I

Não
Pedro Chaves PMDB PMDB/PTN Sim
Pedro Wilson PT Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim

Total Goiás: 14
I

MATO GROSSO DO SUL
João Grandão PT Sim
Manoel Vitório PT

I Sim
Marçal Filho P~DB PMDB/PTN Sim
Pedro Pedrossian PFL Sim
Waldemir Moka PMDB PMDB/PTN Sim

Totial Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PFL Sim
Airton Roveda PSDB Sim
AJax Canzianl pSOB Sim
Basilio Villani PSOB Não
Chico da Princesa PSOB Sim
I

Dr. Rç'slnha PT Sim
I

PSDBFlávloArns Sim
Gustavo Fruet PMDB PMDB/PTN Sim
Hermes Parclanello PMDB PMDB/PTN Sim
IrisSimões PTB 131m
(vania Guerra PFL Sim
José Borba PMDB PMDB/PTN Sim
José Cartos Martinez PTB Sim
Luciano Plzzatto PFL Sim
Luiz Cartos Hauly PSDB Sim
Márcio Matos S.Part. Sim
odllio Balb/notl! PSOB Sim
OS'1lar Serraglio PMDB PMDB/PTN Sim
Padre Roque PT Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS Slm
sanl,os Filho PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim,
Total Paraná: 24,
SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Merss PT Sim

I ' I

E~inhoBez PMDB PMDB/PTN Sim
Edison Andrino PMDB PMDB/PTN Sim

Erij 'VoltoUn! PPB Obstrução
Femando Coruja POT Sim

1

João Matos PMDB PMDB/PTN Sim
Luci Cholnacki PT Sim

Paulo Gouvêa PFL Sim
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Partido I I Bloco V9~O
SANTA CATARINA .. :-'~-4

Raimundo Colombo PFL ,~Si(n

Renato Vianna PMOB PMOB/PTN ,Siln
Serafim Venzon POT Sim
Vicente Caropreso PSDB Sim
Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp PDT '~S1m

Alceu Collares POT 'Sim
Caio Riela PTB ='Sim
Cezar Schirmer PMDB 'PMDB/PTN 'Sim
Darc(sio Perondi PMDB PMDB/PTN 18iln
Enio Bacci POT

: 1,1 1

·Sim.'.
Fernando Marroni PT Sim
Fetter Júnior PPB pbstrução
Germano Rigotto PMDB PMDB/PTN .Sim

" ~.

Henrique Fontana PT .. Sim" , '. ,1
Júlio Redecker PpB Sim,

I I

Mendes Ribeiro Filho _PMOB PMDBIPTN ,Sim.: ~.

Nelson Marchezan ' PSDB .:?im
';PMOB PMOB/PTN

.. ,
Nelson Proença Sim
Osvaldo Biolchi 'PMDB " .~MDB/PTN '-Sim

, I

Paulo José Gouvêa PL PUPSL Não, I,

Paulo Paim PT ·Sim
1" I

Pompeo de Mattos POT L~im

Roberto Argenta PHS ,Sim
, r

Valdeci Oliveira PT .}?im
Waldir Schmjdt PMDB PMDB/~TN .Sim

PT .'.
Waldomiro Fioravante ~Sim

• j

Veda Crusius PSDB :.,Sim

Total Rio Grande do Sul: 23



.'. ~ .
I XI - é invioláv~1 o sigilo da correspon-

dência e das comunicações telegráficas, d!3
dados e das comunicações, teletônicas, sal- .
vo, no último caso, po~ ordem judicial, nas
hipóteses e na forma que a Lei estabelecer
para fins de investigação criminal ou instru
ção processual.

I - Relatório

Pelo projeto acima epigrafado o § 3Q do art. 11
da Lei n1l 9.311, de 24 de outubro de 1996, passa a vi
gorar com a seguinte redação:

Art.11 .

S 3º A Secretaria da Receita Federal
resguardará, na forma da legislação aplicá
vel á matéria, o sigilo das informações pres
tadas, facultada sua utilização para instau
rar procedimento administrativo tendente a
verificar a existência de crédito tributário re
lativo a impostos e contribuição e para lan
çamento, no âmbito do procedimento fiscal,
do crédito tributário porventura existente,
observado o disposto no art. 42 da Lei nº
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e a alte
ração posterior. (NR)

Ao projeto foi apresentada uma emenda em
Plenário, de autoria do Deputado Inocêncio Oliveira,
que determina os procedimentos administra~ivos
previsto~ na proposição sejam realizados mediante
critérios homogêneos e automáticos.

É o relatório.
I

11 - Voto do Relator

Cabe à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação examinar os projetos, quanto à constitucio
nalidade, à juridicidade e à técnica legislativa.

No exame da constitucionalidade incumbe à re
lataria avaliar asituação do dispositivo proposto dian
te do inciso XII do art. 5º da Constituição Federal, o
qual dispõe:

Art. 512 .

Discussão, em turno único, do alu
dido projeto de lei, que altera o § 31l do
àrt. 11 da Lei, nSl 9.311, de 24 de outubro
de 1996, pendente de parecer das Comis
sões de Finanças e Tributação e de
Constituição e Justiça e de Redação.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
passar à discussão do mérito do Projeto de Lei nll E DE REDAÇÃO

3.756, de 2000: PROJETO DE LEI Nº 3.756, DE 2000
PROJETO DE LEI Nll 3.756, DE 2000 (Do Poder Executivo)

(Do Poder Executivo) I '
Altera o § 311 do art. 11 da Lei nº

9.311 , de 24 de outubro de 1996.

I, I OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em substi
tuição à Comissão de Finanças e Tributação, à Sra.
Deputad~ Veda Crusius.

A S~A. VEDA CRUSIUS (PSDB-RS. Para emitir
parecer. pem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
pela análise

j
da Comissão de Finanças e Tributação,

todo este debate tem a ver com a seriedade de propó
sitos do P~ojeto de Lei nQ 3.756, de 2000. Em análise
desse p'~ojeto, pela Comissão de Finanças, vota-se
"sim". Ele é adequado, segundo todas as normas da
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela adequação financeira e orçamentária.

A SRA. VEDA CRUSIUS - É pela aprovação.
O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa. a palavra.
, , I I

O ~R. CUNHA BUE~JO (PPB-SP. Sem revisão
do oradqr.) - Sr. Presidente, não há parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação a res
peito da matéria.

I ,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre De
putado, estou nomeando o Relator neste momento.

I 'I
I ,O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo

a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em substi
tuição à Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, ao nobre Deputado Ronaldo Cezar Coelho.

I

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB-RJ.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
~idente, a Comissão de Constituição e Justiça e de
f1edaç~o apresen~a parecer pela ,constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei
nº 3.756, de 2000.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:



Sempre que possível, os impostos terão
caráter pessoal e serão graduados segundo a
capacidade econômica do contribuinte, sendo
facultada a fiscalização tributária e previden
ciária, nos termos da lei, a requisição e o
acesso a informações sobre o patrim6nio, os
rendimentos e as operações financeiras e
bancárias dos contribuintes, fazendo respon
sável civil, criminal e administrativamente pela
garantia do sigilo dos dados que obtiver, aten
dido o disposto no art. 59, inciso XII.

A base do Governo considerou que esse artigo fe
ria cláusula pétrea. Apresentamos voto em separado 'e
perdemos na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação. Tal Comissão recebeu o projeto do Senado e
aprovou o substitutivo do Deputado Ney Lopes.

Qual a nossa diferença? Não estamos tratando
aqui de sigilo bancário e fiscal, mas dos projetos do Se
nado e do Deputado Ney Lopes, da capacidade de as
autoridades fiscais terem acesso ao volume da movi
mentação financeira, bancária e patrimonial para efeito
de combate à sonegação. Sigilo bancário e fiscal deveri
am ter sido objeto da emenda constitucional que o Go
verno retirou com o voto do Deputado Rodrigues Palma.

Somente no B~asH mistúrãm-se direitos indivi
duais com relaçõés patrimoniais, econômicas e fi
nanceiras. Relações econômico-financeiras e rela
ções patrimoniais não são cláusulas pétreas que di
zem respeito à individualidade, à pessoa física e à
privacidade. Somente no Brasil existe o engessa-

o mento da privacidade, direitos individuais com direi
tos patrimonialistas, relações comerciais e relações
financeiras.

O projeto do Senado equaciona melhor, porque
permite que o volume patrimonial da movimentação
financeira seja de acesso às autoridades para efeito
de cruzamento das declarações de Imposto de Ren
da; para efeito de análise e investigação dos sinais ex
teriores de riqueza; para efeito de cumprimento do
preceito constitucional que compete à autoridade pú-

, blica fiscalizar, cobrar e- combater a sonegação.

O interessante, Sras. e Srs. Deputados, é que
o projeto do Senado e da Câmara permite às em
presas privadas e às empresas bancárias o acesso
às informações dos indivíduos, tais como informa
ções cadastrais e patrimoniais. E essas informa
ções circulam no mundo privado das instituições
bancárias e financeiras.
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Ao ver desta relatoria, o dispositivo constitucio- Chamo a atenção da Casa para um artigo dessa
nal não é vulnerado pelo Projeto de Lei nº 3.756, de emenda, que dizia o seguinte:
2000, pois o sigilo fiscal permanece intocado e into
cável, e a Administração apenas unifica o cadastro
dos dados fiscais, ou mais precisamente, cria essa
possibilidade.

Com a unificação do cadastro fiscal, a Adminis
tração poderá valer-se desses dados para instaura
ção de procedimento administrativo referente a qual
quer dos tributos federais.

O instituto do sigilo segue, porém, incólume, vez
que os dados colocados em sigilo não poderão jama
is abandonar o âmbito do cadastro fiscal para servi
rem a fins de natureza não-fiscal.

Como ensina mestre Tércio Sampaio Ferraz, o
"objeto protegido no direito à inviolabilidade do sigilo
não são os dados em si, mas a sua comunicação res
tringida (liberdade de negação). A troca de informa
ções (comunicação) privativa é que não pode ser vio
lada por sujeito estranho à comunicação (...)" (Sigilo
de Dados: o direito à privacidade, e os limites à função

fiscalizadora do Estado (in: Cadernos de Direito
Constitucional e Ciência Politica:

Editora revista dos Tribunais, 1998. nº11 p.82)

Enfim, para que se preserve o sigilo nas situa
ções cobertas pelo Projeto, os dados não poderão ser
comunicados a sujeitos estranhos ao âmbito da ativi
dade fiscal. E isto o projeto garante.

Trata-se, portanto, de proposição inequivocamen
te constitucional, além de jurídica e de boa técnica.

Ante o exposto, voto pela constitucionalidade, juri
dicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº
3.756, de 2000 e da emenda apresentada em Plenário.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2000. 
Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Relator

O SR. JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CHAVES (Bloco/PMDB-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, meu voto foi de acordo com o do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há ora
dores inscritos para discutir.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado José Genoí
no para falar a favor da matéria.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
debate desta matéria iniciou-se em 1995, quando o
Governo enviou-nos a emenda da Previdência.



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
falar contra a matéria, concedo a palavra ao no
bre Deputado Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. bepu
tados, para demonstrar que a imprensa brasileira
tem a compreensão certa e a dimensão exata quan
do os direitos individuais estão sendo violados, co
meço o meu pronunciamento lendo editorial de hoje
da Folha de S.Paulo, um dos maiores jornais do
País e paladino na defesa das liberdades, sobretudo
das daqueles que estão hoje aqui advogando a pri
vação do sigilo assegurado no art. 59 da Constitui
ção Federal.

Diz a Folha de S.Paulo:

Em princípio, a flexibilização das re
gras para a quebra do sigilo bancário obe
dece a um imperativo de igualdade. Os altos
índices de sonegação e elisão fiscais fazem
com que os assalariados, aos quais o meca
nismo de retenção na fonte não permite so
negar, paguem efetivamente mais imposto
do que outros profissionais. Trazer os contri
buintes recalcitrantes para a legalidade é de
fato um dever do Estado, se a meta é pro
mover justiça social.

Não se pode, porém, utilizar de todo e
qualquer meio para alcançar esse nobre fim.
Antes de mais nada, o STF, em 95, declarou o
sigilo bancário cláusula pétrea da Constituição.

Toda medida que vise a aboli-lo é auto
maticamente inconstitucional e as que preten
dem atenuá-lo têm grandes chances de ser
declaradas ilegais pela Justiça. Goste-se ou
não do sigilo, apenas uma revolução poderia
prescrevê-lo do Direito brasileiro.

Isso não significa, é óbvio, que o sone
gador esteja para todo o sempre ao abrigo
da lei. O sigilo pode ser facilmente quebrado
por uma autoridade judiciária, desde que a
Receita apresente suspeitas fundamenta
das. É um princípio da prudência democráti
ca não colocar poder demais nas mãos de
funcionários singulares. O histórico de abu
so de autoridade neste País é razão bastan
te para justificar a manutenção do sigilo.
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Mas, quando se trata de o Poder Público fisca- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Só
lizar o volyme da movimentação financeira, argu- quero esclarecer que estamos votando a questão da
menta-se que isso é inconstitucional. E, quando se CPMF, ainda não se trata do projeto do Deputado
muda a Constituição, argumenta-se que se trata de Ney Lopes.
cláusula 8étr17a. Na verdade, estamos aqui tocando
no segredo da forma mais perversa da elite domi
nante deste País, que transforma o sigilo bancário,
fiscal e patrimonial em algo perverso, em algo priva
tista, em algo qu~ visa esconder suas obrigações
com o Poder Público. Já o cidadão assalariado, a
classe média, aquele que tem o desconto na fonte,
não tem esse direito à privacidade.

Portanto, Srj3-s. e Srs. Deputados, defende
mos o projeto do Senado, do Senador Lúcio
Alcâr;ltara. p substitutivo do Deputado Ney Lopes
tem um aspecto positivo, que é permitir as infor
maçÇíes da CPMF para efeito de fiscalização tri
buttiria e patrimonial. Fora esse aspecto, o proje
to de S. Exa. estabelece que é necessária a auto
rização ll.\dicial. Para haver autorização judicial, é
nec~ssário fundamentá-Ia. A Receita não pode
fu~damentá-Ia porque não tem as informações.
Portanto'l e9tamos mantendo o engessamento da
autoridade pública para ter acesso às informa
ções e, a partir daí, fazer a denúncia, o processo
administrativo.

Seria um ato de grandeza desta Casa dar o ins
trumento legal para combater a sonegação e viabili
zar um salário mínimo decente de 180 reais. Para os
que são contra o projeto do Senado, o discurso dos
direitos individuais é para misturar com os direitos fi
nanceiros e relações econômicas. Uma coisa é uma
coisa, outra coisa é outra coisa.

Não estamos ferindo as cláusulas pétreas,
mas falando a respeito do volume da movimentação
financeira. Não estamos defendendo aqui entrada
na vida privada. de quem pagou o cheque, de quem
fez a obrigação, mas estamos defendendo que a
movimentação financeira seja de acesso à Receita
para efeito de combate à sonegação.
'I '

. .Por isso, preferimos o projeto do Senado Fe-
derai ao substitutivo do Deputado Ney Lopes, con
forme voto em separado que apresentamos na
Comissão de Justiça. Essa é a posição da nossa
bancad~.

A bancada do Partido dos Trabalhadores
defende o projeto do Senado Federal e é contra o
substitutivo do Deputado Ney Lopes, porque não
muda no substancial, a não ser na questão da
CPMF.

Muito obrigado, Sr. Presidente.



Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não
devia falar mais nada. Aqui está a resposta para o
PT, o PFL e o PSDB, partidos democratas que sus
tentam o Estado de Direito e que têm na garantia do
sigilo a própria garantia da estabilidade partidária
com seu direito político. A cidadania é ferida com a
quebra do sigilo da CPMF, conta bancária, colocada
individualmente, uma a uma. A Receita não tem po
deres constitucionais para buscar, de moto próprio,
sponte sua, o direito do cidadão, os dados para in
troduzir um processo administrativo.

Ora, o que faz o Redator da emenda? Vamos
sofrer mais uma derrota no Supremo Tribunal Federal.
Lamento que a douta Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados não
tenha o devido cuidado de resguardar o prestígio des
ta instituição do povo, incorrendo no grave erro de
proferir parecer de constitucionalidade a um procedi
mento flagrantemente inconstitucional.

A lei fala em informações, mas para iniciar o pro
cedimento administrativo ela busca os dados, não as
informações. Onde? Na conta do cidadão. Na conta
da pessoa física e na conta da pessoa jurídica, é lá
que ela mexe. Para quê? Para fazer o abuso do poder;
para ter na mão os cidadãos sob a sua guarda; para
em alguns casos de desvios barganhar, o que deslus
tra a democracia e a respeitabilidade do Poder Execu
tivo, que tem de ser resguardada e não infectada.

O Poder Executivo, se pensa que vai ganhar mais
dinheiro, vai receber sobre sua cabeça mais desgraças.
Existem pessoas nesta Casa, integrantes de partidos
que buscam o poder, que desejam realmente a abertura
da quebra do sigilo, para logo mais denunciar os escân
dalos e, à sombra dos escândalos, sepultar o Presiden
te da República, o Poder Executivo.
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É inegável que, sob o manto da prote- Ora, meus colegas, a CPMF é um trib.uto transi-
ção à privacidade, muita gente deixa de pa- tório. Se. não bas~as~e,a i~fringência do art:.,qº, inciso
gar os impostos devidos. A simples possibi- V, que diz serem mVlolav~ls os dados, tambem se as-
Iidade porém de alguém que nada deva ao s~nta no abstrato uma.lei c~~o essa. C?m~ posso le-
.' " . . , glslar sobre um diSPOSitivO constitucional au-

FIsco tornar-se vitima de ac~aque ja basta to-aplicável? Elaborar uma lei sobre o transitório?
p~ra reco~endar que a Justiça .s~mpre es- Que tipo de lei é essa? Transitória? Nem ela diz que é
teja envolvida nas quebras de sigilo. Talvez transitória.
a discussão fosse outra se a única,forma ?e Conseqüentemente, digo aos Srs. p~putados,
apanhar o sonegador fosse atraves do fim aos cidadãos do Brasil, que nós, do Partido Progres-
do mecanismo, mas a situação não é bem sista Brasileiro, decidimos hoje que vamós ao Poder
essa. O sigilo apenas exige que a Receita Judiciário, em nome da cidadania, necessária e índis-
Federal apresente casos fundamentados, o pensável no momento em que nossa florescente de-
que é bastante razoável. mocracia começa a ganhar estabilidade.

Infelizmente, não existem atalhos aqui. . Aprov~ito estes po~cos minutos para cOl1testar
Um aumento de arrecadação duradouro e agUl as levianas acusaçoe~ que se leva~tam contra

, ,. , . . nos, de que estamos a serviço de banqueiros e de 10-
sa~~avel s.o ~I~a num ambl~nte d~ maior es- bistas. Nós, que defendemos essa tese;T1ão conhece-
tabllldade jurrdlca. O terrorismo fiscal tende mos as portas dos bancos e não temos em nossa
a ser contraproducente no longo prazo. conta política qualquer doação de bancos..Queremos

pedir, isto sim, aos que nos acusam, aos que falam
bobagens nesta tribuna, para dizerem se em suas
contas, publicamente registradas no Tribunal Superi
or Eleitoral, há doações de bancos como o Bradesco
e o Itaú. Não provoquem, não nos façam trazer provas
para contestar essas levianas acusações..

Gostaria de dizer aos colegas que este projeto é
um atentado à soberania, ao conhecimento e à respe
itabilidade deste Poder. Estamos lutando contra a vio
lação de um preceito constitucional.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Carlos
Santana votou de acordo com o partido.

O SR. CARLOS MOSCONI (PSDB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com a orientação do meu partido.

O SR. VALDIR GANZER (PT-PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
conforme orientação do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa
lar a favor da matéria, concedo a palavra ao Deputado
Luiz Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB-PR. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen
tares, quero começar meu pronunciamento lendo um
texto do saudoso e inesquecível Senador Vilson Kleinü
bing, proferido por ocasião da votação de um projeto que
tratava do compartilhamento de informações.



O projeto é singular. Trata-se de lei ordinária
que permite, à Receita Federal cruzar as informa
ções da CPMF com os dados da empresa, saber
se ela paga outros impostos ou não e transformar
num crédito tributário. Havendo crédito tributário,
esse é lançado. A empresa ou pessoa física, não o
aceitando, contesta adl11inistrativamente, em pri
meira e segunda instâncias, podendo ir até o Con
selho de Contribuintes. Se aínda não estiver de
acordo, recorre ao Judiciário. Na verdade, o que
estamos estabelecendo é mais um instrumento de
evolução dos procedimentos fiscais, num país que
tem carga tributária violenta. Ano passado arreca
damos algo, em torno de 30% do PIB. Isso é o que
foi alcançado pela Receita. Fora disso estão incen
tivo fiscal, que não está contabilizado, elisão, que
está na fase administrativa e judicial - são bilhões
e bilhões que foram alcançados -, e sonegação,
que não foi alcançada.
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éO seguinte: países de tradição inequivocada- O projeto ora discutido trata da sonegação fis-
mente democrática, onde se prima pelo respeito aos cal. Tenho certeza absoluta de que somos todos bra-
dir~itos e ,garantias individuais, há muito já institucio- sileiros, discutindo se o procedimento deve ser um
nalizaram o cogitado compartilhamento de informa- pouco mais para cá ou um pouco mais para iá. A Re-
ções, que é crucial em qualquer sistema de direito ceita Federal e o Governo estavam corretos ao enviar
para a operacionalidade e a eficácia das ações da ad- o projeto a esta Casa, porque se trata de algo impor-
ministr~ção púb~i(;a. tante para que se estabeleçam créditos fiscais.

Vilsor Kleinünbing, do alto da sua sabedoria, Do alto de meus dez anos de Parlamento, du-
proferiu esse parecer quando tratava da questão do rante os quais sempre trabalhei com matéria tributá-
narcotráfico e do combate a todas as transações es- ria, posso dizer que, modéstia à parte, conheço bem o
cusas que existem em nosso País. assunto. Este Parlamento cometeu muitos equívocos

O que estamos hoje discutindo é a utilização de e muitos erros, mas o maior deles foi não termos feito
uma informação tributária, por parte da nossa Receita a reforma tributária até hoje. Esse foi um p~cado que
Federal, que, ao manipular informações sobre a cometemos contra o crescimento econômico e a ge-
CPMF, encontrou um movimento de 3,2 trilhões de re- ração de emprego e renda. A matéria não trata de re-
ais. Desses, 2,4 trilhões de reais têm relação com a forma tributária, mas sim daquilo qJe o atual sistema
economia forl1)al, que paga impostos, como IPI e tributário precisa alcançar e hão consegue. Estou f~-

Imposto de Renda, além da CPMF. Mas 825 bilhões, [ando da base tributária de 825 bilhões de reais movi-
ou seja, 2po/~ dos 3,2 trilhões de reais, não estão rela- mentados pelo sistema financeiro, sem sofrer pagar
cionados com nenhum tipo de tributo além da CPMF. Imposto de Renda, ICMS, IPI, PIS ou COFINS. Isso é

A questão é fiscal. Há um crédito fiscal a ser o_cúmulo .do absurdo~ Aí, .~hegam~s a outra disc~s-
buscado pela Receita Federal. Quando o empresá- sao: pr,eclsa-s~ de dlnhel~o para ISSO, para a~ullo,
tio declara no livro contábil sua movimentação para a area s~cl~1 etc. Precisa ~ so~~s ~ f~~o!. So q~e
bancária, ele é obrigado a aceitar ou não a infor- a~~.entarmais ainda a carg~ tnbutana,8 dlflcll- ~Ulto
mação bancária. Veja, caro Deputado Philemon dlflCI/ -, ~orque, quanto maIs alta a alrquota, maIor a
Rodrigues" que hoje 126 mil empresas no Brasil, sonegaça~.

que estão Inativas, movimentaram 34 bilhões de Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, somos
reais, mas não são alcançadas, porque a lei não o amplamente favoráveis ao projeto do Governo, que
permite. Outro dado impressionante e estarrece- dará instrumentos à Receita F!3deral para arrecadar
dor diz respeito a empresas omissas, às quais não aquilo de que o Brasil precisa. Eu pago meus impas-
se pode ter acesso: elas movimentaram 162 bi- tos em dia, e é dever de todo cidadão pagar seus im-
Ihões de reais. postos, quanto mais dessas empresas que estão so

negando milhões. Ouso dizer bilhões, porque se trata
de uma base tributária de 825 bilhões.

, Tenho certeza de que o projeto terá o apoiamen
to da maioria dos Parlamentares, não só da Oposi
ção, que já declararam seu posicionamento, mas da
base governista, porque entenderam bem do que se
trata. Não há violação de pri~cípio nenhum, de pes
soa nenhuma. A questão fundamental é o crédito tri
butário, que tem de ser cobrado. Quem deve, tem de
pagar. Essa é, repito, a questão fundamentai.

Concluindo, Sr. Presidente, dirijo-me aos Parla
mentares da ba~e do Governo, dizendo que a aprova
ção do projeto é importante, fundamental. Que me
desculpem aqueles que se posicionaram contra. A
matéria é importantíssima e está atrasada,. Isso é o
pior de tudo. Já devíamos ter aprovado algo nesse
sentido muitos anos atrás.

Encaminho o voto favoravelmente ao projeto.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. ZENALDO COUTINHO - Sr. Presidente, mesmo tendo sido aprovado, por uma·rni~obra que
peço a palavra pela ordem. denomino de estelionato político, o que vaj,deprimir a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. imagem e o perfil desta Casa.
Exa. a palavra. Dizem, Deputado Ronaldo Cezar C913lho, que

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Sem isso nada tem a ver com sigilo. Veja o text~.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- Em primeiro lugar, essa lei não pode,ger ordiná-
rior, votei conforme indicação do partido. ria. O art. 192 da Constituição diz que, qyal)do se tra

tar de dados, tem de ser lei complementar.. Há várias
O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Sem revisão do decisões da Justiça. É uma inconstituciof,l~lidade for-

orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
mal, incontroversa. ','::conforme indicação do partido.

O texto dessa lei ordinária diz que a Receita Fe-
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Sem revi- deral fica com poderes para instaurar procedimento

são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, administrativo _ procedimento administrativo é auto
votei conforme indicação do partido. de infração _, tendente a verificar a existêr;)cia de cré-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo dito tributário relativo a impostos e contrjbuições qua-
a palavra ao Deputado Ney Lopes. Peço aos senho- isquer que sejam para lançamento no 'âIT]bito do pro-
res oradores que utilizem o tempo regimental de cinco cedimento fiscal do crédito tributário pQrv,e,ntura exis-
minutos. tente (Deputado Ronaldo Cezar Coelho,'y.,Exa. disse

O SR. NEY LOPES (PFL-RN. Sem revisão do . que depósito bancário não era abrangido, o que me
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sei faz pensar que não leu o projeto}, ob~J~rvado o dis-
que não adianta o que vou dizer. Vejo, pelo resultado posto no art. 42 da Lei nQ 9.430, de 27-qe_ dezembro
do painel, que o trabalho de mais de um ano, ouvindo de 1966. • . ,
todos para oferecer à Casa uma proposta de quebra Para que este Plenário derrote:, a~, cidadania
de sigilo constitucional, não mereceu sequer ur:na sa- conscientemente, o que diz o art. 42?, Oiz que se ca-
tisfação da Liderança do meu partido, que votou con- racterizam quaisquer valores creditados.~m conta de
tra, sem eu saber, opondo-se publicamente à posição depósito como omissão de receita, portanto, dando
que havia assumido, em defesa do programa liberal e causa ao procedimento fiscal e ao auto de infração.
social a que estamos integrados. Foi dito aqui há pouco que movimentação finan-

Afinal, é o Planalto que quer. E, como o Planalto ceira não caracterizava receita. Está nas notas taqui-
quer, os exatores federais vão ter o poder que nem o gráficas essa afirmação do Deputado R~naldo Cezar
Presidente da República tem: devassar a privacidade Coelho. '

do cidadão brasileiro. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se insta-
Vim a esta tribuna sabendo que é quixotesca urar procedimento fiscal, sê compelir o qóntribuinte a

minha posição. Mas quis deixar mais uma vez escrita pagar o que presumidame~te deve sem ordem judici-
nos Anais a contribuição dada a este Plenário, princi- ai não for quebrar sigilo bancário, pergunto a esta
palmente no esclarecimento do texto. Ouvi o Deputa- Casa: o que é quebrar sigilo bancário, o que é infor-
do José Genoíno, a quem admiro. Ouvi o eminente mações de dados? .
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Agora, Sr. Presidente, dirão alguns Parlamenta-
de Redação, Deputado Ronaldo Cezar Coelho, que res bem intencionados: "Então, Deputado Ney Lopes,
chegou a dar uma lição, como jurista que é, de que V. Exa. não é sensível aos números que, o Deputados
essa lei ordinária não trata de sigilo bancário. Então, Luiz Carlos Hauly apresentou de crép!tos legítime,s
estaríamos aqui invocando um argumento impróprio, que o Governo tem diante dos números estatísticos
segundo o Deputado Ronaldo Cezar Coelho. apresentados?". Sou, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

Sr. Presidente, queremos chamar a atenção putados. Tanto sou que, no substitutivo que subscrevi
para o texto da lei ordinária que vamos votar agora, e que está na lata do lixo a partir de hoje, para se
para que todos vejam o que vão votar. Nosso substitu- aprovar esse monstrengo que vai ser aprovado, dou
tivo está na lata do lixo, não vai ser votado mais. Foi a poderes à Receita Federal para investigar a movi-
manobra feita. Vai-se aprovar uma lei ordinária. Só vai mentação financeira sem pedir quebra de sigilo. Se a
restar o Supremo Tribunal Federal declarar a inconsti- Receita Federal vê que um contribuinte teve uma mo-
tucionalidade dessa proposta. vimentação de 1 milhão de reais e tem patrimônio de

O substitutivo que fiz, durante mais de um ano 2 milhões de reais, ela 4sa esse material indiciário
de trabalho, não vale mais nada, vai ser engavetado, para ir a um juiz e pedir a quebra do sigilo.
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Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE ((Michel Temer) - Concedo a

palavra ao Sr. Deputado Geraldo Magela para falar a favor.
O SR. GERALDO MAGELA (PT-DF. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, temos de resgatar neste momento as informa
ções prestada~ pelo Secretário da Receita Federal,
Or. Everardo Maciel.

Se, apesar de tudo, Sras. e Srs. Depu
tados, os senhores desejarem abandonar a
causa das garantias individuais inalienáveis
para defender a causa da invasão da priva
cidade individual sem o crivo judicial; se
esta Casa repudiar a causa da liberdade e
dqs direitos civis fortalecidos para abraçar a
caL!sa do fascismo e do terrorismo fiscal, se
isso ocorrer, eu me curvarei humildemente
ante esta fatalidade tremenda que virá pe
sar como um véu sombrio sobre os destinos
deste Pafs, mas encontrarei conforto na
tranqüilidade da minha consciência por ter
sabido cumprir o meu dever e ter pugnado
pela verdade da Constituição, pelos brios da
Câmara dos Deputados e pela honra da Re
pública brasileira.
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,Que mal há nisso? Onde é que se está prote- Em entrevista recente, cerca de sessenta dias
gendo o sOl")egador, Deputado José Genoíno? Ou atrás, S. Exa. demonstrou que, só em 1998, por volta
não leram o que estamos apresentando ou leram mui- de 11 milhões de pessoas físicas e de 500 mil empre-
to maio q\Je vamos votar agora. Não queremos prote- sas movimentaram 341 bilhões de reais sem prestar
ger sonegador, dinheiro sujo. conta dessas movimentações ao Fisco.

Nosso substitutivo est~ na lata do lixo com a Se analisarmos que o direito individual daquela
aprovação desse monstrengo e a boa intenção do pessoa que movimentou, em alguns casos, até 1 bi-
PPS n&o vai valer porque será uma emenda que sa- Ihão de reais por ano deve prevalecer sobre os inte-
nará ,a inconstitucionalidade material, mas não a for- resses sociais de saber a origem desse dinheiro e se
mal, pois essa matéria só pode ser legislada por via sobre este foram pagos os impostos devidos, esta-
de lE<i complementar. mos invertendo a apreciação e a análise do que é di-

Portanto, deixamos claro, até em legítima defe- reito individual na Constituição. ,
sa, que em nenhum momento - e temos cinco Legis- O direito individual da privacidade deve prevale-
laturas nesta Casa - procuramos induzir no substituti- cer, sim, mas para que prevaleça o interesse da spci-
vo a proteção que não fosse a do cidadão. Em ne- edade. Por isso, quando defendemos o uso das i~for-
nhum momento,' no substitutivo de nossa autoria, que mações das contas bancárias, especialmente daque-
é colocado na lata do lixo com a aprovação desse las que movimentam grandes somas, para que a Re-
monstrepgo, evitou-se que se cobrasse imposto de ceita Federal analise se ali l houve sonegação de im-
sonegadpr. postos, estamos defendendo o direito de que a crian-

Sr. Presidente, despedimo-nos desta tribuna sa- ça brasileira tenha escola e alimentação e de que os
bendo que é grotesca nossa opinião, mas que a cida- cidadãos tenham, individualmente, o direíto de fiscali-
dania será ou não respeitada, certamente, pelo Su- zar aqueles que não pagam impostos.
p~emo Tribunal F~deral ou pela lucidez do Senado. Talvez a intenção de quem defende o sigilo não
Mas descemos da tribuna lembrando Epitácio Pes- seja acobertar sonegadores, pessoas ligadas ao nar-
soa, o grande paraibano que engrandeceu esta Casa, cotráfico e à corrupção. N~o acr~dito que nesta Casa
que disse: haja algum homem ou mulher eleito para defender cri

minosos. Tenho a confiança de dizer que, em sã cons
ciência, ninguém fará isso, mas poderá estar sendo
I

inocente útil, ao permitir que fraudaqores, contraven-
tores e pessoas ligadas ao narcotráfico - como bem
demonstrou a CPI do Narcotráfico - movimentem mi
lhões e milhões de reais nas contas bancárias sem
pagar um centavo de imposto. ,

Estamos defendendo que o sigilo bancário deve
ser preservado, sim, menos para a fiscalização de. so
negação. Todos temos de combater a sonegação, um
dos maiores males que este País enfrenta. Estamos
transformando o Brasil em um paraíso fiscal camuflado.
Se o próprio Secretário da Receita Federal vem a públi
co apresentar dados estarrecedores, de bilhões e bi
lhões de reais movimentados sem prestação de contas
ao Fisco, o que somos senão um paraíso fiscal?

Por isso, nós, do Partido dos Trabalhadores,
terT10s uma posição muito clara: votar a favor desse
projeto conio está. Particularmente, sou contra a
existência de sigilo bancário para o que entra na
conta. Defendo o sigilo fiscal para como se gasta,
mas não para como se recebe. Até admito que o si
gilo existente preserva a privacidade de alguns,
mas não pode preservar a dos fraudadores e sone
gadores, que podem estar por trás de muitos outros
criminosos e crimes piores.
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Temos de aprovar esse projeto, e dar ao Secre- do poder. Em entrevista pela televisão, o Chefe da Se-
tário da Receita Federal e ao Poder Público condi- cretaria da Receita Federal, disse que os Deputados
ções de fiscalizar e combater a sonegação, para que que estão contra esse projeto o estão por razões es-
esses recursos sejam aplicados não apenas no rea- cusas. Devolvo o insulto, pois escusas podem ser as
juste do salário mínimo, uma luta que todos dizem de- razões que o mesmo apresentou. Muitos fiscais não
fender incondicionalmente. Queremos que o combate sabem cumprir seu dever e perseguem aqueles que
à sonegação sirva, sim, para que possamos dar o sa- trabalham, quer na empresa, quer nas atividades
lário mínimo de 180 ou 190 reais àqueles que dele de- pessoais.
pendem e vivem, mas também para que haja dinheiro Outro ponto, Sr. Presidente: este" projeto é in-
para investimento em outras áreas sociais. constitucional. A Folha de S.Paulo, um dos jornais

A sonegação tem de ser combatida com todas mais sérios do País, publicou que ele será derrubado
as armas possíveis, e esse projeto é uma delas. pelo Supremo Tribunal Federal, com toda a razão,

Muito obrigado. mostrando sua inconstitucionalidade, pois fere o art.
O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a 5º da Carta Magna. '

palavra pela ordem. Sr. Presidente, é lógico que, nos regimes radica-
o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. is, em que não vigora o Estado de Direito Democráti-

Exa. a palavra. co, o fis~~1 é ~,udo. ? agente do Po_der ~~ecutivo é ?
O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB-SP. Pela dono da ~?I~ .EI: e q~~ ~an~a, n~o o JUIZ. No~ .r~~I-

d S . - d d) S P 'd t mes totahtanos, nao ha JUIZ, nao ha Poder Judlclano.ar em. em revlsao o ora oro - r. resl en e, que- ., ,
. t t t t ll'" Essa e a grande dIferença. Queremos o Estado de DI-ro regls rar, para que cons e em a a, o meu vo o sim. , .• . .
t - t' I d" - "d' I direito,com o Poder Judlclano funcionando em todas as

na,vola~a~ ~~ enor, em ugar o nao IVU ga o pe o áreas, em todos os setores, em todos os campos e
palne e e romco. . . _ também no tocante ao sigilo bancário.

O S~. P~,ESIDENTE (MIchel Temer) - POIS nao. Somos favoráveis a suspender o sigilo bancário,
Sera retificado. mas dentro de uma técnica jurídica, em que o juiz, em
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- 72 horas - como está no substitutivo do Deputado

lar contra a matéria, concedo a palavra ao Deputado Ney Lopes -, possa fazê-lo se comprovada a sonega-
Bonifácio de Andrada. ção, o embuste, o crime de não pagar imposto.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG.) Não se pode dar competência ao fiscal do Minis-
- Sr. Presidente, sou favorável à suspensão do sigilo tério da Fazenda para agir como juiz. Isso não, Sr.
bancário, mas pelo Juiz de Direito, não pelo fiscal do Presidente. Só os totalitários ou tecnocratas vão nes-
Ministério da Fazenda. Esta é a questão, Srs. Deputa- ta linha, porque é parte da ideologia deles, do modo
dos: esse projeto dá poderes ao fiscal do Ministério da de pensar que possuem.
Fazenda, que não é julgador, que não é juiz, que não O fiscal tem formação mais ou menos agressi-
conhece a lei, de suspender o sigilo bancário. va e pode perseguir às vezes muitos daqueles que

Sou favorável à suspensão do sigilo bancário produzem, porque tem de arrecadar dinheiro. Dar
pelo juiz. Porquê? Porque o juiz tem formação jurídica ao fiscal a competência de julgar que A ou B sone-
para saber quando há crime, quando há sonegação. gou, com a atribuição de condenar, é demais, é in-
Essa é a diferença. verter a ordem constitucional, como disse o Depu-

O Deputado Ney Lopes disse muito bem que tado Gerson Peres.
precisamos obrigar o Juiz a decidir com rapidez pedi- Aprovado este projeto, podemos declarar que o
do para suspender o sigilo bancário, quando se trata Poder Judiciário no Brasil tem mais um agente, um
de sonegação. S. Exa. deu no seu projeto de lei 72 ho- membro, um integrante: o fiscal do Ministério da Fa-
ras para que o Juiz de Direito o faça. Mas não pode- zenda. O Brasil será um país esquisito, onde teremos
mos dar um minuto sequer a um fiscal que não tem juízes e ao lado deles, funcionando como juiz, em ma-
preparação jurídica para suspender o direito funda- téria de sigilo, o fiscal do Ministério da Fazenda. Isso é
mental do cidadão, qual seja o de ter suas contas de- demais! É triste para nossa estrutura jurídica.
vidamente acobertadas, moral e juridicamente, den- Não quero um juiz no Ministério da Fazenda,
tro da lei. Essa é a diferença; o resto é dissertação im- porque não tem vocação para cobrar impostos, não
procedente. tem de estar ali. Mas fiscal não há de estar no Poder

Não podemos apoiar os argumentos dos tecno- Judiciário, mas no Poder Executivo. Éessa a sua fun-
cratas do Ministério da Fazenda nem de outro setor ção, a sua formação.
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Por essa razão, Sr. Presidente, a Casa tem de Nada consigo entender diferente disso.
raciocinar quanto à votação deste projeto. E concla- Perdoem-me V.Exas., mas nada a respeito do
mo os Srs. Líderes responsáveis pela vontade do Ple- sigilo está sendo modificado, porque é preciso aguar-
nário que pensem um pouco mais. A turma de esquer- dar!udo ~ gu.? diz a lei: "A forma da legislação aplicá-
da vota com o radicalismo do Deputado José Genof- vel a materla .
no, mas cjueremos um Estado de Direito Democrático, Confesso a V.Exas. que não t:nho inteligência
respeitando os direitos fundamentais. para_ver o 9ue ~19u~as pessoas estao vendo. Agora,

. , eu nao ter mtehgencla para ver o que as pessoas es-
Por ISSO, somos contra este projeto. tão vendo não me tira nenhum respeito dessas pes-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- soas. Acredito piamente que estão vendo cetto. Per-

lar a favor da matéria, concedo a palavra ao Deputado doem-me se discordo de tantos amigos. O projeto não
Mendes Ribeiro Filho. possui problema algum.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo- Por isso, votarei favoravelmente à matéria.
co/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há re-
te, Sras. e Srs. Deputados, insisto em querer esmiu- querimento sobre a mesa:
çar o que no meu ponto de vista, com o nosso voto, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
vamos transformar em lei. Sempre aprendi a respeitar dos DeP4tados, I

posições contrárias à minha. Mais que escutar, ouvir Requeremos, nos ,termos regimentais, o encer-
com atenção, meditar sobre elas. ramento da discussão do Projeto de Lei nº 3.756/00.

Srs. Parlamentares, estamos votando modifica- Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2000. -
ção do § 3º do art. 11 da Lei nº 9.311, de 24 de outu- Arnaldo Madeira, Líder do Governo - Antônio Car-
bro de 1996, e não consigo ver qualquer relação com lo~ Pan?unzio, Vice-Líd~rdo ~S~B -I~ocêncio Oli-
o sigilo de quem quer que seja. Perdoem-me, por fa- vel~a~ Llder do PFL - ~Iro Teixeira, Llder do PDT -
vor, aqueles que discordam de mim. Alolzlo Mercadante, lIder do, PT.

Tive a felicidade de conversar com vários cole- O SR. PR~SIDENTE (Michel Temer)
gas da minha bancada que ente~dem melhor votar Quem estiver de acordo permaneça como se

d J
' P' I'd acha. (Pausa.)

essaeemen a 0du aq~e outra. e~ml~o-~~, na qua I ~~ Aprovado.
de d Deputa ,o! na~ como 1 Vice Llder encaml Está encerrada a discussão. I

nhand? a. ~atena, ~I:er o que penso pa~a, quem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
sabe, aUXIliar a declsao de alguns, ou ate mesmo a mesa as seguintes
atrapalhar. , I

I Pois bem. A lei hoje vigente é muito clara. Diz o EMENDAS DE PLENARIO
seguinte: Emenda aditiva N!! 1

A Secretaria da Receita Federal res
guwdará, na forma da legislação aplicada à
matéria, o sigílo das informações prestadas.

Perfeito~ Isso é o infcio da lei que hoje vigora.
Srs. Parlamentares, vou ler parte inicial da lei

que o Plenário quer votar agora:

A Secretaria da Receita Federal res
guardará, na forma da legislação aplicada à
matéria, o sigilo das informações prestadas.

Nada de novo, nada muda. O que muda?
I ,

Observem os senhores a diferença do proJeto. Qu-
arido na lei anterior é vedada a utilização da consti
tuição de crédito tributário, a lei de agora diz o se
guinte: guarda a informação, resguarda toda a infor
mação obtida, obedece à legislação, mas, por favor,
tu estás facultado, tu estás autorizado a usar a infor
mação par~ constituir processo administrativo de
cobrança tributária.

Acrescente-se o seguinte parágrafo

"§ 3!!.A Os procedimentos adminis
trativos previstos no parágrafo anterior se
rão realizados mediante critérios homogé
neos e automáticos, de acordo com regu
lamento próprio, ficando sua 'nstauraÇc~o e
conclusão inteiramente vinculadas a este."

Justificação

A iniciativa do Projeto é meritória e tem nosso
apoio integral, retificando uma situação de inação da
fisco federal que deveria ter sido corrigida há muito
mais tempo. Em especial, a aprovação dessa iniciati
va é de grande importância para que o Tesouro possa
combater a sonegação e assim ampliar as possibili
dades de apresentar recursos suficientes para a defi-,
nição do novo valor do salário mfnimo, sem que seja
necessário ampliar ainda mais a carga tributéria dos
que já pagam fielmente os seus impostos.



Justificativa

Impõe-se a presente emenda com a finalidade de
resguardar aquilo que por decisão do Supremo Tribunal
Federal já está consagrado como cláusula pétrea (art.
5º da CF) e, portanto, insuscetível de modificações.

Sala das Sessões, de dezembro de 2000. -
Bispo Rodrigues - Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PUPSL - Odelmo Leão - Líder do PPB - Roberto
Jefferson - Líder do PTB - Mendes Ribeiro Filho
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PMDB/PTN - Fer
nando Gabeira - PV.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para ofe
recer parecer às emendas de Plenário, em substitui
ção à Comissão de Finanças e Tributação, concedo a
palavra a Sra. Deputada Veda Crusius.

A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB-RS. Para emitir
parecer. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na
análise da Emenda Aditiva nº 1 apresentada ao Proje
to de Lei nº 3.756, de 2000, a Comissão de Finanças
e Tributação diz textualmente:

Os procedimentos administrativos pre
vistos no parágrafo anterior serão realizados
mediante critérios homogêneos e automáti
cos, de acordo com o regulamento próprio,
ficando sua instauração e conclusão inte
gralmente vinculadas a este.

A Comissão de Finanças e Tributação, da mes
ma maneira que apóia o projeto, considera a emenda
supérflua, no sentido de que repete argumentos que
fariam com que se colocasse em dúvida a própria atu
ação do fiscal da Receita e a possibilidade de ele, uti
lizando dados da CPMF, sugerir a instauração de in
quérito administrativo.

Nesse sentido, a Comissão de Finanças e Tribu
tação pede a V.Exas. o voto "não" a esta emenda, por
repetir exatamente o que quisemos anular quando do
encaminhamento do voto "sim" ao Projeto de Lei nº
3.756, de 2000. Quando damos instrumentos à Rece
ita para instaurar o processo administrativo, não esta
mos superando etapa alguma da Justiça, segundo as
normas que regem a questão.

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º O § 3º do art. 11 da Lei nº9.311, de 24 de

outubro de 1996, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

uArt. 11 ..

U§3º - A Secretaria da Receita Federal resguar
dará, na forma da legislação aplicável à matéria, o si
gilo das informações prestadas, facultada a sua utili
zação, sempre mediante prévia autorização judici
al, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas
horas), para instaurar procedimento administrativo
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No entanto, torna-se necessária a adoção de tendente a verificar a existência de crédito tributário
critérios homogêneos e automáticos na utilização relativo a impostos e contribuições e para lançamen-
das informações fiscais e para abertura e conclu- to, no âmbito do procedimento fiscal, do crédito tribu-
são dos procedimentos administrativos fiscais de- tário porventura existente, observado o disposto no
las decorrentes. Sem a adoção desses critérios, art. 42 da Lei nº9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
corre-se o risco de que o poder dado à Receita ve- alterações posteriores. (NR)
nha a ser usado não em defesa da justiça tributária, .
mas como instrumento de pressão política ou mes- Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
mo como arma de chantagem por parte de servido- blicação.
res inescrupulosos.

A possibilidade de mau uso das informações fis
cais poderá vir a ser utilizada até por aqueles que, são
contrários ao mérito da proposta e em defesa da atual
impunidade fiscal, objetivam inviabilizar a aprovação
do Projeto.

Ressalte-se que o mérito desta emenda en
contra-se em perfeito acordo com os princípios
constitucionais da impessoalidade e da moralidade,
entre outros.

O mecanismo sugerido na emenda vincu
la o agente fiscal a critérios objetivos, homogêneos e
automáticos para realização dos procedimentos ad
ministrativos bem como para seu encerramento.
Como seria extremamente difícil expor-se nas leis
toda a complexidade dos critérios que venham a ser
necessários, preferiu-se remeter essa normatização
para um regulamento interno próprio.

Com esta emenda esperamos contribuir com a
aprovação de tão necessária disposição legal.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2000. 
Sérgio Miranda - Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - Agnelo Queiroz, Vice-líder do Bloco
PSB/PCdoB - Giovanni Queiroz - Vice-Líder do
POT - Alexandre Cardoso - Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB Aloizio Mercadante - Líder do
PT -Inocêncio Oliveira - Líder do PFL - Bispo Ro
drigues - Vice-Líder ao Bloco Parlamentar PUPSL 
Regis Cavalcante - Vice-Líder do PPS
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Encaminhamos o voto "não"à Emenda Aditiva nº 1. ral. O iluminado jurista, formado p!=!la Faculdade de
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - E quanto Geologia de Pernambuco, ao se declarar contra os

à Emenda nQ 2, nobre Deputada? Parlamentares que assim se manifestaram, mostra
,ASRA. VeDA CRUSIUS - Sr. Presidente, quan- ~a!s uma vez o desprezo que tem por esta Casa e a

to à Emenda Substitutiva nº 2 a Comissão de Finan- Indiferença com que sempre se comporta quando
ças e Tributação considera s~u texto em demasia do conversa com Parlamentares legitimados pelo man-
projeto que estamos apreciando. Ao pedir 72 ~oras de dato popular.
prazo para que o Juiz se manifeste acerca de procedi- Na verdade, defendemos a Constituição em fun-
mento apenas administrativo, o projeto em tela traz ção do juramento que fizemos ao tomar posse. A vlo-
texto em demasia. lação ao princípio constitucional estabelecido pelo ín-

Informo aos Srs. Deputados que subscreveram ciso XII ,do a~t. 5º da C~rta Magna já foi aqui amp~a-
esta emenda que a Comissão de Finanças e Tributa- mente discutida e ex~mlnada:Algun~ ~cham que nao,
ção encaminha o voto "não". outro~ acham que,s~m, mas ~ um dIreito de cada um

O parecer, portanto, é pela rejeição das Emen- de nos d~ ~e poslclon~r e dizer como entende que
das nº' -\ e 2. essa ~atena deva efetlvame~te ser votada" s,em a

O SR PRESID NT (M
') pressao que vem sendo exercIda pelo Secretano.

• E E Ichel Temer - Para ofe- "
recel palecer às emendas de Plenário, em substitui- Sr, Pr~s~dente, ~If~rente ?o q~e ~e apre~o~,_ a
ção a Comissão de Constituição e Justiça e de Reda- q~eb~a do slgll~ ba~?ano e a vlolaçao a Cons.tltUlÇ~O
ção, concedo a palavra ao Sr. Deputado Ronaldo Ce- na~ tem b~se clentlfJca nenhum~ para, garantir a mn-
zar Coelho guem que Iremos arrecadar- se ISSO vier a acontecer

• • I - um centavo sequer. Isso dará ensejo apenas à íns-
, O ~~. RONALDO CEl.A!l COELHO (PSDB-RJ. tauração de um processo fiscal, que seguramente ha-
~ara emitir parecer. Sem re~lsao do ora~or) - S~. Pre- verá de ser discutido, tanto na esfera administrativa
sldente, o noss~. parecer e pela constltuclon~lIdade quanto na judicial. Quanto tempo levará para té-lo
da~ ~mendas n 1 e 2 apresentadas ao Projeto de como fonte efetiva e permanente de receita? Anos,
LeI n~ 3.756, de 2000. seguramente, porque contraria decisões dos tribuna-

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa-se is, consubstanciadas em jurisprudência sumulada do
8. votação. Superior Tribunal de Justiça, segundo as quais o de-

Para encaminhar contrariamente à matéria, pósito em conta bancária, por si só, não autoriza a
concedo a palavra ao Sr. Deputado Mussa Demes. constituição de crédito tributário. O próprio conselho

10 SR. MUSSA DEMES (PFL-PI.) - Sr. Presiden- de contribuintes, por unanimidade, ultimamente tem
te, Sras. e Srs. Deputados, na reunião da última quin- dado guarida a tais decisões e se rendido às decisões
ta-feir,a, em que esse projeto de lei foi examinado, al- daquele pretório, além de sistematicamente conside-
gune. Parlamentares posicionaram-se contra o reque- rar improcedentes os processos que tenham por base
rimento de urgência que havia sido formulado. Além exclusivamente o depósito bancário.
de mim, lembro-me bem dos Deputados Gerson Pe- Outra falácia, Sr. Presidente, é imaginar que
res, Bonifácio de Andrada e Odelmo Leão. Não sei se isso deva resolver o problema e, por ,isso mesmo, re-
aquela nossa manifestação, naquela oportunidade, solverá também as emendas dos Parlamentares. Não
induziu alguns companheiros a se posicionarem tam- é verdade. Se essa fonte fosse segura, na Comissão
bérq como nós, de forma a rejeitar a matéria por falta de Orçamento não estaria sendo proposta a sua troca
de quorum. Creio que não, até porque cada um nesta pela Fonte 100, que garante as nossas emendas. Se
Casa tem a responsabilidade inerente ao mandato essa fonte é tão boa como assegura o Governo, se
para se posicionar da maneira que entender mais ela deverá arrecadar 3, 4 ou 5 bilhões, como se apre-
conveniente, mas seguramente isso deixou incomo- goa, que permaneça para garantir o salário mínimo,
dado o Secretário da Receita Federal. nunca para garantir as emendas dos Parlamentares,

Naquela mesma noite, aquela autoridade diri- as quais o Governo tanto combate e custa a atender e
giu-se a este Plenário, do alto da sua prepotência e da nada têm a ver com isso. Os Parlamentares têm com-
sua arrogância, traços marcantes da sua personalida- promissos como seus Municípios, aos quais procu-
de, dizendo que quern votasse contra o projeto esta- ram levar o fruto do seu trabalho.
ria defendendo os sonegadores. Ora, os que têm as- Para exemplificar, Sr. Presidente, digo agora a
sento nesta Casa estão legitimados pelo voto popu- este Plenário que eu, Deputado da base governista,
lar, que não é o caso do Secretário da Receita Fede- tive até hoje liberado apenas o correspondente a 5%
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das emendas que apresentei no ano passado. Ape- câmara, duas câmaras. Não deu certo, busque a Jus-
nas 5% das emendas individuais que apresentei fo- tiça. Daqui a dez anos, pagará. Essa é a ampla estru-
ram efetivamente pagas. tura legal brasileira de defesa do indivíduo, do cida-

Sr. Presidente, pelas razões que expendi há dão, do contribuinte, da empresa.
pouco, vê-se que esse projeto não é constitucional. O contencioso administrativo e judicial tem bi-
Ele não atende ao art. 5º da Constituição; pelo contrá- lhões. Ouso dizer que deve haver mais de 500 bilhões
rio, viola-o. Não há base econômica qualquer que as- de contencioso administrativo na União, nos Estados
segure a receita que se propõe obter com ele. Enten- e nos Municípios.
do também que, se aprovado, será um instrumento de Esse projeto é tão singular que advém de uma
pressão, perseguição e corrupção na mão das pesso- lei ordinária. Com ele, damos ao Governo um instru-
as que vierem a utilizá-lo, ressalvados os agentes fis- mento que a maioria dos países já tem. Cá entre nós,
cais, que entraram na Receita Federal pela porta lar- o que já deveríamos ter feito há anos, para que dessa
ga do concurso, e os da Previdência Social, também forma não houvesse um aumento da carga tributária
assim admitidos. toda vez que precisássemos de dinheiro para aplicar

Por tudo isso, encaminho contrariamente à em programas sociais.
aprovação desse projeto. Sou a favor do projeto e contra a emenda. Essa

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en- emenda mutila o projeto. É melhor não votar o projeto
caminhar a favor, concedo a palavra ao Deputado com essa emenda, então. A emenda remete à mesma
Luiz Carlos Hauly. situação que se tem hoje. Queremos um instrumento

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Sem ágil, moderno. Estão aí a eletrônica, a informática e a
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- telemática. O Fisco não pode estabelecer uma base
putados, terei o maior prazer de discutir, quando che- tributária, porque não tem o amparo legal do Parla-
gar a hora, o Projeto de Lei nº 220-A, que trata do sigi- mento brasileiro. Vamos dar esse instrumento para o
lo bancário, com os insignes Deputados que estão Fisco, e vamos fiscalizar, controlar, com todo aparato
alegando a inconstitucionalidade da matéria. Temos jurídico legal ou constitucional, infraconstitucional
também um arrazoado muito extenso da constitucio- que o nosso País tem na proteção do cidadão, do em-
nalidade da matéria. Quando chegar a hora de discu- presário, do contribuinte.
tir esse projeto, que está tramitando nesta Casa e que Peço à base do Governo que vote favoravelmen-
o Senado Federal já votou - um projeto do Senador te ao projeto. Precisamos dar à Receita instrumentos
Lúcio Alcântara, que tem um parecer memorável do que ajudem alcançar aqueles que nada querem pa-
Senador Vilson Kleinubing -, terei o maior prazer de gar, aqueles que sonegam.
discutir com os Deputados que se manifestaram con- Respeitando a posição daqueles que são contrári-
tra esse projeto. os, vamos votar este projeto para que a nossa Receita

Quero discuti-lo para poder dar ao meu País possa começar a trabalhar, para ver se há mais receita
uma base tributária, aquilo que cantamos em verso e legal. O imposto do meu salário, não tem choro, é des-
prosa: o alcance da CPMF. Há um universo de 3 tri- contado na fonte, não tenho escapatória. Não venham
Ihões e 200 bilhões de reais na movimentação finan- com essa conversa fiada, quem deve tem que pagar.
ceira. A Receita Federal manuseou esses dados e en- Sou contra a emenda, porque ela mutila e acaba
controu apenas 2 trilhões e 400 milhões, que são com o projeto. Se tiver que votar a emenda é melhor
compatíveis com as declarações das empresas e de não votar o projeto.
pessoas físicas do Brasil. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa-

Há 825 bilhões que o ISS, o ICMS, o IP', o lar contra a matéria, concedo a palavra ao Sr. Deputa-
Imposto de Renda, o PIS, a COFINS ou a contribui- do Ricardo Fiuza.
ção previdenciária não alcançam. Pelo amor de Deus, O SR. RICARDO FIUZA (PFL - PE. Sem revisão
esses dados estão aí, foram detectados pela Receita do orador.) - Sr. Presidente, os meus trinta anos de Câ-
Federal! São 825 bilhões de base tributária. mara autorizam-me a ter certeza de que nenhum dis-

Vamos dar à Receita um instrumento que possa curso de última hora muda o pensamento desta Casa.
ser utilizado para cruzar as informações da pessoa fí- Quero estar em paz com a minha consciência e não te-
sica ou da empresa com as da CPMF. Quem deve, nho medo das intimidações de quem quer que seja
paga. Se achar que o lançamento está errado, recor- quando deseja acusar de protetor de sonegadores
re. Há o recurso administrativo na primeira instância, aquele que não concorda com posturas fascistas que
o conselho de contribuinte na segunda instância, uma estão emanando da Secretaria da Receita.
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r Em 24 de outubro de 1996, votamos a Lei nº O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
9.311, cujo § 32 diz: pela ordem.

A Secretaria ,da Receita resguardará, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
na forma da legislação aplicada à matéria, o a palavra.
sigilo das informações prestadas, vedada O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revisão
sua utilização para constituição de crédito do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
tributário relativo a outras contribuições ou de acordo com a orientação da bancada do PT. Gos-
impostos. taria que fosse registrado.

Essa .foi a pflula dourada que nos deram para O SR. ~RESI~EN!E (Michel Temer) - Sobre a
votar esta imoralidade. E agora o que diz? mesa o segUinte requenmento:

. . , Senhor Presidente
A Secretana da ReceIta resguardara, :' ., .

na forma da legislação aplíc.ável à matéria, o Nos ter~os dos artigos 159 e 160 do Regimento
sigilo das informações prestadas _ até aí Int:rn~ da Camara d~s Deputados, reque~e~os pre-
absolutamente igual _, facultada sua utiliza- ferencla para a votaçao d~ Emenda S~bstltutl~a ~Io-
ção para instaurar procedimento administra- bal apresent~da pelo ~a~tl~o Progressista Brasileiro:
tivo tendente a verificar a existência de cré- PPB, ao Projeto de Lei n- 3.756/2000 que altera o § 3-
dito tributário relativo a impostos e, contribu- do art. 11 da Lei n

Q
9.~11, de 24 de outubro de 1996.

ições e para lançamento, no âmbito do pro- Sala d~s S7ssoes, 5 de dezembro de 2000. -
cedimento fiscal, do crédito tributário por- Odelmo Leao, Llder do PPB.
ventura existente, observado o disposto... O SR. RENILDO LEAL - Sr. Presidente, peço

J ' . t' t' I F" a palavra pela ordem.a au onza a e o ançamento. OI assim que co- .
mecou o totalitarismo fascista. Esse projeto só pode O SR. PRESIDENTE (MIchel Temer) - Tem V. EXª a
ser'aprovado com a ressalva do Deputado Gerson palavra. I

Peres. E não se diga que o Deputado Ney Lopes atra- O ~~. RENILDO LEAL (P~B - P{\. Pela o!dem.
5

r

OU o projeto. S. Ex8.. disse que o Judiciário era obri- Se.m revls~o do orador.) - Sr. P!eslde~te, ,na vot~çao. an-
gado, em 72 horas, a se manifestar. O que estamos tenor votei de acordo com a onentaçao do meu partido.
fazendo? Estamos abrindo mão da nossa liberdade O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
para nos entregar a um fiscal. a palavra ao Sr. Deputado José Genoíno para enca-

Estão esquecidos? Sou Relator da medida pro- minhar contra a p!eferência.
visória do CADIM, que está em minhas mãos há um O SR. JOSe GENOfNO (PT - SP. Sem revisão
ano mas não me deixaram relatá-Ia. Já pedi ao Líder do orador.) - Sr. Presidente, a emenda apresentada
do Governo. Por quê? Porque na 471! reedição o Sr. pode ser resumida em uma frase: "Deixa como es'á
Everardo Maciel disse que, para recorrer ao Conselho para ver como fica". Ela anula, quebra a essência do
de Contribuinte, tem que depositar, em dinheiro, 30%. projeto da CPMF, aprovado por esta Casa.
O sonegador ladrão tem os 30%. Mas amanhã, no co- As Sras. e os Srs. Deputados não podem impedir
meço ,desse totalitarismo fascista, quando um Depu- que a Receita Federal, com base no demonstrativo exis-
tado de oposição votar contra o Governo, vão mandar tente, cumpra sua função legal, sua função fiscalizadora.
multar sua firma em 5 milhões, injustamente, para ver Estranho é, Sr. Presidente, que, na hora de dis-
se ele tem 1,5 milhão para depositar e se defender c~ti~ patr!m~n.io, n.a hora ~e. discutir ~ difer~nça, entre
administrativamente. direitos IndiViduaiS e direitos patrimOniaiS, levan-

, . . ~ tem-se vozes dizendo que os direitos individuais são
Temos os precatoriOS e em dez anos,ainda nao cláusulas pétreas, misturadas, erroneamente, a vo-

sabem o que fazer. ~:z anos, como, se e ~e um a zes que não se levantaram quando a ditadura rasgou
dez? .Estive ontem la para saber. E agora dIsseram a Constituição deste País, violentando esta Casa, a
também que nem aquilo que havia sido empenhado cidadania e a imprensa brasileira.
antes do precatório tinha o direito ele ser pago. Esse c::Iiscurso não pode prevalecer. Apro'{ar

prs. Deput,ados, sei que não mudo minha opi- essa emenda é o mesmo que trocar seis por meia dú-
nião. Estamos nos entregando. A sociedade civil não zia, é resgatar o Projeto Ney Lopes e tudo submeter à
existe. Is~o é um absurdo, é um crime. Temos que autorização judicial, com prazo de 72 horas. É incoe-
abrir o sigilo bançário, mas sempre pa~sando a auto- rência de quem aprovou a CPMF querer impedir que
rização pelo Juqlciário, que deverá se pronunciar em a Receita Federal, com base nesse demonstrativo,
72 horas. Fora disso, não passa de uma vergonha. cumpra sua função fiscalizadora.
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Esta Casa não pode ter medo de combater a eli- País. É isso o que desejamos, mas não ,queremos
são fiscal praticada por aqueles que se protegem na que, argüida a matéria pelo Supremo Tri~unal Fede-
brecha da lei. Enquanto o cidadão comum paga dire- ral, ela seja julgada inconstitucional, que é o que cer-
tamente na fonte os seus impostos, essa elite perver- tamente ocorrerá, se for aprovada da forma como
sa e predatória não tem limite na maneira de relacio- está. Aí sim quero ver o que dirão desta tribuna seus
nar-se com o Estado e usa o sigilo. O que tentam com defensores.
esta emenda é manietar a Receita e impedi-Ia de O PPB apresenta, com muita honra, 'a emenda
cumprir seu papel legal. substitutiva que acrescenta apenas o seguinte: "Sem-

Ora, não estamos quebrando o sigilo. Somos pre, mediante prévia autorização judicial, no prazo im-
contra a preferência porque ela representa a anula- prorrogável de 72 horas." Fazemos isso em obediên-
ção de um projeto que esta Casa já deveria ter apro- cia à nossa Constituição. '
vado há muito tempo. Precisamos ter coragem de dar Solicito, portanto, a todos os Parlamentares que
à Receita instrumentos legais não para atingir a priva- votem com a nossa Constituição e dêem à nossa Re-
cidade, os direitos individuais e fundamentais, mas ceita Federal um instrumento legal para'quebrar o si-
para exercer sua função fiscalizadora, preventiva, en- gilo e punir os irresponsáveis do nosso País. Peço o
fim, a sua atividade republicana, e estamos diante de voto "sim", favorável ao <lestaque da nossa emenda.
uma questão republicana: dotar a Receita Federal de Muito obrigado, Sr. Presidente. -
um instrumento para que o Estado Democrático de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)'- Em vota-
Direito cumpra sua função constitucional. ção o Requerimento.

Encaminhamos contra a preferência, Sr. Presi- Vamos ouvir os Srs. Líderes. Como vota o Parti-
dente. do Humanista? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- Como vota o PV? (Pausa.)
lar a favor, concedo a palavra ao Líder Odelmo Leão. Como vota o PST? (Pausa.)
_ O SR. ODELMO L~ÃO (PPB - MG. Sem revi- O SR. ANTONIO FEIJÃO (PST - Ap,. Sem revi-

sao do orad?r.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- são do orador.) - Sr. Presidente, o PST entende que o
dos,. ao assmar ~sta eme~~a, e~ ~ome~to algu~ o Congresso que não encontrar competência para tri-
Partido Progressista ~rasllelro q~ls Impedir a_Receita butar não encontrará consciência para combater a
Federal do nosso Pais de cumpnr suas funçoes, pobreza. Por isso encaminhamos o voto "não" à prefe-

Faço uma pergunta: quando foi que a Justiça rência.
deste País impediu a Receita Federal de quebrar sigi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
lo bancário? Eu gostaria de saber. vota o PPS?

_ Nobre Deputado J~s.é Genoíno" esta eme~d~ O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Sem revi-
n~o rasga,nada. Ao co~trano, ela respeita a Constltul- são do orador.) - Sr. Presidente, essa emenda vai
çao do P~IS, .tal como e de~er desta ~a~alazer. Se V. contra o âmago do projeto, pois procura estabelecer
Exa',I?r o IncIso XII d? art. 5- da C~>nstltUlça~ - espero um procedimento excepcional para algo que só funci-
que Ja o tenha examinado -, vera que ele e bastante onará e atingirá o espírito da lei se for rotina.

claro: Encaminhamos o voto contrário ao pedido de
Art.5º . preferência.
XII - ~ inviolável o sigilo da correspon- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

dência e das comunicações telegráficas, de vota o Bloco Parlamentar PUPSL?
dados e das comunicações telefônicas, sal- O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Sem
vo, no último caso, por ordem judicial, nas revisão do Ç)rador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parla-
hipóteses e na forma que a lei estabelecer mentar PUPSL encaminha o voto "sim".
para fins de investigação criminal ou instru- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
ção processual penal. vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

A Constituição é clara, Deputado: "por ordem O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Blo-
judicial". co/PSB-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

E digo mais, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- tenho absoluta certeza de que o Deputado Ney Lopes
dos. O PPB quer, sim, dar à Receita Federal o direito é conhecedor das dificuldades do Judiciário. Quando
de q-uebrar sigilos bancários, punir irresponsáveis e do encaminhamento desta proposta, a intenção era
arrecadar tributos em favor dos cofres públicos do que não se quebrasse o sigilo, apenas transferin-



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Ppl3
como vota?

O SR. ODELMO lEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB Já expôs sua
posição e respeita o art. 5º, § 12, da Constituição bra
sileira. Nesse sentido apela aos Srs. Parlamentares
que votem "sim", em respeito à Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB
vota "sim".

Este projeto estaria limitando, criando inúmeras
cláusulas que limitam o número de possibilidades, pi
orando, portanto, a situação atual. Por isso votamos
"não" à preferência, pois queremos votar o projeto ori
ginaI.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT
vota "não" à preferência.

Como vota o PTB?
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em respeito
à Constituição brasileira, o PTB encaminha o voto
"sim".

Como vota o PT?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT -SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria, em pri
meiro lugar, de refutar os argumentos jurídicos. Cito o
grande jurista Pontes de Miranda, quando diz: "Ope
rações bancárias contra a lei, contra a fortuna pública,
não gozam de sigilo algum".

Cito também o Ministro Ribeiro da Costa, do Su
premo Tribunal Federal, que, resumindo longo pare
cer sobre essa matéria, diz:

O povo tem direito à verdade. Ao povo não se
fala com evasivas nem com mentiras. Ao povo diz-se
a verdade, que é <> conteúdo da conveniência pllblic~.

Ora, este Tribunal já examinou e, creio que por unani
midade, repeliu a tese do sigilo bancélrio a pretexto de
encobrir fatos criminosos.

Portanto, já há uma jurisprudência e há urna fun
damentação jurfdica sólida de que o s-igilo é para pro
teger os negócios, os cidadãos, mas não a fraude. O
que estamos decidindo nesta noite?
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do-se à <Receita Federal a possibilidade de utilizar o em absoluto que neste projeto estejamos ferindo al-
que elfl Já detém, que é o conhecimento da matéria. gum direito individual: O que se está querendo é ape-

Tenho de aplaudir o Deputado Ney Lopes por nas que a Receita utilize, quando for o caso, as in,for-
suas convicções, mas, evidentemente, não precisa- mações que tenha para abrir processo administrativo.
rfa~os v6tar a m~téria sI!! fôssemos aprovar esta É claro que se a Receita qui~er quebrar total-
~mehda, porque a própria lei garantiria a vontade do mente vai precisar de autorização judicial. O projeto
Deputado 'Ney Lopes. do eminente Deputado Ney Lopes. na verdade, piora
I Não' 'vejo razão para conceder a preferência, a situação atual. Hoje, para se obter alguma informa-
porque, se' tIvermos de aprovar a rpatéria, não será ção basta que seja solicitada ao juiz a quebra do slgi-
necessáHo, absolutamente, votar a proposta encami- lo.
nhada pelo Executivo, seria perda de tempo.

Sr. f!resídente, quero lembrar mais uma vez que
estarei pronto para cobrar o acordo firmado pelos par
tIdos na sa'la de V. Exa. Assim que o mérito da matéria
for colodado em pauta, cobrarei o cumprimento do
acordo q~e os partidos fizeram naquele momento.

, O Bloco Pariamentar PSB/PCdoB votará contra
a. prefelêhcia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o POT? (Pausa.)

Como vota o PV?
Çoncedo a palavra ao nobre Lfder Fernando

Gabeira?
q SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Sem re

vísã.o do orador.) - Sr. Presidente, considerei a emen
da interessante devido à minha preocupação consti
tucional. No entanto, considero mais importante o
projeto, por isso acho que deve ser votado na frente.
Mas no momento em que se começar a discussão da
emenda, eu gostaria de apresentar alguns argumen
tos, já que sou favorável a que a Receita tenha o
acesso aos dados, para que possa cotejar os dados
da movimentação financeira com a declaração.

Por outrq lado, sou favorável também a que,
uma vez desejando quebrar o sigilo fiscal, é preciso
haver entendimento com a Justiça.

. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Portanto,
V. Exf! vota "não".

Como vota o PDT?

O SR. FERNANDO CORUJA (POT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta emenda al
tera completamente o objetivo do projeto inicial. O
prc~E!t~ tem a: finalidade de mudar o dispositivo que
disciplinava a CPMF e vedava a utilização das infor
mações, através dela obtidas, para a Receita abrir in
quérito administrativo.

A emenda é no sentido de que a Receita só pos
sa utilizar essas informações com autorização judici
al. Entendemos as preocupações dos que aqui se le
vantaram na defesa dos direitos individuais. Acho que
é uma preocupação pertinente, mas não nos parece
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Quero dizer aos companheiros que têm dúvida O SR. PRESIDENTE (Michel Temer). - O PT
ou que não votarão essa matéria que entendo porque vota "não". Como vota o Bloco Parlamentar
vivemos num tempo da história que ao sistema finan- PMDB/PTN?
ceiro tudo é permitido. Hoje não há regras, não há Ii- O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB -
mites para o capital financeiro. Ele não tem regulação, BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, debate
não respeita as nações; e não há qualquer mecanis- desta matéria, feito antes desta sessão e durante a
mo que defenda a sociedade dos seus malefícios. sua realização, mostra o grau de polêmica"que está

Há 38 paraísos fiscais por aí, e sabemos que, à me- embutido na discussão deste projeto de lei,
dida que oBrasil começar a combater energicamente a la- O nosso entendimento a respeito do tema já foi
vagem do dinheiro, o narcotráfico, o crime organizado, aqui, com habitual brilhantismo, exposto pelo nosso
parte desse capital poderá irmigrando do País para os pa- Vice-Líder, Deputado Mendes Ribeiro Filho;que inter-
raísos fiscais, que estarão dispostos a recebê-lo. preta que não há profundas modificações em relação

Pergunto aos Srs. Deputados: é com esse tipo ao que hoje é a lei e a proposta do projeto que esta-
de capital que vamos desenvolver a Nação, construir mos a apreciar.
a sociedade e erguer a produção e o emprego? Não, No entanto, Sr. Presidente, é inquestionável que
Sr. Presidente, não é com a lavagem de dinheiro, .não a própria emenda do Deputado Odelmo LE3ão acres-
é com o narcotráfico, não é com contas de do.lelros, centa salvaguardas, acrescenta posições que dariam
não é com contas-fantasma que vamos construir uma mais tranqüilidade à Nação brasileira no que diz res-
economia sólida. peito a essa questão.

Por outro lado, Sr. Presidente, entendo que as Em conversas com os companheiros de banca-
empresas operam com caix~ do~s.e ~ão quer~m a Re- da, percebi que essa matéria inquestionavelmente
ceita forte, porque a carga tnbutarla e excessiva neste demandaria análise mais detalhada e debate mais
País. É um argumento real, é um argumento sensível. aprofundado e mais isento. E não com a característica
Mas pergunto se nã~ e~tá na hora de combater~?~ de quem está a favor ou não da quebra do sigilo ban-
para valer a sonegaç~o fl~~al para pautarmos de!lnItl- cário, pois não é disso que estamos tratando. Há divi-
vamente a reforma tnbutarla, porque o combate a so- sões na nossa bancada que não me permitiriam, ape-
negação pode permitir a redução das alíquotas dos sar de minha posição pessoal e da posiçãõ aqui mani-
impostos para os assalariados, p~ra a prod~ção, b~- festada, repito, com brilhantismo, pelo Deputado
neficiando o emprego, a exportaçao. E est~ e o caml- Mendes Ribeiro Filho, no que diz respeito à interpre-
nho: tem de pagar imposto quem dev~ e nao r~colhe, tação, assumir postura que não colocasse em xeque
a fim de que desoneremos a economia organIzada e as dúvidas da minha bancada.
formal que está sobretaxada, especialmente os assa- Portanto como Líder tenho o dever e a respon-
lariados... _ sabilidade de ~ompreende~ que o tema ainda não tem

Por. tudo ISSO, Sr. PreSidente, essa emenda nao a devida maturação no seio da minha bancada. Mani-
tem sentido. festando minha postura pessoal a respeito desta ma-

Se estabelecemos que é preciso primeiro ir à téria, deixo a critério da consciência, da posição e do
Justiça para termos acesso às informações, como a convencimento de cada Deputado do PMDB a mani-
Receita vai trabalhar? A quem ela vai pedir a quebra festação a respeito da sua preferência.
do sigilo? Qual é o caminho? Agora, se ela tem os da- Sr. Presidente a questão é aberta no PMDB.
dos da CPM: para in~t~~ir na Justi9a e fundamentar a O SR. PRESI~ENTE (Michel Temer) _ Questão
quebra do Sigilo, definitivamente Iremos combater a b PMDB
sonegação, ampliar a base de arrecadação e restabe- a erta no .
lecer um padrão ético na relação entre o sistema fi- Como vota ~ PFL?
nanceiro e a sociedade brasileira. Está na hora de a O SR.INOCENCIO OLIVEIRA (PFL- PE. Sem re-
Nação se erguer e dizer que quer outro rumo que não visão do o~d~r.) - Sr. Pre~i~e~te, Sras: e Srs. Deputa-
seja esse cassino financeiro sem regra, desregula- dos, em primeiro lugar, partiCipei, no gabinete de V. Exa.,
mentado, que tudo pode encobrir, inclusive qualquer Sr. Presidente, de amplo entendimento com .todos os
tipo de crime. partidos com assento nesta Casa e começo minhas pa-

Chega! Precisamos dar um basta a esse cami- lavras dizendo que acordo é para ser cumprido.
nho e criar um instrumento eficaz de combate à sone· Em segundo lugar, se esse projeto estivesse sol-
gação. teiro, sozinho, não tenho nenhuma dúvida de que essa

O PT diz "não" à emenda e "sim" ao projeto. emenda seria fundamental. Mas esse projeto não está
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só. O Po~er Executivo propõe, com o auxílio do Legis- Sr. Presidente, com esse sentimento, o Líder do
lativo - porque a governabilidade não é de um Poder, PFL vota "não", para que se vote o Substitutivo Ney
mas dos Poderes da República -, três projetos, espe- Lopes e evite-se a elisão fiscal, outro instrumento que
cificamente esse que trata das questões administrati- as grandes empresas utilizam para não pagar impos-
vas relacionadas à CPMF, para que o Secretário da tos no Brasil.
ReG~ita, ba~eando-se em dados forne~idos pelo_siste- O PFL vota "não" à preferência desse importan-
ma financeiro, possa aprofundar as Investlgaçoes a te projeto para a vida do nosso País.
resp~ito de determinadas empresas ou pessoas, cujo . I

resultado do pagamento da CPMF não corresponde ,,0_S,~,' PRES!D~NTE (Michel Temer) - O PFL
ao, que pagam como suas obrigações a classe média e vota nao a preferencla.
aqueles que ganham menos. Se esse projeto fosse só, Come;' vota o PSDB?
não tenho dúvida de que esta emenda seria funda- O SR. AÉCIO NEVES (PSOB - MG. Sem revi-
mental para evitar os excessos. são do orador.) - Sr. Presidente, na verdade o que fa-

No entanto, esse projeto não é solteiro. Ele está remos hoje não é apenas definir a posição da Casa
baseado no, substitutivo do Deputado Ney Lopes que em relação a projeto de extrema relevância para
determina que a Justiça será o instrumento para coi- aqueles que consideram importante dar instrumentos
bir os abUsos. A Justiça será sempre o instrumento na à Receita Federal para coibir a sonegação que se
quebra do sigilo para que o cidadão não fique despro- alastrou de forma incontrolável pelo País e por todas
tegido do seu direito inviolável, justamente o sigilo. as camadas de nossa economia.

Sr. Presidente, temos a consciência de que, O que estamos inIciando hoje - o ,Congresso
além de tudo isso que se discute neste instante, exis- Nacional e particularmente a Câmara dos Deputados
te om interesse maior: conseguir os recursos neces- - é uma ação absolutamente articulada e competen-
sários para viabilizar os 180 reais para o salário míni~ te para, por intermédio de um novo conjunto de nor-
mo do País. Portanto, não vejo risco algum nesse pro- mas, ter esta Casa o cuidado de garantir a reserva, o
jeto. Ele conta com a responsabilidade do Secretário sigilo e os cuidados necessários, para que os abusos
da Receita Federal, que se baseou em fatos. Além do não venham a comprometer o objetivo absolutamente
mais, votarei uma emenda que subscrevi com o De- claro do que estamos votando.
putado Sérgio Miranda, que vai uniformizar e mostrar Neste instante, o que buscamos é dar à Receita
critérios homogêneos para todos, e não ao bel-prazer Federal as condições de acessar e de cruzar as infor-
da Receita Federal. mações de que hoje já dispõe. Em benefício da Rece-

Sr. Presidente, o projeto é importante, permite ita? Não, em benefício da sociedade brasileira, para
que quem ganha mais pague mais e quem ganha me- fazer com que os vastos recursos dos sonegadores
nos pague menos ou nada. O projeto faz justiça fiscal brasileiros que pululam de conta em conta possam ter
no País. um destino mais adequado. A sociedade brasileira

Não é possível todo mundo dizer que a sonega- acompanha a importância desta votação.
ção no Brasil é muito maior do que o arrecadado pelo Estamos dizendo de forma absolutamente cla~a
Governd~ Mediante instrumentos legislativos que se- aquilo que não conseguimos dizer, pela ausência de
rão legalizados e regulados por esta Casa, não é pos- consenso, durante a discussão da ~eforma tributária,
sívei a Câmara dos Deputados, neste momento, ne- pela qual V. Exa. tanto lutou. Na verdade, é um avanço
gar os meios necessários para que possamos perse- extremamente profundo.
gulr o maior instrumento de justiça fiscal que justa- É preciso apenas que uma questão fique clara
mente eV,itará a sonegação em nosso País. para aqueles que tenham ainda alguma dúvida. O que

Sr. Presidente, como Líder do PFL, respeito a estamos permitindo é o cruzamento dessas informa-
posição dos Depptados da bancada que se manifes- ções parél instaurar procedimentos administrativos.
taram cqntra minha orientação. Quem tiver de acordo Aqui não se antecipa julgamento em relação a
com o Líder e a~har que ele só tem uma palavra para quem quer que seja. Não estamos de antemão dizen-
ser cumprida, quem achar que o Uder vale por sua do que este ou aquele cidadão, esta ou aquela em-
palavra empenhada deve votar comigo. Acordo não presa que tenham problema sejam criminosos ou te-,
se muda, a não ser que haja uma força maior que o nham agido de má-fé. Ao contrário, o cruzamento
obrigue. E, neste instante, a força maior que vejo é o dessas informações poderá inclusive, num primeiro
interesse nacional. instante, possibilitar que equívocos sejam sanados



O que recomenda o Governo?

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSD8 - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, penso que esta
mos diante de uma preferência para votação de
emenda apresentada ao projeto. A matéria está pro
vocando muita celeuma.

Quando leio o texto, vejo que o projeto encami
nhado pelo Governo está, no fundo, solicitando auto
rização para, mantido o sigilo das informações, insta
uração de procedimento administrativo. Nada mais
que isso. Não se está falando em divulgação nem em
quebra de sigilo. Está-se falando apenas e
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em benefício da sociedade, por um lado, mas também tão-somente em instauração..-de.-procedimento-admF
dessas empresas, por outro. nistrativo.

Quando da instalação de eventual processo ad- A emenda apresentada parece-me contraditá-
ministrativo, as regras serão as que vigem hoje e que ria, porque solicita autorização judicial para procedi-
determinam que haja consulta ao Judiciário e sua au- mento administrativo. Ora, como podemos amarrar a
torização. Receita, que, para adotar um procedimento adminis-

Estamos garantindo os instrumentos necessári- trativo, t~rá que solicitar autorização judicial? Isso não
os à Receita Federal para enfrentar de forma definiti- faz sentido. ,
va - desculpas não mais haverá - o problema da so- Portanto, não podemos dar preferêncta. A Casa
negação no Brasil, certamente um dos maiores entre tem de decidir se vai ou não permitir à Receita usar as
todas as economias em desenvolvimento ou desen- informações da CPMF para procedimento administra-
volvidas do mundo. tivo, porque é disso que se trata. Essa é uma decisão

Portanto, a partir desta votação, estaremos dan- ~adura do Ple~ário. Trata-se de u~a matéria muito
do clara sinalização aos sonegadores. Os que não o Simples, de mUito clara compreensao.
são não se devem atemorizar, porque estamos garan- Portanto, o voto terá que ser "sim" ou "não", sem
tindo as reservas do procedimento administrativo. As nenhuma tergiversação.
informações estarão no âmbito dos que farão as in- O encaminhamento do Governo é contra a pre-
vestigações. Repito, a partir do procedimento investi- ferência, para possibilitar a votação posterior do pro-
gativo, se houver indícios que determinem ou inspi- jeto do Governo.
rem ~ber~ur~ d~ .~r~cesso, será necessária a prévia O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
autonzaçao Judlclana. votar simbolicamente.

Tenho respeito pela proposta do ilustre Líder do Os Srs. Deputados que concordam com a prefe-
PPB. Certamente o respeito que tenho por S. Exa. rência permaneçam como se encontram. (Pausa.)
não é dev!do a essa proposta, mas, além dela, pela Rejeitado.
sua atuaçao sempre correta e corajosa e pela clareza -.
de suas posições. Não obstante essa posição, inclusi- O SR. ODELMO LEAO - Sr. PreSIdente, peço a
ve externada poralguns companheiros, defenderei de palavra pela ordem.
forma absolutamente clara a votação do texto na sua O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
plenitude. Exa. a palavra.

Por isso, o PSDB encaminha contrariamente à O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
preferência, certo de que, mais do que um projeto, es· são d? orador.) - Sr. Presidente, peço verificação de
tamos iniciando uma nova era, em que a sonegação votaçao.
será eficiente e definitivamente combatida a partir dos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Verifica-
instrumentos que a Câmara dos Deputados hoje ha- ção concedida.
verá de dar à Receita e ao País. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi-

Muito obrigado, Sr. Presidente. dência solicita aos Srs. Deputados que tomem seus
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ O PSD8 lup~res, a fim de ter início a votação pelo sistema ele-

vota "não", tromco.
Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - .MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
voto "sim", favorável a que a Justiça determine a que
bra do sigilo bancário, em respeito à Constituição.

O PPB vota "sim".
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O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ. apresentados à Mesa da Câmara, a Mesa os expede
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o PTB enca- ao Executivo, e o Executivo não os responde. isso que
minha o voto "sim". , o Estado quer ter em cima do cidadão, lamentavel-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos votar. mente, nem os representantes do cidadão podem ter
Peço aos Sr~. Deputados que permaneçam em plenário. contra o Estado. Onde estão os 17 bilhões de reais
Teremos, depois da votação eventual do projeto, uma dados ao PROER Sr. Presidente? ,
emenda constitucional e mais um projeto de I,e~ comple- Dizem que e~se projeto poderia trazer 1,6 bilhão
mentar. Portanto, vamos permanecer em ple~arJo.. de reais para ajudar a pagar o salário mínimo. Só o Sr.

O SR. CEZAR SCHIRMER - Sr. PreSidente, Caceiola levou 2 bilhões de reais. E o que o Governo
peço a p~lavra pela ordem. está fazendo para prender esses bandidos e recuperar

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. esse dinheiro? Onde estão os 17 bilhões de reais - 5 bi-
EXE!. a palavra. !hões do Ban_co Nacional-, dinheiro que foi jogado pela

O SR. CEZAR SCHIRMER (Bloco/PMOB - RS. janela? Para isso o Governo tem din~eiro. Agora, para
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, consideran- pagar um salário mínimo que não chega a 100 dólares o
dd que minha bancada liberou seus Deputados na vo- Governo precisa usar desses artifícios, que são arUfíci;
tação da preferência relativamente a esta emenda, Çls somente para fazer uma minirreforma tributária. E
gostaria de externar minha opinião e convidar os isto o que o Governo está fazendo: uma mínirreforma tri-
Deputados do.pMDB a votarem segundo o compro- butária para ficar a cavaleiro, contra o contribuinte.
missa assumido pelo Governo e pelo Congresso Na- Sr. Pr!3sidente, estou aqui porque fui eleito para
cional, quando/esses dois Poderes decidiram aumen- defender o povo contra o Governo. Portanto, voto con-
tar o sal~rio mínimo. tra o absurdo que é esse projeto de lei.

A parte do Governo era concordar com o au- O SR. ANTONIO PALOCCI - Sr. Presidente,
menta do salário mínimo; E\ do Congresso Nacional, peço a palavra pela ordem. '
aprovar,alguns projetos dE! leí em tramitação nesta O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
~asa. Um deles é o projeto que está sendo votado. Exa. a palavra.
Esta emenda desfigura o projeto, contraria o acordo O SR. ANTONIO PALOCCI (PT-SP. Sem revisão
feito por esta Casa com o Governo. Esta emenda vi- do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
gOfOsamente, impõe-nos o seguinte: quem votar ~ fa- "sim".
vor dela estará votando contra o salário mínimo, O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente,
quem votar a favQr dela estará obrigando o Governo a peço a palavra pela ordem.
retirar-se da sua posição anterior. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
, , É, E!ste o apelo que quero fazer aos Deputados Exa. a palavra.

d9 PMDB: honrar o compromisso com o Governo e O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Sem re-
rejeitar esta emenda, porque ela desfigura o compro- visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da Frente Li-
misso assumido por esta Casa. Votar a favor desta beral encaminhou, por intermédio do seu Líder, Depu~-
emenda é votar contra o salário mínimo. do Inocêncio Oliveira, o voto "não" ao requerimento de
: O SR. CUNHA BUENO _ Sr. Presidente, peço a preferência à Emenda de Plenário nº 12. Mas o nobre U-
palavra peja ordem. der Inocêncio Oliveira teve o cuidado de liberar sua ban-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem cada, porque há opiniões divergentes.

E I Sr. Presidente, esta Casa é soberana para legls-V. xa a pa avra.
lar, e a proposta do Deputado Ney Lopes não conflita

O SR. CU~HA BUENO (PPB-SP. Sem revisão com esse projeto de lei do Executivo, que se cinge a
do orador,) - Sr. Presidente, o nosso partido não parti- questões administrativas.
cipou desse acordo que o ilustre Deputado acaba de
citar. Portanto, não somos obrigados a votar em um O compromisso firmado pelo Líder do nosso parti-
acordo do qual não participamos. do, Deputado Inocêncio Oliveira, está sendo cumprido

por S. Exa. ao encaminhar o voto "não", mas respeitan-
Voto contra esse projeto, Sr. Presidente, porque do as opiniões divergentes do nosso partido.

quero defender o cidadão contra o poder discricioná-
rio do Estado. Lamentavelmente, o cidadão brasileiro Queremos também, ao votar esse projeto, votar
rão tem o mesmo poder para fiscalizar as contas pú- amanhã o substitutivo do Deputado Ney Lopes.
blicas e a aplicação do dinheiro e dos recursos do Go- O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
verno Federal. Nem nós, Sr. Presidente, que fomos palavra pela ordem. . ,
eleitos, para aqui fiscalizar o Governo, conseguimos ,OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
fazer, porque os requerimentos de informação são a palavra.
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O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revisão Não podemos ser hipócritas e dizer que estamos
do orador.) - Sr. Presidente, há pouco ouvi um colega dando um instrumento à Receita tirando os mesmos ins-
na tribuna dizer que quem votar contra esse projeto trumentos e inviabilizando o próprio relatório do Orça-
estará votando contra o salário mínimo. Desejo infor- mento, que pretende, a partir dessa receita, fazer o salá-
mar ao nobre colega que S. Exa. não participou das rio mínimo crescer neste País. Então, quem não defende
discussões com relação ao problema do salário míni- essa posição não deveria também defender o salário mí-
mo - pelo menos eu não vi. nimo, porque é absolutamente contraditória.

Quanto ao salário mínimo, foram discutidos itens Lógico que poderíamos estar discutindo o salá-
claros com o Partido Progressista Brasileiro: o corte de rio mínimo em cima dos juros deste País, porque bas-
300 mil reais no custeio; 800 mil reais no investimento; taria baixar 1% de juros para garantir mais do que 100
1,7 bilhão de reais para o projeto do Deputado Ney Lo- dólares ao salário mínimo. Sabemos disso, mas, nos
pes, que estamos prontos para votá-lo; e a elisão fiscal, limites dos debates no Congresso Nacional, lamenta-
com alguns reparos que a bancada quer fazer. velmente, foram dar ao Congresso a responsabilida-

Foram essas as propostas que vieram à mesa de de de viabilizar o sa~ário mínimo: E para a_primeira
negociação, para que tivéssemos recursos orçamentá- f?nte que surge, que e o c?mbate a sonegaçao, a p~r-
rios para o salário mínimo de 180 reais, que o PPB nun- t/r dos dados que a Rec~/~a tem s~~re a 9PMF,.vem
ca foi contra. Não queiram vir atirar em nós essa pecha, os ar~umen.t~s sobre, ~Igllo bancan~. Nao esta_ e"!
porque não aceitamos, não concordamos. que~tao o SIgilo ~ancan? O que esta em qu:stao ~

Portanto, Sr. Presidente, o PPB exige respeito às ~a! Instrumen~o~ a Receita. pa~a a cobrança. Sao 3 t~l-
suas posições. Nunca contradizemos posições partidá- ~es e 8~0 bllhoes de ~eals Circulando para os quais
rias nesta Casa. Sempre as respeitamos. Queremos nao há tr~buto neste Pais. _ .
deixar registrado, em alto e bom som, que não entrou. En!ao, ou realmen!e querem~s co~o~r a :nao 015-

nessa negociação o aumento do salário mínimo para 50, ou ~ao qu~rem~s. ~ao va~e a ~pocnsla e nao vale a
180 reais, que o PPB defende e vai lutar até o fim, para an~'açao da dlvergencla. Por ISSO e fundamental votar o
que os trabalhadores brasileiros possam tê-lo. projeto sem a emenda do ~eputado Ney Lopes.

Essa é a posição do PPB, Sr. Presidente. O SR. ODELMO LEAO - Sr. Presidente, peço
. a palavra pela ordem.

O SR. PR':SIDENTE (Michel Temer) - Vamos O SR. PRESIDENTE (M' h lli m ) -li V.
encerrar a votaçao. IC e e er em

. Exa. a palavra.
O SR. JANDIRA FEGHALI - Sr. PreSidente, O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revisão

peço a palavra pela ordem. do orador.) - Sr. Presidente, apenas para esclarecer à
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. nobre Deputada que o PPB não sentou à mesa para

Exa. a palavra. discutir esta matéria como fonte de aumento para o
A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB-RJ. salário mínimo de 180 reais. E, ainda mais, quero es-

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria clarecer à nobre colega que essa emenda não é do
apenas de registrar um apelo do PSB e do PCdoB. Deputado Ney Lopes. Vamos votar o projeto do Depu-
Testemunhei o acordo de Líderes, e realmente a posi- tado Ney Lopes depois. Estamos votando a emenda
ção do PPB, desde o primeiro momento, foi contrária que o Partido Progressista fez aliado a outros parti-
à votação desse projeto. Mas há de se compreender dos que concordavam com ela.
que ter respeito não é anular divergência. Divergir do O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Declaro
PPB não é desrespeitar a sua posição, mas apenas encerrada a votação.
le:,antar e~ !:'enário, no mom?nto adeq~ado d~ v?ta- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
çao, as opmloes que servem a populaçao braSileIra. vai anunciar o resultado da votação:

A emenda do Deputado Ney Lopes inviabiliza o VOTARAM
projeto. Ela simplesmente faz com que o Plenário não Sim 119
vote mais o projeto, porque, se quero dar instrumen- Não 298
tOS? .Receita.para ~ue ela p~ssa faz.~r a c?brança tri- Abstenções 2
butana a partir das mformaçoes que Ja detem - e essa li t I 419
ação é vetada na lei que regulamenta a CPMF - e co- ,0 a. . . A •

locar, por exemplo, 30 milhões de casos, um a um, na E rejeitado ~~que!'mento de preferencla para a
Justiça para ver se pode ou não agir como Receita Emenda de Plenano n- 2.
Federal, é a inviabilização do projeto. LISTAGEM DE VOTAÇÃO:
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i"

Proposição: PL N° 3.756/2000 ~ REQUERIMENTO
DE PREFERêNCIA PARA EMENDA DE
PLENÁRIO NQ 2

lI~icio Votação: 05/1212000 20:10

Fim Votação: 05/1212000 20:21 Presidiram a Votação: Michel Temer ~ 16:58

Resultado d-a Votacão
Sim 119
Não 298
Abstel1ç,ão , 2

Total da Votação 419

Art. 17 1

Total Quorum 420

Obstrução 1

Orientação
PSDB~Não

PFL -Não ,
PMDBIPTN - Uberado
PT~Não

PPB-Slm
PTB-Sim
POT-Não
PSBIPCOOB ~ Não
PUPSL~Sim

PPS-Não
PST-Não
PV-Não
GOV•• Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA. I
A1ceste Almeida PMDB PMDB/PTN Não
Francisco Rodrigues PFL Nao
Luis Barbosa PFL Não

I

PL PUPSL SimMoisés Lipnik
Salomão Cruz PPB Sim

Totai Roraima: 5

AMAPÁ r I

Antonio Feijão PST Não
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Fátima Pelaes PSDB Não

Jurandil Juarez PMDB PMDB/PTN Sim
Sérgio Barcellos PFL Não

Total AmaPá: 6
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Partido Bloco Voto,

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Não
Babá PT Não
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz POT Não
Jorge Costa PMDB PMDB/PTN Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nilson Pinto PSOB Não
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PFL Sim
Renildo Leal PTB Sim
Valdir Ganzer PT Não
Vic Pires Franco PFL Não
Zenaldo Coutinho PSOB

- t

Não
-, I

Tofal Pará: 13

AMAZONAS
Arthur Virgnio PSOB Não
Átila Lins PFL Não
Euler Ribeiro PFL Não
Francisco Garcia PFL Não
Luiz Fernando PPB Siin
Pauderney Avelino PFL Não
SilasCâmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Nã'o

Total Amazonas: 8
. ,

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Não
Confúcio Moura PMOB PMDB/PTN Não
Expedito Júnior PFL Não
Marinha Raupp PSOB Não
Oscar Andrade PFL Não

Total Rondonia : 5

ACRE -1

IIdefonça Cordeiro PFL Não
Márcio Bittar PPS Não
Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourão PT Não
Zila Bezerra PFL Não

Total Acre: 5
,

TOCANTINS
Antônio Jorge PTS Sim
Igor Avelino PMOB PMOB/PTN Sim
João Ribeiro PFL Não
KátiaAbreu PFL Sim
Osvaldo Reis PMOB PMOB/PTN Não
Pastor Amarildo PPS Sim
Paulo Mourão PSD8 Sim

Total Tocantins: 7
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Partido Bloco Voto
MARANHÃO
Albérico Filho PMDB PMDB/PTN Não
Antonio Joaquim Araúio PPB Sim
Casar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Gasta0 Vieira PMDB PMDB/PTN Não
João Castelo PSDB

I

Não
Neiva Moreira PDT Não
Nice Lobão PFL Sim

,Paulo Marinho PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Não
Remi Trinta PST Não
Roberto Rocha PSDB Não
Sebastií'lo Madeira PSDB Não

Total Maranhio: 13
!

CEARA
Adolfo Marinho PSDB t'Jão
Anlbal Gomes PMDB PMDB/PTN Não
Antonio Cambraia PSDB Não
Chiquinho Feitosa PSDB Não
Inácio Arruda pedoB PSB/PCDOB Não
José !Jnhares PPB Sim
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Não
Manoel SaMano pSDB Sim
Mauro Benevides PMDB PMDB/PTN Não

, I

Mora0; Torgan PFL Não
I

Pinheiro Landim PMDB PMD8/PTN Não
I

Raimundo Gomes de Matos PSDB Não
Roberto Pessoa PFL ~ão
Rommel Feijó PSDB Não
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não
Ubiratan Aguiar PSDB Não
Vicente Arruda PSOB Sim

Total Ceará: 18

PlAuf
Átila Lira PSDB Não
B.Sá PSDB f-Ião
Ciro Nogueira PFL Não
Heráclito Fortes PFL Não
João H~nrique PMDB PMDB/PTN Não
Mussa Damas PFL Sim
ThemfstocJes Sampaio PMDB PMDB/PTN Não
Wellington Dias PT Não
,
Total Piauf: 8

RIO GRANDE DO NORTE I

Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PTN N~o

Iberê Ferreira PPB Sim
I

NãoLaire Rosado PMDB PMDBIPTN
Lavoisier Maia PFL Não
Múclo Sé PMD8 PMD8/PTN Sim
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO NORTE
Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAfBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abilio PMDB PMDB/PTN Não
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PMDB PMDB/PTN Sim'
Damião Feliciano PMDB PMDB/PTN Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSOB Não
Marcondes Gadelha PFL Não

Total Paraiba: 8

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB PMDB/PTN Sim
Carlos Batata PSDB Não
Clementino Coelho PPS Não
DjalmaPaes PSB PSB/PCDOB Não
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Não
Inocêncio Oliveira PFL Não
João Colaço PMDB PMDB/PTN Sim
Joaquim Francisco PFL Não
Joel De Hollanda PFL Sim
José Chaves PMDB PMDB/PTN Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PFL Não
Luiz Piauhylino PSDB Não
Marcos de Jesus PSDB Sim
Osvaldo Coelho PFL Não
Pedro Corrêa PPB Sim,
Pedro Eugênio PPS Não
Ricardo Fiuza PFL Sim
Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PTN Não
Sérgio Guerra PSDB Não
Severino Cavalcanti PPB ,Sim

Total Pernambuco: 22

ALAGOAS
Augusto Farias PPB I Sim
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Não
Helenildo Ribeiro PSDB Não
Joao Caldas PL PUPSL .' Nao..

SimJosé Thomaz NonO PFL
Luiz Dantas PST Sim

Olavo Calheiros PMDB PMDB/PTN Sim

Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim

CleonâncIo Fonseca PPB Sim

Ivan Paixêo PPS Nêo
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Partido Bloco Voto
SERGIPE
Jorge Alberto PMD8 PMD8JPTN Não
José Teles PSOB Sim
Sérgio Reis PSDB Sim
Total Sergipe: 6

,;
BAHIA
BenltdGama PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Cpfiolano Sales PMDB PMD8/PTN ~ão
EUjácio Simões PL PUPSL Não
Félix Mendonça PTB Não
Francistônio Pinto PMDB PMDB/PTN Não
Geddel Vieira Lima PMOB PMOB/PTN Não
Gerson Gabrielli PFL

I
Não

Jaime Fernandes PFL Não
Jairo Carneiro PFL Não
Jaques Wagner PT Não
Joao Almeida PSD8 Não
João Carlos Bacelar PFL Não
João Leão PSb8 Não
Jonival Lucas Junior

,
PFL Não

Jorge Khoury PFL Não
José Carlos Aleluia PFL

I

Não
José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFL Não
Jutahy Junior PSD8

I

I
Não

Leur Lomanto PFL Não
Luiz Moreira PFL

t

Não
Mário Negromonte PSDB Não
Nelson Pellegrino PT Não
~Jilo Coelho PSDB Sim
Paulo Braga PFL Não
Pedro irujo PMDB PMDB/PTN Não
Roland Lavigne PFL Não
Ursicino Queiroz PFL Não
Walter Pinheiro PT Não
Yvonllton Gonçalves PPB Não

Total Bahia: 31

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não
Antônio do Valle PMD8 PMD8/PTN Não
Aracely de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Carlos Mosconi PSOB Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSDB Não
Danilo de Castro PSDB Não
Eduardo Barbosa PSDB Não
Eliseu Resende PFL ~ão

Fernando Diniz PMDB PMD8fPTN ~ão

Hélio Costa PMDB PMDB/PTN Não
Herculano Anghinetti PPB Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim
João Magalhães PMDB PMDB/PTN Não
José Milita0 PSDB Não
Júlio Delgado PMDB PMDB/PTN Não
Lael Varella PFL Não
Linealn Portela PSL PUPSL Não
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB PMOB/PTN Sim
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Assad Júnior PFL Não
Mário de Oliveira PMDB PMOBfPTN Sim
Narcio Rodrigues PSDB Não
Nilmário Miranda PT Não
OdeImo Leão PPB Sim
Olimpio Pires POT Não
Philemon Rodrigues PL PUPSL Não
Rafael Guerra PSDB Não
Roberto Brant PFL Não
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Abstenção

Saraiva Felipe PMDB PMDB/PTN Não
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não

Silas Brasileiro PMDB PMDB/PTN Abstenção
Tilden Santiago PT Não
Virgmo Guimarães PT Não

Walfrido Mares Guia PTB Não

Zezé Perre\la PFL Sim

Total Minas Gerais: 42

EspíRITO SANTO
Alofzio Santos PSDB Não

Feu Rosa PSDB Não

João Coser PT Não

José Carlos Elias PTB Sim
Magno Malta PTB Sim

Marcus Vicente PSDB Não

Max Mauro PTB Não

Ricardo Ferraço PSDB Não

Total Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB ',NãO

A1dir Cabral PSDB Sim

Alexandre Cardoso PSB . PSB/PCDOB Não

Alexandre Santos PSDB Não

A1merinda de Carvalho PFL Sim

Arolde de Oliveira PFL Não

Ayrton Xerêz PPS Não

Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim

Carlos Santana PT Não

Camélia Ribeiro PDT Não
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Partido Bloco VUI.U

RIO DE JANEIRO
Dino Fernandes PSDB

..
Ni:lo

Dr. Helena PSDB ' I

EberSilva
I Não
PDT Nao

Eduardo Paes PTB Nao
Eurico Miranda PPB

I

Sim
Fernando Gabelra PV f'Jão
Fernando Gonçalves PTB Sim
IOOio Rosa PMDB PMOB/PTN Não
Itamar Sarpa PSOB Não
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Faghali PCdoB PSB/PCDOB Não
Joao Mendes PMOB PMDB/PTN Sim
Joao Sampaio POT

I

Não
Jorge Blttar PT Não,

NãoJosé Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro

I

PFL Não
I

Lulsinho PST Nao
Luiz Sérgio PT Não
Marcio Fortes PSDB

I

Não
Mattos Nascimento PST

{ ,
Não

Milton Temer pT Não
~;riafTI Reid POT Não

I

Miro Teixeira POT Não
Pastor Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim
paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Não
Paulo Feij6 PSOB ~ão

Rodrigo Maia PTB f'lão
Ronaldo Cezar Coelho PSOB Não
Simão Sessim PPB Não
Vivaldo Barbosa POT Nao
Wanderley Martins S.Part. Não

Total Rio de Janeiro : 41

SÃO PAULO
I

Alberto Goldrnan PSOB Ni:lo
I I

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Nao
I

A1oizio Mercadante PT Não
Angela Guadagnln PT Não

I

Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
I

Antonio Kandir PSOB l'I!ão
Antonio Palocei FT ~ão

Arlindo Chinaglia FT l'Jão
Arnaldo Madeira PSOB Não
Ary Kara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim

I

Celso piglio PT8 Não
I

Celso Russomanno PPB Não

Chico Sardelli PFL Não

Clovis Volpi PSOB Não

Corauci Sobrinho PFL Sim
I

Cunha Bueno PPB Sim

De Velasco PSL PUPSL Sim

Delfim Netto PPB Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Dr. Evilásio PSB PS8/PCD08 Não
Dr. Hélio PDT Não
Duilio Pisaneschi PT8 Sim·
Edinho Araújo PPS Não'
Eduardo Jorge PT Não'
Emerson Kapaz PPS Não'
Fernando Zuppo PDT Não.
Gilberto Kassab PFL Sim.
Iara Bernardi PT Não,
Jair Meneguelli PT Não
João Paulo PT

I

Não
Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMD8/PTN Sim'
José de Abreu PTN PMD8/PTN Sim
José Genolno PT Não'
José Indio PMD8 PMD8/PTN Sim
José Machado PT Não
José Roberto 8atochio PDT Sim
Julio Semeghini PSD8 Nãó'
Lamartine Posella PMDB PMD8/PTN Sim-
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não·
Maluly Netto PFL Sim"
Marcelo Barbieri PMD8 PMDB/PTN Nãà:
Marcos Cintra PL 'PUPSL Não I

Medeiros PFL Não '.'
Michel Temer PMD8 PMD8/PTN Art:17
Milton Monti PMD8 PMD8/PTN Não
Moreira Ferreira PFL Sim.
Nelo Rodolfo PMDB PMD8/PTN Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim -

Neuton Lima PFL Não
Paulo Kobayashi PSDB Não"
Paulo lima PMDB PMD8/PTN Sim'
Professor Luizinho PT Não'
Ricardo 8erzoini PT Nãà··
Ricardo Izar PMDB PMDB/PTN Não
Robson Tuma PFL Não,'
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Não
Sampaio Dória PSD8 Não
Silvio Torres PSDB Não
Teima de Souza PT Não
Vadão Gomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim.
Wagner Salustiano PPB Sim

Total São Paulo: 64

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Lino Rossi PSDB Não
Pedro Henry PSDB Não·

\
Ricarte de Freitas PSDB Não
Teté Bezerra PMDB PMD8/PTN Não
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Partido Bloco

PMDB PMDB/PTN
MATO GROSSO
Wilson Santos

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz
GeraldoMagela
Jorge Pinheiro
Maria Abadia
Paulo Octávio
Pedro Celso

Total Distrito Federal: 6

GoIÁs -
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
~uquinha

Lidia Quinan
~ÚclaVania
Luiz Blttencourt
Nair Xavier Lobo

I

Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
~oberto Balestra
Ronaldo Calado
Zé Gomes da Rocha

Total Goiás: 15,
MATO GROSSO DO SUL
João Grandão
Manoel Vltórlo
Marçal Filho
Pedrp Pedrossian
Waldemir Moka

Total Mato Grosso do Sul: 5
I

PARANÁ.
Abelardo Luplon
Affonso Camargo
Airton Roveda
AJex Canziani
Basflio Villani
Chico da Princesa
bilc-eu Speraflco
Dr. Rosinha
FlávioAms
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
lris Simões
, I

Ivanlo Guerra
José Borba
José Carlos Martinez

PCdoB
PT
PMDB
PSDB
PFL
PT

PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSOB
PSOB
PMDB
PMOB
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PPB
PFL
PMDB

PT
PT
PMOB
PFI.
PMDB

PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSOB
PSDB
f

PPB
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PTB

PSB/PCDOB

PMDB/PTN

PMDB/PTN
PMDB/PTN

PMOB/PTN
PMDB/PTN
PMOB/PTN

PMDB/PTN

PMDB/PTN

PMDB/PTN

PMDB/PTN

PMDBIPTN
PMDB/PTN

PMDB/PTN

Voto

Não

Não
Não
Sim
Não
Sim
Não

Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Ni:io
Não
Sim
Não
Obstrução

Não
Não
Não
Não
Não

Sim
Sim
Não
Não
~ím

Não
Sim
~ão
r"ão
~ão

Não
Sim
Não
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto
PARANÁ
José Janene PPB Sim
Luciano Pizzatto PFL Não_
Luiz Carlos Hauly PSDB Não,'
Márcio Matos S.Part. Não
Nelson Meurer PPB J ' .

Sim
Odflio Balbinotti PSDB Não,l
Osmar Sarraglio PMDB PMDB/PTN NãQ.
Padre Roque PT

\.
Não

Ricardo Barros PPB Não
Rubens Bueno PPS Não
Santos Filho PFL Não.;.

Total Paraná: 26
,

I

SANTA CATARINA \:2~:o1

Antônio Carlos Konder Reis PFL Não.
Carlito Merss PT Não
Edison Andrino PMDB PMOB/PTN Não
Eni Vollolini PPB siní'
Fernando Coruja POT Não'
Hugo Biehl PPB Sj~,
João Matos PMDB PMOB/PTN Não
Jóão Pizzolatti PPB

I

Sil'l;l
Luci Choinacki PT Não
Paulo Gouvêa PFL Nào
Raimundo Colombo PFL Não
Serafim Venzon POT Não
Vicente Caropreso PSOB Não

Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL ,
Airton Dipp POT Não
Alceu Collares POT . Não
Augusto Nardes PPB Skn
Caio RieJa PTB Não
Cezar Schirmer PMDB PMDB/PTN' , Não
Oarclsio Parondi PMDB PMDB/PTN Não
Enio Bacci POT Não
Esther Grossl PT Não
Fernando Marroni PT Não
Fettar Júnior -PPB Sim
Germano Rigotlo PMOB PMOB/PTN Não
Henrique Fontana PT Não

Júlio Redecker PPB Não
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Mandes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PTN Não
Nelson Marchezan PSDB Não
Nelson Proença PMOB PMOB/PTN' Não
Osvaldo Biolchi PMOB PMDB/PTN Não
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Paim PT Não
Roberto Argenta PHS Não

TelrnoKirst PPB Sim

Valdeci Oliveira PT Não
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I J

RIO GRANDE, DO SUL
Walqir Schrnidt

Waldomiro .Fioravante, "
Veda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 26
, "

Partido

PMDB,
PT
PSDB

Bloco

PMDB/PTN

Voto

Não

Não
Nao

o SR~ PRESIDENTE{Michel Temer) - Há sobre
a Mesa os seguintes Requerimentos de Destaque:

" I

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do Bloco PSB/PCdoB)
- I'

I Requerer Destaque Para Votação
em ~eparadoda emenda Aditiva N2 01 Ao
Pr.ojeto de Lei MS 3.756/00

,
Requeiro, nos termos do art. 161 , § 2º do Regimen

to interno da Câmara dos Deputados, Destaque para
Votação em Separado da Emenda Aditiva nº 01 que
acrescenta parágrafo 3º-A ao Projeto de Lei 3.756/00.

Sala das Sessões, - Deputado Sérgio Miran-
I

da, Vice-Líder do Bloco PSB/PCdoB

DESTAQUE DE BANCADA
,

Senhor Presidente, I

Nos iermos do art. 161 do Regimento Interno da
pâmara 99~, peputadps, requeremos DESTAQUE
PARA VOTAÇAO EM SEPARADO-DVS, para votação
da Emenda Substitutiva Global apresentada pelo Par
tido Progressista Brasileiro-PPB, ,ao Projeto d!3 Lei nº
3.756/2000" que altera o § 3º do art. 11 da Lei nº

I I

9.311, de 24 de outubro de 1996.
I I '

Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 2000.
, , I

- Deputado ,Odelmo Leão, ,Líder do PPB
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota

ção as Emendas de Plenário nºs 1 e 2, com pareceres
contrários, ressalvados os destaques.

Emenda aditiva nS!1

Acrescente-se o seguinte parágrafo

I, "§ 32..A Os procedim~otosadminis
trativos previstos no parágrafo anterior
serão realizados mediante critérios ho
mog~neose automáticos, de acordo com
regulamento próprio, ficando sua instau
ração e conclusão inteiramente vincula
dos a este."

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL Nº 2

o Congresso Nacional decreta: I

Art. 1º O § 3º do art. 11 da Lei nº9.311, de 24 de
outubro de 1996, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art.11 .

".............................................................................
"§ 3º - A Secretaria da Receita Federal resguar

dará, na forma da legislação aplicável à matéria, o si
gilo das informações prestadas, facultada a sya ytilj
zação, sempre mediante prévia autorização judici
al, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas
horas), para instaurar procedimento administrativo
tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamen
to, no âmbito do procedimento fiscal, do crédito tribu
tário porventura existente, obsetvado o disposto no
art. 42 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
alterações posteriores. (NR) "

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. , , , I

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os
Srs. Deputados que forem favoráveis a aprovação
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

RejeitéJ,das. I

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o Projeto, de Lei nº 3.756, de 2000:

O Congresso Naciona,l decreta:
Art. 12O § 32do art. 11 da Lei nº9.311, de 24 de

outubro de 1996, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 11 ..
".......................................................................................... lO ~ ..

"§ 32 A Secretaria da Receita Federai resguar
dará, na forma da legislação ,aplicável à matéria, ~ si~

gilo das informações prestadas, facultada sua utiliza
ção para instaurar procedimento administrativo ten
dente a verificar a existência de crédito tributário rela
tivo a impostos e contribuições e para lançamento, no



,
O SR. PRESIDENTE (Michel Tem~r) - Vamos

votar, então, a emenda ao destaque; alié\l?, a Emenda
Aditiva nº 1.

Concedo a palavra ao Líder Aloizie Mercadan
·te, para encaminhamento da votação.' "

O SR. ALOIZIO MERCADANTE' (PT-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, gostaria de chamar a atenção' pàra a emen
da do Deputado Sérgio Miranda, que-considero da
maior importância. Ela estabelece qU,el os critérios
para que a Reéeita utilize as informações da CPMF
para fins de fiscalização sejam homogêneos e auto
máticos. Ou seja, a Receita não poderá discriminar as
pessoas jurídicas ou físicas.

Portanto, todo aquele temor de que o poder im
perial da Receita Federal poderia vir a significar a per
segúição desse ou daquele contribuinte cai por terra,
porque a Receita Federal teria que apresentar critérios
homogêneos e automáticos para instruir o Judiciário
na solicitação da quebra do sigilo.

Com essa' medida, estamos dando à Receita a
exata responsabilidade e o limite da sua função fiscaliza
dora. Demos o instrumento da CPMF, que vai permitir
combater a lavagem de dinheiro, o caixa dois das empre
sas, o crime organizado e tOdos aqueles que têm crédito
nas contas banCárias que não corresponde à declaração
de Imposto de Renda, de pessoa física ou jurídica.
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âmbito do procedimento fiscal, do crédito tributário ação em função de critérios genéricos',·homogêneos
porventura existente, observado o disposto no art. 42 e automáticos. .-" '.
da Lei nº9.430, de 27 de dezembro de 1996, e altera- As empresas, por exemplo, que se 'filiaram ao
ções posteriores. (NR) SIMPLES e que têm uma movimentação financeira cin-

.......................................................................... co vezes maior do que o seu faturamento obrigatório
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu- para manter tal filiação, 'essas, sim, seriam fiscalizadas.

,I

blicação. A minha emenda aditiva visa a aar essa seguran-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs. ça ao contribuinte contra um possível arbrtriQ. Votamos

Deputados que estiverem a favor do projeto permane- o projeto, estou satisfeito com ele e' apresento essa
çam como se encontram. emenda ao plenário para que possamos iersegurança

Aprovado. e garantir efetivamente o combate à sori~rI~çãO.
Está prejudicado o destaque do PPB para a Muito obrigado. _ '_,

Emenda nº 2. (Palmas.) O SR. PRESIDENTE (Michel Temeç)'- Em Ple-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a nário foi oferecida e vou submeter a vot()P,a,seguinte

mesa requerimento de destaque: -
EMENDA Nº 1, destacadá; -' .

I I J I r

Acrescente-se o seguinte parág~qfp .

"§ 3Q-A Os procedimentos àdministrati
vos previstosno parágrafo anterior serão rea
lizados mediante critérios homogêneos e
automáticos, de acordo com 'regulamento
próprio,', ficando sua instauraçã8 e conclu
são inteiramente vinculados á este."

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do Bloco PSB/PCdoB)

Requeiro, nos termos do art. 161, § 2Q do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, Destaque
para Votação em Separado da emenda aditiva nº01
que acrescenta parágrafo 3Q-A ao Projeto de Lei ,nº
3.756/00.

Sala das Sessões, - Deputado Sérgio Miranda,
Vice-Líder do Bloco PSBIPCdoB

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Trata-se
da Emenda Aditiva nº1 do Deputado Sérgio Miranda.

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ..:... Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT-MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, meu
voto foi "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
permanecer em plenário. Temos a votação da PEC do
Fundo Constitucional da Pobreza, em que, acredito, há
certa uniformidade, e a questão dos tributos sobre me
dicamentos, em que há também certa uniformidade.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Deputado Sérgio Miranda para encami
nhar a votação.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB-MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fiz essa emen
da para dar uma satisfação a vários Parlamentares que
questionam um possível poder arbitrário do Fisco de
perseguir pessoalmente um ou outro contribuinte.

A minha emenda determina que os critérios utili
zados pela Receita para realizar os procedirTi~ntos de
fiscalização sejam homogêneos e automátic~s. Não
haverá uma ação individualizada, mas, sim\ uma
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, ,E;sses parâ~etros é que devem dar condição Quero parabenizar todos aquele~ que honraram
para que FI- Receita possa, então, perante a Justiça, o acordo. Parabenizo o Congresso pela decisão que
tom~r as providências cabíveis para o procedimento tomou. Tenho certeza de que com esta e(Tlenda esta-
de quebra do sigilo. Isso reforça a idéia de que não es- remos dando a exata medida do limite e da responsa-
tamos, nljl fase administrativa, quebrando o sigilo, bilidade da Receita Federal.
m~s dan?,o os i~strum~ntos ef~cazes p~~a que a Re- Muito obrigado, Sr. Presidente.
~elt~, de posse da movlmentaçao bancana, possa de- O SR. POMPEO DE MATTOS - S P .d
flnitlvamen~E! f?mbater a soneg~ção !iscal. peço a palavra pela ordem. r. resl ente,

Sr, P~es,depte, qu~!~ terr~lI~ar dizendo que ho~. O SR. PRESIDENTE (M' h i li ) - li V
ramos o acordo do salano minimo. Esta Casa hOJe E I IC e emer em.
d' a' =,' , .. rt d' xa. a pa avra.18se ao rasl que e maIs Impo ante estrnar um sa- i

lári? mínimo a 27 milhões de pessoas, que vão ter um . _ O SR. POMPEO DE ~ATTOS (PDT-~S.Sem.re-
reajuste de apenas 1 real por dia, mas é um reajuste vlsa~ do orapor.) - Sr. presidente, na votaçao anterior,
de 20% a mais do que teriam com esse salário míni- voteI com a bancada do PDT. ,
mo drmiséria que aí está. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a

Esta Cafia hoje disse ao Brasil que quer cons- palavra ao Relator, Deputado Ronaldo Cezar Coelho.
truir um caminho de distribuição de renda e que, para O SR~ RONALDO CEZA~COE,LHO (PSDB-RJ.
isso, é preciso recuperar o salário mínimo, é preciso Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dis-
promover o aumento da massa de consumo. cordar do que aqui foi dito. Não acho boa a emenda. A

Esta Casa hoje disse ao Brasil que vamos inje- justificativa dela é de que o poder dado à Receita ve-
tar 6 bjlhõe~ de reais para aqueles que menos ga- nha a ser usado não em defesa da justiça tributária,
nham, sem intermediação, sem sonegação, sem des- mas como instrumento de pressão política, ou mes-
vio. Esse dinheiro volta para a economia na forma de mo como arma de chantagem por parte de servidores
inves~imento, de geração de emprego e crescimento. inescrupulosos.

Esta Casa hoje disse ao Brasil que não quer se Participei de todos os debates, que por vezes
curvar à força do sistema financeiro, que hoje está de- paíram do campo jurídico e ,resvalaram na questão
sestabilizando a Turquia, num ataque especulativo do pessoal. Sempre me coloquei como Relator com Tér-
qual fomos vítimas em janeiro de 1999; que ameaça a cio Sampaio Ferraz, sempre disse que os dados, ob-
Argentina; que arrebenta as nações sem qualquer jeto protegido no direito à inviolabilidade do sigilo, não
tipo de limite ou de regra. Estamos chegando a um são os dados em si, mas a sua comunicação restringi-
tempo da história em que as nações não podem mais da à liberdade de negação.
estar vulnerávE!is como estão, na ausência absoluta Portanto, a qualidade do projeto de dar à Recei-
de regras e de limites. ta Federal a possibilidade de unificar o cadastro que

~ o momento em que o Banco Central do Brasil já tem não pode sofrer qualquer restrição. A restrição
deve fazer ingerências para que se erradiquem os 38 desta emenda, que prevê critérios homogêneos e au-
paraJsos fiscais que existem no mundo, que impedem tomáticos, de acordo com regulamento próprio, não
os Bancos Centrais de fiscalizar e normatizar as suas faz qualquer sentido com relação ao yso administrati-
economias. , vo que a lei acaba de autorizar. Autorizamos a Recei-

Sr. Presidente, hoje, com essa emenda esta- ta Federal, em nív131administrativo, sem quebra do si-
mos dando um passo seguro no combate à s~nega- gilo, a usar os dados de <;lua já dispõe.
ção, para que possamos pautar a reforma tributária; Não est~u animado por nenhuma questão pes-
para que se acabe a hipoc/ isia de impostos altos e soaI. Não sou de Pesqueira, não torço pelo Sport,
muita sonegação; para que os assalariados não se- pelo Náutico, não sou da Receita Federal. Estou aqui
Jam sobretaxados, corno estão sendo; para que o sis- discutindo que hoj~ podemos realmente combater a
tem~ financeiro e outros setores da economia sejam s,onegação institucionalizada no País, no caixa dois
poupados das suas responsabilidades. de empresas e pessoas físicas que têm movimenta-

Acho, que este é um dia de vitória do povo, do ção financeira incompatível com a renda que decla-
espírito público, da ética na política. E essa emenda ram ao Fisco. A restrição prevista na emenda nêio é
aperfeiçqa, dá limites à Receita, impede a persegui- boa; é ruim e piora o projeto.
ção e a discriminação, estabelece regras homogêne- Invadin?o o mérito, encaminho contra.
as e automáticas para esses dados da CPMF que vão O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
instruir o combate à sonegação. votar a emenda.



O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós, do PL, en
tendemos que criamos um monstro jurídico. Agora,
temos de pôr a coleira nesse monstro. Votamos "sim"
para dominar o monstro.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, como votamos algo
profundam7nte salutar para a sociedade, não há ne
nhum monstro aqui. E, para garantir que o projeto
será salutar e terá vigor para poder organizar essa re
lação, sem perseguição individual, com aplicação ho
mogênea, a posição do PT é favorável à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar a matéria.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PTB?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta emenda do
SINDIFISCO é a mais democrática, é a melhor, por
que esvazia o poder autocrático do Superintendente
e do Secretário da Receita Federal para transferir a
fiscalização. O fiscal terá toda a soberania e poder de
fiscalizar. Esta emenda acaba com esse negócio de o
Superintendente, às vezes nomeado por apadrinha
mento político, dizer que não pode fiscalizar empresa
tal ou qual. Trata-se de uma fiscalização direta, demo
crática, igual, equânime para todos, por ser vontade
do sindicato e da fiscalização.

O PTB está de acordo com o SINDIFISCO, vota
"sim".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Blo
co/PSB-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota favoravelmen
te à emenda. Mas ouvi alguns argumentos que me
surpreenderam.

Na verdade, a proposta do Deputado Sérgio Mi
randa é criar um guarda-chuva de proteção à própria
sociedade, é deixar claro que essa emenda generali
za as ações e não cria fatores pontuais. Acho.que al
guns Deputados não entenderam que o Deputado
Sérgio Miranda quis resguardar, aí sim, a defesa da
sociedade. Entendo que todos os Srs. Deputados que
votarem a favor da emenda do Deputado Sérgio Mi
randa estarão aperfeiçoando um projeto que cria um
sentimento de segurança para a sociedade. Tenho
absoluta certeza da aprovação dessa emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quando encami
nhamos a votação, fomos a favor da emenda do De
putado Sérgio Miranda. Por quê? Porque ela uniformi
za os critérios, não deixa que o Secretário da Receita
Federal fique com a liberdade de fazê-lo através de
procedimentos estabelecidos previamente.

As regras básicas são para todos os casos, não
para cada caso. Por isso a emenda é importante, e o
PFL a defende com todo o critério, votando "sim".

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim", e des
sa forma desaparece qualquer suspeita sobre a pos
sibilidade de manipulação política da lei, que começa
uma nova fase de tramitação, que se concluirá com a
sanção presidencial. Qualquer suspeita que porven
tura existir de manipulação de uso político desapare
ce com essa emenda do Deputado Sérgio Miranda.

Votamos "sim".
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Quem estiver a favor permaneça como se acha. O Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota favora-
(Pausa.) velmente à emenda.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
dente, peço a palavra pela ordem. vota o PPS?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS-PE. ~em revi-
Exa. a palavra. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS entende que a

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo- em~n~a a~erfeiçoa o espírito. da ~ropo~i~ão, ao ga-
co/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- rantlr a.s~~ledad~ q~e a Receita na~ agira de acordo
te o PMDB é a favor da emenda. , com cntenos subJetivos, porque terao de ser regula-

, O SR. ALEXANDRE ~ARDOSO (Bl _ mentado~ através d.e.mecanismos próprios da Recei-
. _ . o ta garantida a publicidade.

co/PSB-RJ. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, ' , . , .
_. o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB está a favor da Portanto, esta emenda so vai a favor do espmto

emenda. da lei que estamos aqui discutindo. Votamos favora
velmente.



Aprovada.

A matéria vai ao Senado Federal.

,
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presid~nte, votei "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Va
mos votar a proposta de emenda à Constituição,
Sras. e Srs. Deputados, em face do acordo políti
co havido.

Item 10:

A SRA. I MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB-MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei conforme a bancada.

A SRA. ANA CATARINA (BloGo/PMDB-RN.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na se
gunda votação, votei conforme a orientação do
Líder.

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

Sala das Sessões, em 5 de dezembro de
2000. - Dep. José Roberto Batochio, Relator

A SRA. ANA CATARINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

, .
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aque

les que forem pela aprovação permaneçam como se
acham.

"Art. 11 .

REDAÇÃO FINAL
"

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N~3.756-A, DE 2000

I

Altera o art. 11 da Lei n!l 9.311, de 24
de outubro de 1996.

O CÇlngressQ Nacional ç1ecretaj
Art. 19 O art.11 da Lei nQ 9.311, de 24 de outubro

de 1996, passa a vigorar com as seguintes altera
ções:
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como § 3º A Secretaria da Receita Federal
vota o PMDB? I resguardará, na forma da legislação aplicá-

q SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo- vel à matéria, o sigilo das inforlT)ações pres-
caiPMDS-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- tadas, facultada sua utilização para instau-
te, o PMDB considera a emenda correta, boa; ela per- rar -procedimento administrativo tendente a
mite que seja homogêneo o tratamento. O PMDB vota verificar,a existência de crédito tributário re-
IJsim". lativo a impostos e contribuições e par~ lan-

() $R. PFJESIDENTE (Michel Temer) - Como çamento, no âmbito do procedimento fiscal,
vota o PPS, Deputado Ayrton Xerêz? do crédito tributário porventura existente,

O SR. AVRTON XERÊZ (PPS-RJ. Sem revisão observado o disposto no art. 42 da lei nQ

do orador.) - Sr. Presidente, estamos saindo de uma 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e altera-
iei que, vedava à Secretaria Federal praticar,qualquer ções posterioresr (NR)
procedimento administrativo, embora já detivesse os § 3°A Os procedimentos administrati-
dados. Acabc~.mos d~ aprovar um projeto em que se vÇ)s previstos no parágrafo anterior serão re-
dá à Receita Federal a possibilidade de instaurar pro- alizados mediante critérios homogêneos e
cedimentos ,administrativos. Agora, a emenda do De- automáticos, de aco~do com regulamento
putado Sérgio Miranda quer apenas que exista um re- próprio, ficando sua instauração e conclu-
gulamento homogêneo, critérios homogêneos, auto- são inteiramente vinculados a este.
máticos, para que possamos balizar a atuação da Se.. . u 11

cretaria da Receita Federal, saber a partir de que va
lor será instaurado um procedimento administrativo.

EhtãO, contrariamente ao meu querido coesta
duano Roberto'Jefferson, não acho que seja uma pro
posta,do SINDIFISCQ, Absolutamehte. Não me deixo
levar por questões corporativistas, mas acho que um
mínimo de regulamentação se impõe para que a auto
ridade co~tora possa agir dentro da lei. O que eu que
ro é a leio Eu sempre me pautei pela lei, e todos deve
mos pautar-nos pela lei.

Voto "sim", pela emenda.
I •

O PPS vota "sim". '
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota

ção a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem

estiver de acordo permaneça como se acha.
Aprovada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre

a mesa e vou submeter a votos a seguinte



.'

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!i! 249/2000 .

o SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE ,(Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, agora que estamos todos
determinados, como diz o Sr. Ministro, vamos votar a
PEC da Pobreza.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Requeremos, com base no art. 161, I e § 22 do
Regimento Interno DESTAQUE PARA VOTÀÇÃO EM
SEPARADO do parágrafo 32, do art. 77, constante do
art. 12 da Emenda Substitutiva Global, apresentada à
PEC 249, de 2000 na Comissao Especial,'para inclu
são no art. 79, constante do art. 1!l do teXtó original.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2000. 
Deputado Alolzio Mercadante, Líder do PT

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes, um a um. . .

Estou sendo alertado de que há uma emenda
apresentada na Comissão Especial, com parecer
pela rejeição. Temos de votar, em primeiro'lugar, essa
emenda.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidl3nte, agora
vamos votar a PEC relativa ao Fundo contra a Pobre-

. - '?za, nao e.
O SR. WELLINGTON DIAS - Sr. Presidente,

peço a palavra peJa ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.,

Exa. a palavra. .
O SR. WELLINGTON'DIAS (PT-P!. Sem revisão

·do orador.) - Sr. Presidente, na primeira votação des
ta Casa no dia de hoje, acompanho a Liderança-do
PT.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Pergunto se os oradores desistem, para que os
N!i! 249-8, DE 2000 Líderes se manifestem? (Pausa.)

(Do Senado Federal) O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden-
te, proponho suspender a discussão e irmos direta
mente à votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
bem. Os inscritos desistem. '

ESTÁ ENCERRADA A DISéüssÃo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a Mesa seguinte: '

Discussão, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n!i!
249-A, de 2000, que altera o Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, intrÇ)
duzindo artigos que criam o Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza. Tendo
pareceres da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pela admissibilidade
(Relator: Sr. Paulo Magalhães); e da Co
missão Especial pela aprovação desta,
pela admissibilidade e, no mérito, peJa re
jeição da Emenda n!i! 1 apresentada na Co
missão, contra os votos dos Srs. Jorge
8ittar, João Grandão e Paulo Rocha (Rela
tor: Sr. Paulo Magalhães). Tendo apensada
a PEC n!i! 174, de 1999.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como há
muitos oradores para falar a favor, pergunto se todos
irão usar da palavra. (Pausa.)

Não há unanimidade nesta matéria? (fausa.)
O SR. PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa. a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sugiro que os lí
deres deixem de encaminhar, porque todos, por una
nimidade, são favoráveis a esta proposta. : .~

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo
co/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, perfeito. Concordo integralmente.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, no encaminha
mento da votação o Partido dos Trabalhadores apre
sentará a sua posição, porque temos destaques rele
vantes. Votaremos a favor, com os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
Deputado, apenas uma observação. Há uma lista de
oradores inscritos.



EMI:NDA SUBSTITUTIVA GLOBAL
(Dos Srs. Aloizio Mercadante, João Grandão,
• ' Jorge Bittar, Paulo Paim e Paulo Rocha)

," '

, As Mesas da Câmara dos Deputados e do 13e-
nado Feder~lI, nos termos do art.,60, § 3º da Constitui
ção Federal, promulgam à seguinte Emenda Consti
tucional:

Art. 1º ~ Constituição Federal, no Ato das Dispo
'sições ConBtitucionais Transitórias, é acrescida dos
seguintes artigos:

.L"Ãh. 77. Fica Instituído, para vigorar até o ano
-2010; no-âmbito dO' Poder Executivo Federal, o Fundo
Constitucional de Combate à Pdbreza, com a.finaíida
de de financiar ações que visem à redução dà exclu
são social, à melhoria da distribuição da renda e da
qualidade de vida da população pobre qo País, com
os recursos provenientes das seguint.e,s fontes;

I :""próduto da arrecadação do-imposto de que
trata o art. 153,-inciso VII; I

11 - parcela do produto da arrecadaçao do im
posto de renda e proventos tle qualquer natureza so
bre a pessoa física corresponder;lte à aplicação de alí
quota adicional sobre as faixas de rendas mais eleva
das, na forma da lei;

111- produto d~ arrecadação do imposto de r~m

da e proventos de qualqu,er natu reza incidente sobre
remessa de lucros e dividendos para o exterior e so
bre a distribuição de dividendos a residentes no país,
na forma da lei;

IV - produto da arrecadação ,de adicional do, im-
, I

posto de renda e proventos de qualquer natureza Inci-
dente sobre os lucros das instituições financeiras au
feridos em aplicaçõ~s dos recursos próprios no mer
cado de títulos,e ~alores mobiliários, na forma da lei;

V - produto da arrecadação de adicional de im
posto de renda e proventos de,qualquer natureza Inci
dente sobre os luaros extraordinários das pessoas ju
rídicas prlvatizadas, na forma da lei;
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Trata-se ' O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Não. Nós
de emenda substitutiva da Oposição. vamos votar "sim" ao projeto do Senado. Não há

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden- problema quanto a isso. Vamos votar "sim"., ,
te, peço 'a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. então. Mas ressalvarão o destaque.
Exa. a palavra. O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Acho que não

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT-SP. Sem podemos retirar globalmente a emenda ~ubstitutiva;
revisão ,do orfldpr.), - Sr. Presidente, temos um se não, nosso destaque do § ~º ficar~ prejudicado.
substitutivo global relativo às fontes de financiamento, .' O S~. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
pois não gostaríamos de aprovar aumento de vÔtar a emenda apresentada na Comissão Especial,
imposto~ que não tenham c~ráter claramente com pareceI' pela rejeição, ressalvado o destaque.
progressivo;, No, entanto,' 'dada ·a evolução do
processo. d,e ,discussão na noite de hoje e
consiperandc;> que temos um outro destaque sobre os
critérios de desembolso para o Fundo de Combate e
Erradi,cação, da Pobreza, que àchamos, deva ser
dirigido unicamente para a bolsa-escola, vamos
r\3tirar os demais destaques e nos concentrar na

,d~finição-ÇIo alvo prioritário do Congresso no combate
à pobreza.

"
Podflnto, mantemos, o, destaque da

bolsa-esco,la,!3 retiramos os demais, mas queremos
qei~ar r~gistrado nos Anais npssa dispordância
qUfnto ~ fonte de financiamento. 'vamos, portanto,
disputar o destino dos recursos da bolsa-escola.

i ,

Sr. I Presidente, é a nossa única emenda.
Trata-se do àrt. 77, § 3º - bolsa-escola.

I ,I • I l

O SF,t PRESIDENTE (Michel Temer) - Eu quero
apenas 'lçonsultar o Plenário. Como há muitos
assinant~s acompanhaQtes desté\ ,emenda, global
substitutiva, quero saber se alguém se opõe à sua
retirada. (pausa.)

Como .ninguém se opõe,: está retirada a
emenda.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel-Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, V. Exa. tem de es
clareclilr antes esse problema para nós, por favor. O
destaque qu~ estamos fazendo, do § 3º, é do nosso
substitutiVd. Não cjuererribs votar a emenda, mas des
tacar o § ?º.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Então,
vamos fazê-lo, Deputado Professor Luizinho.
Faremos o seguinte: '.Vamos votar esta emenda,
ressalvado o destaque: Os Isenhores, naturalmente,
votarão "não" à emenda: Suponho que seja isso, não
'18.
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VI- parcela do produto da arrecadação da con- "Art. 78. A União instituirá contribuição.social 50-

tribuição social sobre transmissão causa mortis e bre transmissão causa mortis e doação de quais-
doação quaisquer de bens e direitos, nos termos do quer bens ou direitos, que será informada pelos crité-
caput e § 3º do art. 78 do Ato das Disposições Consti- rios de progressividade na forma da lei.
tucionais Transitórias; § 1º À contribuição de que trata este artigo não

VI- produto da arrecadação de adicional do im- se aplica o disposto no art. 154, I, da Constituição.
posto sobre propriedade territorial rural, cobrado a § 2º Dois terços do produto da arrecadação da
partir da adoção de tributação progressiva no tempo; contribuição de que trata este artigo serão destinado

VII - parcela do produto da arrecadação do im- integralmente ao Fundo Constitucional de Combate à
posto sobre produtos industrializados incidente sobre Pobreza para financiar as ações e servlçó~ respecti-
bebidas e fumo, decorrente do aumento da alíquota vos e um terço restante será destinado aOQ Estados e
em cinco pontos percentuais, ou equivalente, nos ca- o Distrito Federal, onde se originaram resp~ctivamen-
sos de tributação por alíquota específica; te as transmissões ou doações dos bens,e direitos.

VIII - produto da arrecadação do imposto sobre § 3º A contr!buição de que trata est~ artigo terá
operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a sua exigibilidade.subordinada ao disp~sto ~~o art. 195,
títulos e valores mobiliários sobre as remessas ao ex- § 6º, da Constituição.'" .
terior realizadas por meio de contas correntes a que Art. 2º Os arts. 6º, 7º 153, 165; '18're 203 da
se refere a Carta Circular nº 5, de 27 de fevereiro de Constituição Federal passam a vigorar com as se-I •

1969, do Banco Central do Brasil; guintes alterações: . ,
IX - parcela do produto da arrecadação da con- "Art. 6º :' .

tribuição social de que trata o art. 75 do Ato' das Dis- § único. Cabe ao Estado assegurar ~ todo cida-
posições Constitucionais Transitórias, na forma da lei; dão brasileiro uma renda mínima suficient~, pelo me-

X - dotações orçamentárias; , nos, para os gastos com alimentação, vestuário, mo-
XI- contribuições e doações, de qualquer natu- radia ,; locomoção, na form~ da lei;" _.~. I

reza, de pessoas físicas ou jurídicas do País'ou do ex- Art. 7º :~.: .
terior; § 1º :: .. .'.; ..

XII- outras receitas a serem definidas na regu- § 2º Independentemente da periodicidade dos
lamentação do Fundo. reajustes, a preservação do poder aquisitivo do salá-

§ 1º A administração dos recursos do Fundo fi- rio mí~imo, a que se r~fere o inciso IV, será revista e
cará a cargo do Conselho Nacional da Solidariedade, gara~~lda anualmente, I "'I .

composto de seis membros nomeados pelo-Presiden- Art. 153. ·..··· .. ··· .. ·....·..;"....·.. ·.. ·····1;·:··':...... ··· .. ·····
te da República, e seis membros representantes da § 4º O imposto previsto no inciso VI:1

sociedade civil, a serElm indicados pelo Congresso I - será progressivo, na forma da lei, em relação
Nacional por maioria absoluta de votos, e seu funcio- ao valor patrimonial da propriedade rura(
namento será regulamentado na forma da lei. 1\ - será progressivo'no tempo, conforme o dis-

§ 2º Ao Conselho Nacional de Solidariedade di- posto no artigo 184, § 6º; . -
retamente subordinado ao Presidente da República, 11I - terá suas alíquoiás fixadas de'forma a de-
compete aprovar o planejamento das ações de sestimular a manutenção dre propriedade,s, improduti-
combate à pobreza, autorizar a ?plicação dos re- vas; , -
cursos e submeter o orçamento do Fundo ao Con- IV - não incidirá sobrá'pequenas' gi~bas rurais,
gresso Nacional.' definidas em lei, quando as'explore, sóbúcom sua fa-

§ 3º o. recursos do Fundo serão integralmente mília, o proprietário que não possua outro imóvel;
aplicados em programas de bolsa-escola, tendo V - poderá ser objetá ae convênios com municí-
como contrapartida a permanênCia das crianças e pios para efetivação de sua~cobrança,-desde que não
adàlescentes na escola pública e o acompanhamento implique em redução do imposto ou qualquer outra
sanitário através do Sistema Único de Saúde (SUS), forma de renúncia fiscal; 'i. . -
assegurando aos beneficiados a integridade da saú- § 6º O imposto previsto no inciso'VII será infor-
de e a educação básica; mado pelo critério da progressividade, !;la forma da

§ 4º A lei definirá o universo dos beneficiários e lei. ..:
o valor dos benefícios dos programas de transferên- "Art. 165 ..,
cia de renda." § 5º .



§ 10. A lei disporá sobre o controle social dos
gastos de que trata o inciso IV, a ser realizado por
meio de comissões representativas da sociedade civil
nos três níveis de governo."

"Art. 181. : .
§ 62 AUniãq promoverá o cumprimento da fun

ção social da propriedade rural aplicando, entre ou
tros instrumehtos, a progressividade no tempo, ao im
posto territorial rural, na forma da leL"

"Art. 203 ..

Parágrafo único. A União Í11stituirá programa de
garantia de renda mínima destinado a assegurar a
subsistência das famílias de baixa renda, a ser reali
zado por meio de convênios com os Estados, o Distri
to Federal e os Municípios, na forma da leLII

Art. 3º Esta Emenda entra em vigor na data de
sua publicação. I

,I I

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os se-
nhores vão votar, "não".

Todos os Líderes votam "não"? (Pausa.)

Como votam os 81's. Líderes?

O SR. INOCf?:NCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
Ievisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "não".

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Prf=lsjdente, o PT vota "sim", só
para garantir a votação do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Todos
votam "não", ressalvado o destaque?

O SR.INOcêt~CIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,I .

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavrf.l. ,

O SR. INOCf?:NCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Todos votamos "não", Sr. Presi-
dente. 'I '

I ' It
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação

nominal. Vamos sentar e vamos votar.

O SR. EVANDRO MILHOMEN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
I

Exa. a palavra.

. I

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem. . j "

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTS-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTS vota "não".
Somos a favor da PEC relativa ao Fundo de Combate
à Pobreza.

I

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar, Srs. Deputados"estamos em votação nominal.

I 'I I

O SR. NICIAS RIBEIRO - SI'. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB-PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, 'la votação lmediat':l
mente anterior a esta, acompanhei a orientação do
PSDB.

O SR.INOCf?:NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a paíavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem O SR. MARCELO TEIXEIRA (Bloco/PMDB-CE.
- revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação

aos Srs. Parlamentares presentes nas diferentes de- anterior, votei "não".
pendências da Casa para que venham imediatamen- O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL-DF. sem revisão
te ao plenário, pois estamos em período de votação do orador.) - Sr. Presidente, na primeira votação, vo-
de uma proposta de emenda à Constituição sobre o tei de acordo com a orientação do PFL.
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. O SR. CHIQUINHO FEITOSA (PSDB-CE. sem

Estamos votando uma emenda substitutiva an- revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira vota-
terior para votarmos a seguinte. Trata-se de uma vota- ção, votei conforme a orientação do PSDB.
ção que tem o apoio de todos os partidos com assen- O SR. BADU PICANÇO (PSDB-AP. Sem revi-
to na Casa, e precisamos concluí-Ia o mais rapida- são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteri-
mente possível. É necessário quorum qualificado de ores votei de acordo com a orientação do partido, o
308 votos, e há mais de 400 presenças na Casa. Pre- PSDB.
cisamos que os Parlamentares venham ao plenário, O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden-
para que possamos concluir a votação desta impor- te, peço a palavra pela ordem.
tante matéria. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O PFL vota "não" nesta matéria. Exa. a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De- O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT-SP. Pela

putados, vamos permanecer em plenário, porque em ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só
seguida temos mais uma matéria para votar. Daí, en- queria comunicar à Casa que, em função do projeto
cerraremos a sessão, sendo certo que amanhã have- da CPMF, o qual vai permitir a fiscalização e o comba-
rá sessão extraordinária às 14h15min. Aproximada- te à sonegação, a bancada do PT retira toda a obstru-
mente às 15h, começaremos a votar os projetos res- ção à votação dos créditos adicionais e-ao processo
tantes. Temos muitos projetos para votar. De modo orçamentário, honrando o acordo que está Casa tam-
que, amanhã, teremos sessão extraordinária às bém cumpriu na votação anterior.
14h15min. Às 15h. começaremos as votações. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito

O SR. GESSIVALDO ISAIAS - Sr. Presidente, bem. Vamos ver se até o dia 15 votamos o Orçamen-
peço a palavra pela ordem. to, para encerrar os trabalhos no próprio dia 15. A au-

O SR. PRESIDENTE (Michel Tem~r) - Tem V. sência de obstrução vai facilitar muitíssimo. .
Exa. a palavra. . O SR. WERNER WANDERER - Sr. PreSidente,

peço a palavra pela ordem.
O ~~. GESSIVALDO ISAIA~ (Bloç~tPMDB-~1. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Sem ~evlsao do orad?r.) -: Sr. Pr:sldente, ~a votaçao Exa. a palavra.
antenor, acompanhei a onentaçao do partido. O SR. WERNER WANDERER (PFL-PR. Sem

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden- revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vótação ante-
te, peço a palavra pela ordem. rior, votei conforme a orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden-
Exa. a palavra. . te, peço a palavra pela ordem..

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Blo- Exa.~p~~~~~ESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

co/PSB-R~. Sem rev~são do orado!.) - Sr. Presidente, O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Pela
V. Exa. hOJe quer mais uma votaçao? ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Mais taria de comunicar que, no dia 7 de dezembro, o Esta-
uma votação. do do Amazonas outorgará o título de Cidadão do

"? Estado ao Pastor Jônatas Câmara.
O SR.ALEXANDRECARDQSO-Qual:a leI. Sr. Presidente, o Pastor Jônatas é um homem
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - E a que que Deus colocou no cOl'Dando da Assembléia de

reduz os tributos no caso dos medicamentos. Deus no Amazonas. Começou seu ministério no Acre
O SR. MARCELO TEIXEIRA - Sr. Presidente e foi pastor no ~io de Jan~iro. ~ aí quero d~r meu tes-

, temunho. No RIo de Janeiro, ficou conhecido porque
peço a palavra pela ordem. suas pregações eram verdadeiras preces fervorosas,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. em favor ao ser humano, da sociedade, dos menos
Exa. a palavra. aquinhoados e dos desfavorecidos.
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Homem de bem e correto, o Pastor Jônatas, atual
mente, exerce seu trabalho junto às comunidades do
Amazonas.

O título que receberá dia 7, sem dúvida, é mereci
do, pois refiete o grande trabalho como pastor desem
penhado à frente da Assembléia de Deus amazonense.

Parabéns ao Pastor Jônatas, à Assembléia de
Deus do Amazonas e também ao Acre e ao Rio de Ja
'1eiro, que moldaram o sentimento de missionário
qesse homem que tanto tem feito em favor de Deus,
da $ua Assembléia aqui na terra e do rebanho que
Ele p~etende para sempre coordenar.

Era o que tinha a dizer.
I O SR. OSMÂNIO PEREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PMDB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, Ecomparlhei a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, temos ainda três votações nominais nesta
matéria. Permaneça~ em plenário.

. O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra. .

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, exis
te certo desconforto na votação da legislação tributá
ria Idos remédios. Eu mesmo, a Deputada Jandira
Feghali e· outros Deputados, gostaríamos de obter al
guns esclareoimentos do Ministério da Saúde.

Faço um apelo a V. Exa. e aos Líderes, para que
a matéria sej~ votada amanhã. Acho que poderemos
aperfeiçoar o projeto, em virtude das dúvidas que SUl'·
giral1), como, por exemplo, a relação dos medicamen
tos. E da maior importância que fique discriminada a
relação dos remédios.

Assim sendo, Sr. Presidente, o apelo que faço a
V. Exa. é no sentido qe que esta matéria seja votada
amanhã, em virtude das dúvidas que surgiram e que,
tenho, certeza, o Ministério da Saúde vai esclarecer.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENliE (Michel Temer) - Deputa

do Alexandr~ Cardoso, peço a V. Exa. que articule
com o Líder do Governo e os demais Líderes o even
tuai adiamento da votação.

Em tese, ele está na pauta de hoje. Se os líde
res concordar~m, adio para amanhã.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra p~la ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

, O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu preferiria votar a

matéria hoje. Sou a favor da contenção do preço desses
medicamentos, em parte, pela redução de impostos es
taduais, em parte, peli3- redução de impostos federais, em
parte, peja redução do lucro da indústria.

a que percebo é que não existe lista aRensada
ao projeto para definir quais são esses medicamen
tos. Como existe acordo da ind~strla, talvez o Líder do
Governo, Deputado Arnaldo Madeira, possa torryar
uma providência, para que soubéssemos hoje qual é,
afinal, a lista protegida por esse acordo e pudésse
mos votar o projeto ainda hoje.

Penso que os mesmos medicamentos que tive
ram os preços contidos graças ao acordo com a in
dústria serão atingidos por esse projeto, beneficiando
o consumidor.

a PDT acha abusivo o preço dos remédios e, por
tanto, quer votar a favor. E teremos condições de votar
hoje se o Governo, de alguma forma, fizer chegar a este
plenário o rol dos medicamentos qye fazem parte do
acordo que se esgotará no final de dezembro.

Es~e projeto está pura e simplesmente conver
tendo em lei aquilo que já é objeto de acordo. Portan
to, se o rol de remédios chegar aqui, penso que estará
sanada a dificuldade.

Agora, temos emendas que previnem qU13 os
medicamentos que receberem a renúnq;a fiscal de
corrente dessa lei tenham os preços reajustados en-
quanto persistir a renúncia. ,

Pedimos ao Líder do Governo que aprove a nos
sa emenda.

O SR. RAIMUNDO SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. ','

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra. ,

O SR. RAIMUNDO SANTOS (PFL-PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, registro meu voto
"não" na primeira votação. ,

O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o pro
jeto que V. Exa. anuncia como tendo possibilidade de
entrar em votação imediatamente procura encontrar
alternativas para conter o alto preço dos medicamen
tos no País.

O que ocorre, Sr. Presidente? O projeto enviado
pelo Poder Executivo introduz benefício tributário, q~e
é a diminuição dos impostos para o cartel dos medi
camentos, mas não coloca contrapartida que garanta
controle efetivo do acompanham~nto dos preços,
para que se possa verificar nas planilhas de custo se
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há abuso de preços promovido por esse cartel, como
fartamente foi documentado, debatido e concluído
pela CPI dos Medicamentos.

Portanto, esta Casa não pode votar o projeto
nessas condições. Se toda a sociedade vai fazer um
esforço para abrir mão de parte de impostos, também
temos de ver a planilha de custos dessas empresas,
para passarmos a ter o controle dos preços.

O nosso apelo é para que a Liderança do Gover
no continue o processo de negociação e façamos a
votação amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en-
cerrada a votação.

A Mesa vai anunciar o resultado da votação:

VOTARAM:
Sim 55

Não 351

Abstenções 2

Total 408

É rejeitada a Emenda nº 1 da Comissão Especial.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:
Camara dos Deputados

Secretaria Geral da Mesa
Lista de Votantes

PorUF

Camara dos Deputados

Data: 05/12/2000
Hora: 20:58
Número:

ProposiçAo: PEC N° 249/2000 - EMENDA N° 1 DA
COMISSÃO ESPECIAL

Inicio Votação: 0511212000 20:45

Fim Votação: 05/1212000 20:57

Resultado da Votacfto
Sim S5
Nl!io 361
AbstençAo 2

Total da VotaçAo 408

Art. 17 1

Total Quorum 409

Presidiram a Votação: Michel Temer .. 16:58

Orientaçl!io
PSDB-NAo
PFL -Não
PMDB/PTN - Não
PT-Sim
PPB-Não
PTB-Não
PDT-Não
PSBIPCDOB - Não
PUPSL-Não
PPS -Não
PST-Não
PV-Não
GOV. ~Não

ObatruçAo o

Partido Bloco Voto
RORAIMA
A1ceste Almeida PMDB PMDB/PTN Não
Almir Sá PPB Não
Francisco Rodrigues PFL Nêo
Luciano Castro PFL Nêo
Luis Barbosa PFL Não
Robérlo Araújo PL PUPSL Não
Salomão Cruz PPB Não

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijão PST Não
Badu Plcanço PSDB Não
Dr. Benedito Dias PPB Nêo

Eduardo Seabra PTB Não
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Fátima Pelaes PSDB

I
Não

Jurandil Juarez PMDB PMDB/PTN Não
Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Não
Babá PT Sim
Gerson Peres PPB Não
Giovanni Queiroz POT

I

Não
Jorge Costa PMDB PMOB/PTN Não
José Priante PMOB PMDB/PTN Não
Josué Bengtson PTB Não
Nicias Ribeiro PSDB Não
I
Nilson Pinto PSDB Não
Paulo Rocha PT Sim
~airnundo Santos PFL Não
Renildo Leal PTB Não
Valdir Ganzer PT Sim
Vic Pires Franco PFL Não
Zenaldo Coutinho PSDB Não

Total Pará: 15

AMAZONAS ,
Arthur Virgllio PSDB ~ão
Átila Lins PFL Não
Euler Ribeiro PFL f'Jão
Francisco Garcia PFL Não
Luiz Fernando PPB !'lão
Pauderney Avelino PFL Não

J

Silas Camara PTB Não
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Amazonas: 8

RONDONIA I

Agnaldo Muniz PPS Não
I

NãÓConfúcio Moura PMDB PMOB/PTN
I

PFL Nãopxpedito Júnior
~arinha Raupp PSDB Não
Nilton Capixaba PTB Não
Sérgio Carvalho PSDB Não

Total Rondonla: 6

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Não
Márcio Bittar PPS Não

Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSOB Não
Zila Bezerra PFL Não

Total Acre: 6

TOCANTINS
AntOnio Jorge PTB Não
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Partido Bloco Voto

TOCANTINS
IgorAvelino PMDB PMDB/PTN Não
João Ribeiro PFL Não
KãtiaAbreu PFL Não
Osvaldo Reis PMDB PMD8/PTN Não
Pastor Amarildo PPB Não
Paulo Mourão PSD8 Não

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB PMDB/PTN Não
Antonio Joaquim Araújo PPB Não
Costa Ferreira PFL Nao
Gastão Vieira PMDB PMDB/PTN Não'
João Castelo PSDB Não
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Não'
Neiva Moreira POT Não
Nice Lobão PFL Não
Paulo Marinho PFL Não
Pedro Fernandes PFL Não
Remi Trinta PST Não
Roberto Rocha PSDB Não
Sebastião Madeira PSDB Não

Total Maranhão: 13

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não
Anlbal Gomes PMDB PMDB/PTN Não
Antonio Cambraia PSDB Não
Chiquinho Feitosa PSDB Não
Eun!cio Oliveira PMDB PMDB/PTN Não
Inácio Arruda pedoB PSB/PCDOB Não
José Unhares PPB Não
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Não
Manoel Salviano PSDB Não
Marcelo Teixeira PMDB PMDB/PTN Não
Mauro Benevides PMDB PMOBIPTN Não
Moroni Torgan PFL Não
Pinheiro Landim PMDB PMDB/PTN Não
Raimundo Gomes de Matos PSDB Não
Roberto Pessoa PFL Não
Rommel Feij6 PSDB Não
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não
Ubiratan Aguiar PSDB Não
Vicente Arruda PSDB Não

Total Ceará: 20

PIAU(
Átila Lira PSDB Não
B:Sá PSDB Não

Ciro Nogueira PFL Não
Gessivaldo Isaias PMDB PMDB/PTN Não
João Henrique PMDB PMDB/PTN Não
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I . Partido Bloco Voto
f'lAul ,
rv'Iussa Derres PFL Não
Paes Landim PFL ' \

~ão
Themfstocles Sampaio PMDB PMDB/PTN Nao
Wellington Dias PT Sim
Total Piaul : 9,
RIO GRANDE DO NORTE ,
fúla Catarina PMDB PMDB/PTN Não, I

Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PTN ~ão
Laire Rosado PMDB PMDB/PTN Não
Lavoisier Maia PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 4

PARAfBA
Adauto Pereira PFL Não
Armando Ablllo PMDB PMDBIPTN Não
Avenzoar Arruda PT Sim
parlos Dunga PMDB PMDB/PTN Não
Damiao Fellciano PMDB PMDB/PTN Não,
Efraim Morais PFL Não
Enivaldo Ribeiro PPB Não
I

'naldo Leitão PSDB Não
Marcondes Gadelha PFL Não

Total Paraiba : 9

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB PMDB/PTN Ni!lo
Carlos Batata PSDB Não
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Não
Inocêncio Oliveira PFl Não
João Colaço PMDB PMDB/PTN Não
Joaquim Francisco PFL Não
José Chaves PMDB PMDB/PTN Não

I

NãoJosé Mendonça Bezerra PFL
Luiz Plauhy1ino PSDB Não
~arcos de Jesus PSDB Não, .
Pedro Eugênio PPS Não
Ricardo Fiuza PFL ~ãO
Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PTN Não

I

Sérgio Guerra PSDB Não

Total Pernambuco: 16

ALAGOAS
Auglisto Farias PPB Não
Glvaldo Carimbão

' '
PSB PSB/PCDOB Não

Helenildo Ribeiro PSDB Não
João Caldas PL PUPSL Não
~osé Thomaz NonO PFL Não
Luiz Dantas PST Não
piava Calheiros PMDB PMDB/PTN Não
Regls Cavalcante PPS Não
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Partido Bloco Voto
Total Alagoas: 8

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PPB Não
Ivan Paixão PPS Ni:lo
Jorge Alberto PMDB PMDB/PTN Não,
José Teles PSDB Não
Sérgio Reis PSDB Não

Total Sergipe: 6

BAHIA
Claudio Cajado PFL Não
Coriolano Sales PMDB PMDB/PTN Sim'
Eujácio Simões PL PUPSL Não
Félix Mendonça PTB Não
Francistonio Pinto PMDB PMDB/PTN Não
Geddel Vieira Lima PMDB PMDB/PTN Não'
Jaime Fernandes PFL Não
Jairo Carneiro PFL Não
Jaques Wagner PT Sim·
João Leão PSDB Não
Jonival Lucas Junior PFL Não'
Josá Carlos Aleluia PFL Não
José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFL Não
Jutahy Junior PSDB Nãô
Leur Lomanto PFL Não
Luiz Moreira PFL Não
Mário Negromonte PSDB Não
Nelson Pellegrino PT Sim
Nilo Coelho PSDB Não
Paulo Braga PFL Não
Paulo Magalhães PFL Não

-

Pedro Irujo PMDB PMDB/PTN Não
Roland Lavigne PFL Não
Ursicino Queiroz PFL Não
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PPB Não

Total Bahia: 27

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não
Aécio Neves PSDB Não
Antônio do Valle PMDB PMDB/PTN Não
Aracely de Paula PFL Não
Bonifácio de Andrada PSDB Não

I

Carlos Mosconi PSDB Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSDB Não
Eduardo Barbosa PSDB Não

Eliseu Resende PFL Não

Fernando Diniz PMD8 PMDB/PTN Não

Hélio Costa PMDB PMDB/PTN Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
I

Herculano Anghinetti PPB Não
Ibrahim Abi-Ackel PPB Não
Jaime Martins PFL I Não
João Magalhaes PMDB PMDB/PTN Não
José Militão PSDB Não
Júlio Delgado PMDB PMDB/PTN Não
Lael Varella PFL Não
Llncoln Portela PSL PUPSL Não
Márcio Reinaldo Moreira PPB Não
Marcos Lima PMDB PMDB/PTN Não
Maria do Carmo Lara PT Sim
Maria Elvira PMDB PMDB/PTN N.ão
Mário Assad Júnior PFL Não
M$rio de Oliveira PMDB PMDB/PTN Não

Nílrná:rio Miranda PT Sim
OdelmoLeão fPB Não

OUmplo Pires PDT Abstenção

Osrnãnio Pereira PSDB Não
Paulo Delgado PT Sim

Philemon Rodrigues PL PUPSL Não

Rafael Guerra PSDB Não

Roberto Brant PFL Não
Romel Anizio PPB Não

Romeu Queiroz PSDB Não

Ronaldo Vasconcellos PFL f\~stenção

Saraiva Felipe PMDB PMDBIPTN Não

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não

Silas,Brasileiro PMDB PMDBIPTN Não

Tih;len Santiago PT Sim

Virglllo Guimarães PT Sim

Walfrido Mares Guia PTB Não

Zezé, Perrella PFL Não

Total Minas Gerais: 44
I

ESplRlTO SANTO
AJolzia Santos PSDS Não

Feu Rosa PSDB Não

João Coser PT Sim

José Carlos Elias PTS Não

Magno Malta PTS Não

rvtarcus Vicente PSDB Não

Max Mauro PTS Sim
I

NãoNilton Baiano PPS

Ricardo Ferraço PSDS Não

TotaJ'Espfrito santo: 9

RIo DE JANEIRO
A1cione Athayde PPS Não

pJdlr Cabral PSDB Não
I

PSB PSB/PCDOB NãoAlexandre Cardoso
Alexandre Santos PSDB Não

A1merinda de Carvalho PFL Não
I

Arolde de Oliveira PFL Não
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Ayrton Xerêz PPS Não
Bispo Rodrigues PL PUPSL Não
Carlos Santana PT Sim
Comélio Ribeiro POT Não
Dino Fernandes PSOB Não
Or. Heleno PSOB Não,
EberSilva POT Não .:
Eduardo Paes PTB Não
Eurico Miranda PPB Não:
Fernando Gabeira PV Sim'
Fernando Gonçalves PTB Não
lédio Rosa PMOB PMOB/PTN Não
Itamar Serpa PSOB Não
Jair Bolsonaro PPB Não
Jan~ira Feghali PCdoB PSB/PCDOB NãQ.
João Mendes PMOB - PMOB/PTN Não
João Sampaio POT Nãº '
Jorge Bittar PT Sim
José Carlos Coutinho PFL Não
Laura Carneiro PFL Não
Luisinho PST Não,
Luiz Sérgio PT Sim
Marcia Fortes PSOB Não ~
Milton Temer PT Não
Miriarn Reid POT Não

"Miro Teixeira POT Não
Pastor Valdeci Paiva I PSL PUPSL Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Não
Paulo Feijó PSOB Não

PTB "Roberto Jefferson Não
. t

Rodrigo Maia PTB N~().\
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Não.
Rubem Medina PFL Não ~
Simão Sessim PPB Não
Wanderley Martins S.Part. Não

I

Total Rio de Janeiro: 41 - I~'"

SÁOPAULO ,-

Alberto Goldman PSOB Não_~

Aldo Rebelo pedoB PSBIPCDOB Não ::
A1oizio Mercadante PT Sim E
Angela Guadagnin PT Sim'l
Antonio Carlos Pannunzio PSOB Não.

Antonio Palocci PT Sim'
Arlindo Chinaglia PT Sim "
Arnaldo Madeira PSDB Não"

AryKara PPB Não'~~

Bispo Wanderval PL PUPSL Nãõ~

Celso Giglio PTB Nãõ'
Celso Russomanno PPB Nãó'!

Chico Sardelli PFL Não

Clovis Volpi PSOB Não',

Corauci Sobrinho PFL Não'
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Partido Bloco
SÃO PAULO
Cunha Bueno
De Velasco
Delfim Netto
Dr. Evilásio
Dr. Hélio
DUllla Pisaneschi
I

Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Femando Zuppo
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Jair Meneguelli
João Paulo
José de Abreu
José Genolno
José Indlo
José Machado
José Roberto Batochio
Julio Semeghinl
Lamartine Posella
Luiz Antonio Fleury
I
Luiza Erundlna
Maluly Netto
Marcelo Barbieri
Marcos Cintra
Michel Temer
Milton Montl
Moreira Ferreira
Nela Rodolfo
Nelson Marquezelli
Neuton Lima
Paulo J<obayashi
Paulo Lima
Professor Lulzlnho
I

Ricardo Berzoini
Ricardo Izar
I I

Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi

I

Sampaio Dória
Silvio Torres
Teima de Souza
Vad!oGomes
Wagner Salustlano

Total Silo Pau!o : 58

MATO GROSSO
qelcita Pinheiro
Uno Rossi
Munia Domingos
Ricarte de Freila$
Teté Bezerra
Wilson Santos

PPB
PSL
PPB
PSB
PDT
PTB
PPS
PT
PDT
PFL
PT
PT
PT
PTN
PT
PMDB
PT
PDT
PSDB
PMDB
PTB
PSB
PFL
PMDB
PL.
PMDB
PMDB
PFI.
PMDB
PTB
PFL
PSDB
PMDB
PT
PT
PMDB
PPS
PSDB
PSDB
PSDB
PT
PPB
PPB

PFL
PSDB
PTB
PSDB
PMDB
PMDB

PLlPSL

PSB/PCDOB

PMDB/PTN

PMDB/PTN

PMDB/PTN

PSB/PCDOB

PMDB/PTN
PUP~L

PMDB/PTN
PMDB/PTN

PMDB/PTN

PMDB/PTN

PMDB/PTN

I ,
PMDBIPTN
PMDB/PTN

Voto

Nao
Não
Não

I

Não
, I

Não
I

f'Jão
Não
Sim,
Nao
Não
Sjm
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
I.

Nilo
I

Não
Não
Não
Não
Art. 17
Não
Não
r'Jão
Não
Não
Não
Não
Sim

~im

Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Nao
Não

Mão
~ão

Não
Não
Não
Não
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Partido Bloco Voto

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoS PSS/PCOOS Não
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMOB PMDS/PTN Não
Maria Abadia PSOS Não
Paulo Octávio PFL Não
Pedro Celso PT Sim

Total Disbito Federal: 6

GOIÁS
Jovair Arantes PSOS Não'
Juquinha PSOS Não'
Lidia Quinan PSOS Não
Lúcia Vânia PSOS Não
Pedro Wilson PT Sim-
Ronaldo Caiado PFL Não
Vilmar Rocha PFL Não

Total Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL
João Grandão PT Sim
Manoel Vitório PT Sim
Marçal Filho PMOS PMOS/PTN Não
Pedro Pedrossian PFL Não

Total Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PFL Não
Airton Roveda PSOS Não
AJex Canziani PSOS Não
Basilio Villani PSOB Não
Chico da Princesa PSOS Não
Dilceu Sperafico PPB Não
Dr. Rosinha PT Sim
FlávioArns PSOS Não
Gustavo Fruet PMDB PMDB/PTN Não
Hermes Parcianello PMDB PMDS/PTN Não
lris Simões PTS Não
Ivanio Guerra PFL Não
José Carlos Martinez PTB Não
José Janene PPB Não
Luciano Pizzatto PFL Não
Lujz Carlos Hauly PSDB Sim
Márcio Matos S.Part. Não
Nelson Meurer PPB Não
Odílio Balbinotti PSDB Não
Osmar Serraglio PMDB PMDBIPTN Não

Padre Roque PT Sim

Ricardo Sarros PPS Não
Rubens Bueno PPS Não

Werner Wanderer PFL Não
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Voto

\

SANTA CAT~INA,

Ant~nio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edinho Bez
I •

Edison Andrino
Fernando Coruja
Hugo Biehl
~oão Mato~

João Pizzolatti
Luci Choinacki
I '

Paulo Gouvêa
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

I
rotal ~antaCatarina: 14

I

RIO GRANDE DO SUL
t

Airtofl Dipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
~ezar Schirmer I

Darcfsio Perondi
Eni9 Baeei
Esther Grossi ,
I I 1 I

Fernando Marroni
I

Fet,ter Júnior
Gen:nano Rigotto
Ijenrique Fontana
~úlio Re~ecker

!-uls Carlos Heinze
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
, I. I

Nelson Proença
I , '

paulo José Gouvêa
rau10 Paim
Pompeo de Mattos

I
Roberto Argenta
Teln;to t<i~t

Valdeci Oliveíra
Waldir Schmldt
Waldomiro Fioravante
Yeda Crusius
I I, I :

Total Rio Grande do Sul: 26

PFL
I

PT
PMOB

Prv1°B
POT
PPB
PMDB
PPB
PT,
PFL
PFL
P~DB

POT
PSOB

POT
POT
PPB
PTB
P~DB

PMDB
POT
PT
PT
PPB
PMDB
PT
PPB
PPB
PMDB
PSDB
PMOB
PL
PT
por
PHS
PPB
PT
pMOB
pr
PSOB

I
PMOB/PTN
PMOB/PTN

PMOB/PTN

PMDB/PTN

PN\DB/PTN
PMDB/PTN

, ,

PMOB/PTN

PMOB/PTN

" \

PMDB/PTN
PUPSL

PMDB/PTN

Não
sim
~ão

Não
f,

Não
r'Jão
Não
Não
$im
Não
f'.1ão
Não
I

Não
Não

, .
Não

I
Não

I

Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
I

Não
Sim
I

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
I

Não
I

Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
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o SR. WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB-MS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, votei com o partido.

O SR. SANTOS FILHO (PFL-PR. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na última votação, votei
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub
meter a votos, em primeiro turno, a Proposta de
Emenda à Constituição nQ 249, de 2000, ressalvados
os destaques:

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3Q do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Art. 1Q A ConstituiçãO, no Ato das Disposições
Constitucionais Transitárias, é acrescida dos seguin
tes artigos:

"Art. 77. É institufdo, para vigorar até
o ano de 2010, no âmbito do Poder Exe"
cutivo Federal, o Fundo dê Combate e
Erradicação da Pobreza, a ser regulado
por lei complementar, com o objetivo de
viabilizar a todos os braSileiros acesso à.
níveis dignos de subsistência, cujos re
cursos serão aplicados em ações -suple
mentares de nutrição, habitaçãol 'educa..
ção, saúde, reforço de renda familiar e
outros programas de relevante interesse
social voltados para a melhoria da quali
dade de vida." (AC)*

"Parágrafo único. O Fundo prévisto
neste artigo terá Conselho ConsUltivo e de
Acompanhamento que conte com a partici
pação de representantes da sociedade civil,
nos termos da lei." (AC)

"Art. 78. Compõem o Fu"ndo de Com..
bate e Erradicação da Pobreza:" (AO)

"I - a parcela do produto da arrecada
ção correspondente a um adicionál de oito
centésimos por cento, aplicável de 18 de ju
nho de 2000 a 17 de junho de 2002, na alí..
quota da contribuição social de que trata o
art. 75 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitáriasj" (AC)

*AC = Acréscimo

"li - a parcela do produto da arrecada
ção correspondente a um adicional de cinco
poritos percentuais na a!íq~..9ta do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), ou do
imposto que vier a substitui-lo, incidente so
bre produtos supérfluos e aplicável até a ex
tinção do Fundo;" (AC)

"111 - o produto da arrecadação do im
posto de que trata o art. 153, inciso Vllj"
(AC)

"IV - dotações orçamentáriasj" (AC)

"V - doações, de qualquer natureza,
de pessoas físicas ou jurídicas do País ou
do exteriorj" (AC) ,

, "VI - outras receitas,' a serem defini
das na regulamentação do referido Fundo."
(AC)

"§ 12 Aos recursos integrantes do Fun
do de que trata este artigo não se aplica o
disposto nos arts. 159 e 167, inciso IV, as
sim como qualquer desvinculação de recur-
-sos orçamentários." (AC) -

"§ 2g A arrecadação decorrente do dis
posto no inciso I deste artigo, no período
compreendido entre 18 de junho de 2000 e
o início da vigência da lei complementar a
que se refere o art. 77, será integralmente
repassada ao Fundo, preservado o seu va
lor real, em títulos públicos federais, pro
gtéssivamente resgatáveis após 18 de ju
nho de 2002, na forma da leL" (AO)

"Art. 79. É instituído Fundo constituído
pelos recursos recebidos pela União em de
corrência da desestatização de sociedades
de economia mista ou empresas públicas
por ela controladas, direta ou indiretamente,
quando a operação envolver a alienação do
respectivo controle acionário a pessoa ou
entidade não integrante da Administração
Pública, ou de participação societária rema
nescente após a alienação, cujos rendimen
tos, gerados a partir de 18 de junho de
200:;2, reverterão ao Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza." (AC)

"§ 19 Caso o montante anual previsto nos
rendimentos transferidos ao Fundo de Com
bate e Erradicação da Pobreza, na forma des
te artigo, não alcance o valor de quatro bi
lhões de reais, far-se-á complementação na
forma do art. 78, inciso IV, do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias." (AC)
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,
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PT? ,
O SR. JORGE BITTAR (PT-RJ. $erp revisão do

orador.) - Sr. Bresidente, em nome da bancada do
Partido dos Trabalhador~s, quero fazer alguns. co
mentários sobre este projeto, que aborda questão de
absoluta prioridade nacional.,

Em boa hora, o Congresso Nacional se propôs a
examinar com seriedade o problema:da pobr,eza e da
miséria em nosso País e a construir um caminho ver
dadeiro para a superação do probiema. Assim, foi

" .
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o'PPB?
. . O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revisão

do orador.) - Sr. E'residente, o PPB vota "sim" ao pro
jeto.

mente ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobre
za, mas gostaria de alguns esclarecimentos sobre o
chamado Portal do Alvo.rada, qU!3 vai permitir que
haja o cadastramento nominal dos pobres deste País.

Já levantamos no plenário a preocupação com a
forma disCiril'Tlinatória do Portal do Alvorada, que po
derá trazer determinadas situações de estigma para a
população pobre deste P?ís. I

Ao mesmo t~mpo, estamos requerendo à Co
missão de Seguridade Social e Família qUe ouÇí1 a
Sra. Secretária de Assistência Social, Wanda Engel, a
fim de que possamos conhecer com clareza o progra
ma para o qual será destinada parte do Fundo de
Cbmbate e Erradicação da Miséria.

I ,

Portanto, o PDT vota favoravelmente à proposta
de verba dirigida' a ·esse objetIVO maior, que atende a
35 milhões de brasileiros. No entanto; chamo atenção
pàra a questão do.Portal do :Alvorada, lista que con
templará a presença dos popres neste País e poderá,
no mínimo, ser utilizada de forma eleitoreira.

. . O- SF,l. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PST? , .

O SR. ANTONIO FEIJÃO (PST-AP. Seni revIsão
df~fa~Wi) - Sr. Pr~sldente, O ~ST vota "sim".

- ~;~ OlrSR. PRE~.IDENTE (Michel Temer) - Como
vota'ó PTB? .- .

c I _\O.SR. RO~ERTO JEFFERSQN (PTS-RJ. Sem
revisãq do orador.) - Sr. Presidente, fico imaginando a
~essãoll..de promulgação ,desta eni~nda, quando o
Pr~~,idente do qQr'!gresso ~8;cional,dirá bem alto: Pro
mulgQ,a emenda.~F.ica extillta a pobreza no Brasil.

, Para viver esse grande dia em que reyogare
mos a·pobreza por emenda ~onstitucional,voto "sim"
e conclamo os"_compallheiros do PTB a votarem
"sim".

, "§ 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º,
o Poder Executivo poderá destinar ao Fun
·do él que se refere este artigo outras recei
tas decorrentes da alienação de bens da
União." (AC)

"§ 3Q A constituição do Fundo a que se
refere o caput, a transferência de Irecursos
€'Q Fundo de Combate e Erradicação da Po
-b,rj:lza e as demais disposições, referentes
ao § Iº deste artigo serão disciplinadas em,
,ei, pão se ~plicando o dispo.sto no art. 165,
§ l;lfl, inciso 11." (AC)
r. '~Art. 80. Os Estados, o Distrito Federal
~ os Municípios devem Instituir Fundos de
Combate à Pobreza, com os recursos de
~l.Je trata este artigo e outros que vierem a
destinar, devendo os referidos Fundos se
rem geridos por entidades que contém com
alJarticipação da sociedade civil." (AC)

"§ 1Q Para o financiamento dos Fun
dos Estaduais e o Distrital, poderá ser cria
do adiciljnal de até dois pontos percentuais
!la alíq\Jo~a do Irripopto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), ou do im
posto que vier a substituí-lo, ,sobre of' produ
tos e serviços. supérfluos;! não se aplicando,
sobre este adicional, o disposto no art. 158,
inciso IV." (AC) \ ,

. I "§ 2º Para' o financiamento dos FundosI, _
Municipais, poderá ser criado adicional de até
meio ponto percentual na alíquota do Imposto
sdbré Serviços ou do imposto qÚê vier a
substituí-lo, sobre serviços supérfluos." (AC)
). "Art. 81. ,hei federal definirá os produ-

t05 e serviços,lsupérfluos 'a que se ·referem
os arts. 78. inciso 11, e 80,.§§ Iº e 211)'\ (AC)

I. '/ I I I

Art;i~Q Esta Em~pda Cons~itucional .~ntra em
viaor na ,da,ta de sua publica.ção. _
,~ O ~R., PRESID~TE (Mich~1 Temerf -;- Como
votam os.Srs. Lídere~~ '.' I I

O SR. ROBERTo.ARGENTA (PHS-R~.,Semre
visão do ~ra,dor.) - Sr. Rresidente"o PHS vota "sim".

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PI..:-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o·BlocO' PUPSL
vota a favor do Fundo',de Combate e Erradicação da
Pobreza. ,/ .

, O ISR. JOSÉ', ANTONIO - ALMEIDA (Blo
co/PSB-MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Bloco PSS/PCdoS vota "sim".

O SR. DR. HÉLIO (PDT~SP.Sem revisão do ora~
dor.) - St'. Presidente, o PDT encaminha favoravel-
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constituída Comissão Mista, com representantes das
duas Casas do Congresso Nacional, que, durante
meses, ouviu diversos segmentos da sociedade civil
e técnicos especializados, alinhando um conjunto de
informações e de conceitos acerca da questão.

Pode-se dizer hoje que há veidadeira unanimi
dade quanto à necessidade urgente de se estabele
cerem políticas específicas de combate à pobreza. É
cada vez mais ampla na sociedade a consciência de
que o problema da pobreza e da miséria não se resol
ve apenas com a retomada ampla do crescimento
econômico. Esta é, sim, condição necessária.

A mudança do modelo econômico baseada ape
nas na busca da estabilidade econômica a qualquer
preço é, a nosso ver, grave limitador da possibilidade
dessa retomada. Por isso mesmo, o PT tem defendido
a idéia de caminho alternativo, que nos permita trazer
o desenvolvimento com harmonia e, simultaneamen
te, com o combate à pobreza.

No entanto, os estudos, as observações e as re
flexões nos revelam que há hoje instrumentos Elfica
zes para se combater a pobreza em,nosso País. Em
boa hora, a Comissão Mista propôs que se constituís
se um fundo de combate à pobreza, com-recursos
próprios, com participação da soc,ieçfade civil, e qom
claro foco no segmento social a ser abrangido, com
políticas extremamente bem definidas.

Infelizmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, o projeto de emenda à Constituição, apresen
tado e aprovado no Senado Federal e encaminhado a
esta Casa, coloca de lado uma série de proposições
importantes para que tenhamos um fundo com con
sistência e coerência com os princípios fundamentais
de combate à miséria e à pobreza, sobretudo com
clara perspectiva de superação das gigantescas desi
gualdades sociais de nosso País.

Entre os depoimentos oferecidos naquela Co
missão Mista, inclusive por técnicos do IPEA, orga
nismo vinculado ao Governo Federal, está clara a
idéia de que a desigualdade social em nosso País é
gigantesca, diante do tamanho do ·nosso Produto
Interno Bruto e das possibilidades reais da economia
brasileira. Isso apenas reforça a idéià,:de que o desen
volvimento econômico é necessário, mas, obrigatori-·
amente, não eliminará a pobreza.

Essa questão se torna absolutamente evidente
quando constatamos que, no período do chamado
nacional-desenvolvimentismo, da década de 40 até o
final da década de 70, o País cresc~u a taxas médias
de 7% ao ano, mas nem por isso superou o problema
da miséria e da pobreza. '

Técnicos, especialistas e os que acompanham
políticas públicas no País também apontam o progra
ma Bolsa Escola como melhor instrumento para com
bater a pobreza.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. JORGE BITTAR - Peço a V. Exa. que me
dê mais um minuto, Sr. Presidente. \

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -;-.SÓ para
dizer como vota o PT. :l

O SR. JORGE BITTAR - Pretendo diier assim
que concluir minha exposição. ,',

Por isso, consideramos que um fundo de combate
à pobreza deve ser constituído por fontes que signifi
quem a tributação dos segmentos de àlta renda da soci
edade brasileira, mas não é isso que está previsto.

Continuamos a trabalhar com a idéia da Contri
buição Provisória sobre Movimentação Flnanceira,
que, dessa maneira, torna-se definitiva; de impostos
supérfluos, que, além de serem indiretos, ainda de
pendem de regulamentação efetiva-e são de volume
de arrecadação duvidosa, sobretudo o Imposto sobre
o Fumo; e ainda do Imposto sobre Grandes Fortunas,
cuja idéia circula nesta Casa há muitos anos, sem ter
sido regulamentada. (Apupos.)

Sei que o discurso da Oposição incomoda algu
mas pessoas, que preferem ver a questão da pobreza
tratada de maneira ligeira nesta Casa, para que conti
nuemos a abordar o problema superficialmente, a ser
resolvido apenas pelo discurso, e não por medidas
concretas e políticas efetivas._

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
Deputado, peço que anuncie o voto do PT. ~

O SR. JORGE BITTAR - Fiquem sabendo, Srs.
Deputados que se manifestam, que no projeto...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Um mo
mento, Deputado.

Vamos respeitar o oradqr na tribuna, mas o ora
dor vai respeitar o tempo de àrientação de bancada,
que, rigorosamente, é de um minuto. •

Há muita condescendência da Presidê'ncia, mas
V. Exa. está há ma:is de oito minutos na tribuna.

V. Exa. anuncie o voto c!.o PT.
O SR. JORGE BITTAR - Sr. Presidente, abri

mos mão de fazer a discussão da matéria, esperando
que, pelo menos no encaminhamento, p'udéssemos
expressar nossa opinião. É o mínimo qu~ podemos
exigir de quem pretende tratar essa questão com seri
edade. Se outros Parlamentafes não querem fazê-lo,
que se limitem a nos ouvir. É o que pedimos a V.Exas.,
com escusas. (Palmas.) ,



Dessa forma, desejaríamos votá-lo hoje. Temo
que não haja tempo para votar-se no Senado Federal
se deixarmos a matéria para amanhã. Conseqüente
mente, quando chegar o final de dezembro, o preço
dos remédios disparará.

Sr. Presidente, temos outro projeto, mas o discu
tiremos tão logo seja possível.

Obrigado, Sr., Pr~si?ente. I

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência avisa ao Plenário que temos mais duas vota
ções nominais nesta proposta de emenda à Constitui
ção. E, finalmente, o projeto mencionado pelo Depu
tado Miro Teixeira. ,

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.
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Vou procurar ser o mais breve possível. seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
" O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa. ma eletrônico.

pode anunciar o voto do PT. Está iniciada a votação.
O SR. JORGE BITTAR - O PT considera funda- Queiram seguir a orientação do visor de cada

mental que o Conselho de ~olidariedade seja paritá- posto.
rio entre Governo e sociedade, para que haja controle O SR. MÚCIO SÁ - Sr. Presidente, peço a pala-
sobre a destinação dos recursos. vra pela ordem.

o ,

O PT propõe que o fundo tenha um foco claro, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
e o melhor instrumento de combate à pobreza hoje, Exa. a palavra.
reconhecido nacional e internacionalmente, é o Pro- O SR. MÚCIO sÁ (Bloco/PMD8-RN. Sem revi-
grama Bolsa Escola, que abrange os 54 milhões de são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
brasileiros verdadeiramente excluídos, abaixo da ii- votei com o partido.
nha da pobreza. Segundo, é mais barato do ponto O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
de vista do custo operacional, se comparado a pro- palavra pela ordem.
gramas congêljleres, como o de distribuição de ali- ' I ,

mentos. Terceir,o, permite o desenvolvimento local, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

quando as famílias pobres recebem recursos e gas- , ' . I

t~m-nos em s4.a própria comunidade. Em quarto lu- O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem.
gar, o Programa Bolsa Escola é estruturante, por- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Exa., ain-
que garante a presença das crianças na sala de da há pouco, concedeu-me a palavra para faíar sobre
aula, desde quf'l tenhamos ensino, o que é essencial o projeto dos remédios. Quero esclarecer ao Plenário
para ter perspectiva de superação da miséria no a nossa posição.
País. , Consultando o avulso, há nele a relação do ele-

I

Portanto, Sr. Presidente, o PT vota "sim", com mento ativo dos medicamentos que terão preço con-
restrições, e apresenta destaque sobre o Programa trolado. É dispensável absolutamehte ii relação dos
Bolsa Escola, que julgamos fundamental para o com- medicamentos propriamente ditos. A relação dos ele-
bate à pobreza no Brasil. , mentos ativos já supre para nós. A emenda qL!e o PDT

MU,lto obrigado, Sr. PreSidente. Peço desculpas traz, subscrita pelo Deputado Fernando Coruja, é fun-
aos Srs. Deputados por tê-los incomodado com maté- damental, porque determina que o Poder Executívo
ria que causa tantos transtornos. (Palmas.) , encaminhará semestralmente ao Congresso Nacio-

O SR. JORGE ALBERTO (Bloco/PMDB-SE. nal o resultado 'da implementação da lei, relativo aos
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o PMDB en- preços finais dos produtos referidos no art. 1º. Ou
caminha o votq "sim". seja, o Congresso Nacional controlará a eficiência da

A" lei.
O SR. INpCENCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem

revisãÇ> do orador.) - Sr. Presidente, louvo a emenda
da Deputada Luiza Erundina, porque melhora sobre
modo a emenda constitucional do Fundo de Combate
e Erradicação da Pobreza. Subordina o gerenciamen
to ao qonselho Nacional de Assistência Sacia', aos
Conselhos Estaduais, ao Distrito Federal e aos Con
selhos Municipais. No mérito, permanece a emenda
do Presidente Antonio Cflrlos Magalhães, que define,
se não fi erradicação da pobreza, pelo menos uma to
mada de posição e desperta o assunto no País.

(j PFL vota "sim".
O SR. AÉCIO WEVES (PSDB-MG. Sem revisão

do orador.) - Sr., Presídente, em homenagem à impor
tância da medida, mas sobretudo em homenagem ao
Plenário, o PSDB vota "sim".

~ . ,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi-
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
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o SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB-RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estávamos discutindo a matéria com o representante do
Ministério da Saúde. Infelizmente, fazem parte da rela
ção sais perfumados, preparações para perfumar e de
sodorar ambiente, águas-de-colônia, cremes de barbe
ar, preparação para barbear, desodorantes corporais,
preparação para banhos depilatórios.

Sr. Presidente, sou francamente favorável a
esse projeto, mas não dá para isentar esses produtos
vendidos pelos grandes supermercados.

Faço solicitação ao Ministério há tempo para re
tirar desodorante, água-de-colônia. Noventa por cen
to desses produtos, Sr. Presidente, não são vendidos
em farmácias. Estamos fazendo isenção em que, da
relação, apenas dois itens são medicamentos.

Vou ler a relação: sais perfumados e outras prepa
rações para banhos, preparações para perfumar ou de
sodorar ambiente, incluindo-se preparações odoríferas
para cerimônias religiosas, preparações para barbear,
desodorantes corporais, preparação para banhos depi
latórios, produtos de perfumaria, toucador, preparados
e outras preparações cosméticas.

Quando citamos a relação, apenas dois dos
classificados são medicamentos. Falei há pouco
com o Ministério. Há acordo. Por exemplo, produtos
de uso contínuo. Aí vamos pegar medicamentos.
Noventa por cento desses produtos não são yendi
dos em farmácia preferencialmente, mas nas redes
Carrefour e Pão de Açúcar. E tenho absoluta certe
za, Sr. Presidente, de que o Ministro José Serra não
concorda com isso.

A minha proposta é que o Ministério retire os
itens acima citados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço ao
Líder, Deputado Alexandre Cardoso, que conclua a
sua fala. Depois, vamo-nos cingir a essa matéria e
discuti-Ia.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Esse projeto
é da maior importância.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Discuti
remos apenas matéria em votação.

Vou encerrar a votação.
Há mais duas votações nominais nesta matéria.

Todos votaram?
O Líder Odelmo Leão vai votar.
Secretário Dr. Evilásio. (Pausa.)
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.

a palavra.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo
co/PSB-MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na segunda votação, acompanhei a orientação do
partido.

O SR. SÉRGIO CARVALHO (PSDB-RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na segunda vota
ção, votei conforme a orientação do partido.

O SR. DOMICIANO CABRAL (Blo-
co/PMDB-PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, votei de acordo com o partido nas votações anteri
ores.

O SR. NORBERTO TEIXEIRA (Blo-
co/PMDB-GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, na votação anterior, acompanh~i o pa~ido.

O SR. ALMIR SÁ (PPB-RR. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, votei, na primeira e na segunda
votação, com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço a
todos que permaneçam em plenário.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -:: Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado
Waldir Pires não se encontra em plenário em virtude
do falecimento do advogado baiano Pedro Milton, que
dirigiu a OAB daquele Estado e advogou por muitos
anos para que o processo democrático e eleitoral se
consolidasse na Bahia. Foi um jurista respeitado e de
renome nacional. A Bahia perde importante advoga
do.

O Deputado Waldir Pires representa o Partido
dos Trabalhadores no funeral, razão por que está au
sente do plenário. S. Exa. era amigo pessoal do advo
gado Pedro Milton. Os dois compartilharam da mes
ma luta, ao longo de jornada na Bahia, e também de
relações estabelecidas por laços familiares.

Portanto, justifico a ausência do Deputado Wal
dir Pires, aproveitando a oportunidade para registrar a
perda do ilustre advogado baiano Pedro Milton, que
sempre lutou pelas causas mais nobres da Bahia.

O SR. PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB-GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, o meu voto foi de acordo com o do
PMDB.
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10 SR. PHILEIVION RODRIGUES (Blo- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en-
cO/PMQB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- cerrada a votação. Anuncio o resultado.
dente, já tentei, por mais de vinte vezes, registrar o VOTARAM'
meu voto e não consigo. O meu voto é "sim". .'

O SR. PRESiDENTE (Michel Temer) - O voto de SI~ 414
V. Exa. será computado. Nao 1

O SR. SANTOS FILHO - Sr. Presidente, peço a Abstenções 00
palavra pela ,ordelT\. Total 415

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Éaprovada, em 1º turno, a Proposta de Emenda
Exa. a palavra. . à Constituição nº 249(2000.

O' SR. SANTOS FILHO (PFL-PR. Sem revisão Está prejudicada a Proposta de Emenda à
do orador.) - Sr. Presidente, comigo ocorreu a mesma Constituição nº 174/99, apensada.
coisa. Tentei votar mais de quinze vezes e não conse- LISTAGEM DE VOTAÇÃO:
guio Meu voto é "sim".

Proposição: PEC-N° 249/2000 - PROJETO

-
Inicio Votação: 0511212000 21:1'1
Fim Votação: 05/1212000 21:19

Resultado dI! Votaçllo
Sim 412
Não 1
Abstenção O

Total da Votação 413

Art. 17 1

Total Quorum 414

ObstruçAo O

Presidiram a Votação: Michel Temer - 16:58

Orientação
PSOB-Sim
PFL-Sim
PMOB/PTN - Sim
PT-Sim
PPB-Sim
PlB-Sim
PDT-S\m
PSBJPCDOB - Sim
PUPSL-Sim
PPS-Slm
PST-S\m
PV-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Alceste Almeida PMDB PMDB/PTN Sim
PJmir Sá PPB Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PFL Sim
Luis Barbosa PFL Sim
Robério Araújo PL PUPSL Sim
Salomão Cruz PPB Sim

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feljl!lo PST Sim

Badu Plcahço PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Mllhomen PSB PSB/PCOOB Sim
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Partido Bloco Voto

AMAPÁ
Fátima Pelaes PSOB Sim
Jurandil Juarez PMOB PMOB/PTN Sim
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Sim
Babá PT Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz POT Sim
Jorge Costa PMDB PMOB/PTN Sim
José Priante PMDB PMOB/PTN Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Nilson Pinto PSOB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Renildo Leal PTB Sim
Valdir Ganzer PT , Sim
Víc Pires Franco PFL t Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim

Total Pará: 14

AMAZONAS
Atila Lins PFL Sim
Euler Ribeiro PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Paudemey Avelino PFL Sim
SUas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Sim

Total Amazonas: 6

RONOONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim

Confúcio Moura PMDB PMOB/PTN Sim

Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSD8 Sim
NUton Capixaba PTB Sim

Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia : 6

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim

José A1eksandro PSL PUPSL Sim

Márcio Bittar PPS Sim

Marcos Afonso PT Sim

Nilson Mourão PT Sim

Sérgio Barros PSOB Sim

ZUa Bezerra PFL -SiiJi---

Total Acre: 7

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim

Freire Júnior PMDB PM08/PTN Sim

João Ribeiro PFL Sim
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
KátiaAbreu PFl Sim
Osvaldo Reis PMDB PMDB/PTN Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB PMDB/PTN Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Costa Ferreira PFl Sim
Gestão Vieira PMDB PMDB/PTN Sim
Joao Castelo PSDB Sim
o/0sé Antonio Almeida PSB PSBIPCDOB Sim
Neiva Moreira PDT Sim

~:~oL~::nho
PFL sim
PFL Sim

Fedro Fernandes PFL Sim
Remi Trinta PST Sim
Roberto Rocha PSDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhio: 13

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Aníbal Gomes PMDB PMDB/PTN Sim

í

Af1~onio Cambraia PSDB Sim
I

Chiqui!1ho Feitosa PSDB Sim
Eunfcio Oliveira PMDB PMDB/PTN Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim
José linhares PPB Sim

I

José Pimentel PT Sim
I

Léo Alcântara PSDB Sim
Manoel Salviano

I

PSDB Sim
I

PMDB PMDB/PTNMarcelo Teixeira Sim
Mauro Benevides PMDB PMDB/PTN Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Pinheiro Landim PMDB PMDB/PTN Sim
Raimundo Gomes de Matos PSD8 Sim

Roberto Pessoa PFL Sim

RommelFelj6 PSDB Sim

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim

Ubiratan Aguiar PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 20.
PIAui
Átila Lira PSDB Sim

B.Sá PSDB Sim

Ciro Nogueira PFL Sim

Gessivaldo Isaias PMDB PMDB/PTN Sim

Heráclito Fortes PFL Sim

João Henrique PMDB PMDB/PTN Sim

Themfstocles Sampaio PMDB PMDB/PTN Sim
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Partido Bloco Voto

PIAuí
Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB PMDB/PTN Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMDB PMDB/PTN Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
Múcio Sá PMDB PMDB/PTN Sim

Total Rio Grande do Norte: 5

PARAfBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abllio PMDB PMDB/PTN Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB PMDB/PTN Sim
Damião Feliciano PMDB PMDB/PTN Sim
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PTN Sim
Efraim Morais PFL Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim

Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMOB PMOBIPTN Sim
DjalmaPaes PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joao Colaço PMDB PMDB/PTN Sim

Joaquim Francisco PFL Sim

Joel De Hollanda PFL-..., Sim
José Chaves PMDB PMDB/PTN Sim

José Mendonça Bezerra PFL Sim

José Múcio Monteiro PFL Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Marcos de Jesus PSDB Sim

Pedro Corrêa PPB Sim

Ricardo Fiuza PFL Sim

Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PTN Sim

Total Pernambuco: 16

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim

Helenildo Ribeiro PSDB Sim

João Caldas PL PUPSL Sim

José Thomaz NonO PFL Sim

Luiz Dantas PST Sim

Olavo Calheiros PMDB PMDB/PTN Sim

Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 8
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Partido Bloco Voto

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PPB Sim
Ivan Paixão PPS Sim
Jorge Alberto PMDB PMDB/PTN Sim
José Teles PSDB Sim
Sérgio Reis PSDB Sim

:r0tal Sergipe: 6

~AHIA

Benito Gama PFL Sim
Claudio Cajado PFL SimI

Coriolano Sales PMDB PMDB/PTN Sim
Eujácio Simões PL PL/PSL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
FrancistOnio Pinto PMDB PMDB/PTN Sim
Geddel Vieira Lima PMDB PMDB/PTN Sim
Gerson Gabrlelli PFL Sim

I

Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim

I

Jaques Wagner PT Sim
I

João Leão PSDB Sim
I

Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Mério Negromonte PSDB Sim
Nelson Pellegrino PT Sim

Nilo Coelho PSDB Sim

Paulo Braga PFL Sim

paulo Magalhães PFL Sim
Pedro (rujo PMDB PMDB/PTN Sim

Ursicino Queiroz PFL Sim
Walter Pinheiro PT Sim

Yvonilton Gonçalves PPB Sim

To~1 Bahia: 27

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim

Aécio Neves PSDB Sim

AntOnio do Valle PMDB PMDB/PTN Sim

Aracely de Paula PFL Sim

Bonifácio de Andrada PSDB Sim

Carlos Mosconi PSDB Sim

Cleuber Carneiro PFL Sim

Custódio Mattos PSOB Sim

Eduardo Barbosa PSDB Sim

Eliseu Resende PFL 'Sim
PMDB

,
Fernando Diniz PMOB/PTN Sim

Hélio Costa PMDB PMDB/PTN Sim

t;lerculano Anghinetti PPB Sim

Ibrahim Abl-Ackel PPB Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Jaime Martins PFL Sim
João Magalhaes PMDB PMDB/PTN Sim
José Milita0 PSDB Sim
Júlio Delgado PMDB PMDBIPTN Sim
Lael Varella PFL Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB PMDB/PTN Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PFL Sim
Mário de Oliveira PMDB PMDB/PTN Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leêo PPB Sim
Olímpio Pires PDT Sim
Osmãnio Pereira PSDB Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Sil'!l
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Saraiva Felipe PMDB PMDB/PTN Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Sílas Brasileiro PMDB PMDB/PTN Sim
Tilden Santiago PT Sim
Virgrlio Guimarães PT - Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais: 42

EspfRITO SANTO
Aloízio Santos PSDB Sim

Feu Rosa PSDB I Si';'

João Coser PT Sim

José Carlos Elias PTB Sim

Magno Malta PTB Sim

Max Mauro PTB Sim

Nilton Baiano PPB Sim

Ricardo Ferraço PSDB Sim,

Total Espirito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim

Aldir Cabral PSDB Sim

Alexandre Cardoso PSB PSB'PCDOB Sim

Alexandre Santos PSDB Sim

A1merinda de Carvalho PFL Sim

Ayrton Xerêz PPS Sim

Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim

Carlos Santana PT Sim

Camélia Ribeiro PDT Sim

Dino Fernandes PSDB Sim

Dr. Heleno PSDB Sim
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,I Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Ebersilv~ POT Sim
Eduardo Paes PTB

I

Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
lédio Rosa PMOB PMOB/PTN Sim
Itamar Serpa PSDB Sim
Jair Bo/sonara PPB Não
~andira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Sim

1

João Mendes PMOB PMOB/PTN Sim,
POTJoão Sampaio Sim

~orge Bittar PT Sim
Laura Carneiro PFL Sim
ltlísintlo PST Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Marcio Fortes PSOB Sim

I

Milton Temer PT Sim
~Iriam Reid PDT Sim,
Miro Teixeira POT Sim
I ,

PSLPastor Valdeci Paiva
I

PUPSL Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB sim
Paulo Feijó

I

PSOB Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSOB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Wanderley Martins S.Part. Sim

Total Rio de Janeiro: 38

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim
Aloizio Mercadante PT

;;.
Sim

Angela Guadagnin PT Sim

AIltonio Carlos Pannunzio PSOB Sim

Antonio Palocei PT Sili1
Arlin<:lo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Madeira PSOB Sim

Ary Kara PPB Sim

Bispo Wanderval PL PUPSL Sim

Celso ~iglio PTB Sirri

Celso Russomanno PPB Sim

Chico Sardelli PF~ Sim

Clovis Volpi PSOB Sim

Corauci Sobrinho PFL Sim

Cunha Bueno PPB Sim

De Velasco PSL PUPSL Sim
I

pSB PSB/PCOOB SimOr. Evilásio
Or., Hélio POT SIh1

pullio Pisaneschi PTB Sim
I

Fdinho Araújo PPS Sim
1

SimEduardo Jorge PT

Fernando Zuppo POT Sim
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SÃO PAULO .
Gilberto Kassab PFL Sim·
Iara Bernardi PT Sim ,;
Jair Meneguelli PT Sim -.
João Paulo PT Sim í
Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDB/PTN &il(l-
José de Abreu PTN PMDB/PTN Sim
José Genofno PT Sini .
José \ndio PMDB' I PMDB/PTN Sir,.l·
José Machado PT Sim -)

José Roberto Batochio PDT Sim'
Julio Semeghini PSDB Sim-
Lamartine PoseUa PMDB PMDB/PTN Sim'J
Luiz Antonio Fleury PTB Sim;
Luiza Erundina PSB ; PSB/PCDOB Sim!
Maluly Netto PFL Sim I

Marcelo Barbieri
.

S)m IPMDB- PMDB/PTN
Marcos Cintra PL PUPSL S'· ,"Im'
Medeiros PFL

,
Sim'

Michel Temer PMDB PMDB/PTN M.17
Milton Monti PMDB PMDB/PTN Sim;
Moreira Ferreira PFL Sim.'
Nelo Rodolfo PMDB~' PMDB/PTN Sim:'
Nelson Marquezelli PTB SilJ) :
Neuton Lima PFL Sir;n,
Paulo Kobayashi PSDB S" •m.
Paulo Lima PMDB PMDB/PTN Sir~]:

PT
->I

Professor Luizinho Sim,
Ricardo Berzoini PT Sfrn':.-
Ricardo Izar PMDEL PMDB/PTN Sim,;
Robson Tuma PFL Sim
Rubens Furlan PPS Sir'nÇ
Salvador Zimbaldi PSDB Sirp'.
Sampaio Dória PSDB ~;FJl'

Silvio Torres PSDB Sim'
Teima de Souza PT ,-

Sim·,
VadãoGomes PPB Sim..
Wagner Salustiano PPB Sir:rr

Total São Paulo: 60
11')

MATO GROSSO
' I ~I

Celcita Pinheiro PFL Siin'
). ':'

Lino Rossi PSDB Sn'rr
Murilo Domingos PTB. S'irrl

Pedro Henry PSDB Sim'

Ricarte de Freitas PSDB SlrTi
Teté Bezerra PMD~ PMDB/PTN Sirrl

Welinton Fagundes PSDS' Sim
Wilson Santos PMDB PMDB/PTN SitTt

I I

Total Mato Grosso: 8
j. .~

DISTRITO FEDERAL .J_f

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Geraldo Magela PT Sim
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Partido Bloco Voto
DISTRITO FEDERAL
Jorge Pinheiro PMDB PMOB/PTN Sim
Maria Abadia pSDB Sim
Paulo Octávio pFL Sim
I

Pedro Celso PT Sim

Total Distrito Federal: 6

GoIÁs
Euler Morais PMD9 PMDBIPTN Sim
Geovan Freitas pMDS PMOB/PTN Sim
Jovair Arantes PSDS Sim
Juquinha

I

PSDS Sim
lidie Quinan PSDB Sim
~úclaVênla PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMOB PMOB/PTN, Sim
Nair Xavier Lobo PMDB PMOaIPT~ Sjm
Norberto Teixeira PMDI3 PMOB/PTN Sim
Pedro Chaves PMDB PMDBIPTN Sim
Pedro Wilson PT Sim
Roberto Balestra PP~ Sjm
I

Ronaldo Calado PFL Sim

VilmarRocha PFL Sim
Zé Gomes da Rocha PMDB PMDBIPTN Sim

Total Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL
~oao Grandêo pT Sim

~anoeJ Vitória PT Sim

Marçal Filho PMOS PMDBIPTN Sim
Pedro Pedrossian PFL Sim

Waldemir Moka PMDB PMOBIPTN Sim

Total Mato Grano do Sul : 5

PARANÁ
Abelardo Luplon FFL Sim

Affonso Camargo PFL Sim

Airton Roveda PSOS Sim

A1ex Canziani pspe Sim

Basilio Villanl pspe Sim

Chico da Princesa psoa Sill1

Ollce:u Sperafico PPB Sim

Or. Rosinha PT Sim

FlávloAmS PSOB
I

Sim

Gustavo Fruet P-MOB PMOB/PTN Sim

Hermes Parcianello PMDB PMOBIPTN Sim

IrlsSlmões prB Sim

Ivanio Guerra PFL Sim
I

~osé Borba FMDB PMDB/PTN Sim

José Carlos Martinez pTB Sim
,

José Jal')ene PPB -Sim
I

Luciano Pizzatto pFL Sim

~ujz Carlos HauJy PSDB Sim

Mãrcio Matos S,Partl
Sil1l

I ppe SimNelson Meurer
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Partido Bloco Voto
PARANÁ
Odílio Balbinotti PSDB Sim
Osmar Serraglio PMDB PMDB/PTN Sim
Padre Roque PT Sim

Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS Sim
Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 26

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Merss PT Sim
Edinho Bez PMDB PMDB/PTN Sim
Edison Andrino PMDB : PMDBIPTN Sim

Fernando Coruja PDT Sim

Hugo Biehl PPB Sim

João Matos PMDB PMDB/PTN Sim

Joêo Pizzolatti PPB Sim

Luci Choinacki PT Sim
Paulo Gouvêa PFL Sim

Raimundo Colombo PFL Sim

Renato Vianna ' PMDB PMDB/PTN Sim

Serafim Venzon PDT Sim

Vicente Caropreso PSDB Sim

Total Santa cata..ina: 14

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp PDT Sim

Alceu Collares PDT Sim

Augusto Nardes PPB Sim

Caio Riela PTB Sim

Cezar Schirrner PMDB PMDB/PTN Sim

Darefsio Perondi PMDB PMDB/PTN Sim

Enio Bacei POT Sim

Esther Grossi PT Sim

Fernando Marroni PT Sim

Fetier Júnior PPB Sim

Henrique Fontana PT Sim

Júlio Redecker PPB Sim

Luis Carlos Helnze PPB Sim

Mendes Ribeiro Filho PMOB PMDB/PTN Sim

Nelson Mar..:hezan PSDB Sim

Nelson Proença PMDB PMOB/PTN Sim

Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim

Paulo Paim PT Sim

Pompeo de Mattos PDT Sim

Roberto Argenta PHS Sim

Telmo Kirst PPB Sim

Valdeci Oliveira PT Sim

Waldir Schmidt PMDB PMDB/PTN Sim

Veda Cruslus PSDB Sim

Total Rio Grande do Sul: 24



EMENDA AGLUTINATIVA N9 1

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 249-8/2000

Altera o ADCT, introduzindo artigos
que criam o Fundo de Combate e Erradi
cação à Pobreza.

Partindo da agiutinação do texto original da pro
post'jl - parágrafo único do art. 77 e art. 80, "com a
Emenda Substitutiva Global nº 1-CE/OO - parágrafo
primeiro do art. 77 e parágrafo segundo do art. 78,
dê-se ao § único do art. 77 e art. 80, caput da PEC, a
seguinte redação:

Art. 77 .

Parágrafo único. O fundo previsto neste artigo
será gerido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social, instituído e regulamentado pela Lei nº 8.742,
de 7 de dezembro de 1993. (NR)

Art. 80. Os Estados, o Distrito Federal e os Muni
cfpios devem instituir Fundos de Combate à Pobreza,
com os recursos de que trata este artigo e outros que
vierem a destinar, devendo os referidos Fundos se
rem gerído~ pelos respectivos Conselhos Estaduais,
Distrital e Municipais, criados e regulamentados pela
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. (NR)

Justif~cação

Dezembro de 2000 DIÁRJO DA CÀMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 64615

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a A nossa proposta parte do pressuposto de que a
mesa Emenda Aglutinativa nº 1: criação de mais um Conselho, de caráter meramente

consultivo e de acompanhamento dos recursos do
Fundo será desnecessária, onerosa e de eficácia du
vidosa, principalmente quando a Sociedade Civil e o
Estado já dispõem de rede de atuação comprovada
mente eficiente na gestão, no controle e no acompa
nhamento dos gastos com a Assistência Social.

É sempre salutar relembrar que a Lei Orgânica
da Assistência Social no seu Parágrafo único do art.
2º afirma: "A Assistência Social realiza-se de forma in
tegrada às políticas setoriais, visando ao enfrenta
menta da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao
provimento das condições para atender contingên
cías sociais e à universalização dos direitos sociais."

São 35 milhões de brasileiros que vivem abaixo
da linha da pobreza, ou seja, um quinto da população
vive com rendimento mensal de até 0,5 salário míni
mo, ou R$75,50 mensais.

I
Portanto, o enfrentamento da pobreza somente

será eficaz se o seu combate for travado de forma in
tegrada com as instituições públicas e privadas, e se
estiver subordinado a uma única política, possibilitan
do a maximização dos recursos já tão escassos.

Além disso, esta Casa tem a oportunidade, com a
discussão e aprovação desta emenda, de que a melhor
maneira, a mais rápida, eficaz e eficiente de garantir
uma maior agilidade de distribuição desses recursüs e
atingir a população carente e combater a pobreza deste
País, é deixar a gestão dos recursos do Fundo, a cargo
da estrutura governamental já existente.

Sala das Sessões, 29-11-00. - Deputada Luiza
Erundina.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª a
palavra.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB 
MA Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
de~te, a autora pediu a pala'(ra para encaminhar.

O SR. PEDRO EUGÊNIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª a
palavra.

O SR. PEDRO EUGENIO (PPS .,.... PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, eu, Pedro Eugênio,
votei com o partido na última votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer, ao Deputado Paulo
Magalhães.

As recentes veiculações da imprensa co
mentando e criticando a eficácia da utilização dos
recursos oriundos da PEG que cria o Fundo de
Combate à Pobreza, demonstram que as popula
ções carentes e sedentes de tais recursos estão
complemente distantes da tutela daquele Fundo.
Por conseqüência, estamos convictos do acerto
de nossa proposta, quando apresentada, ainda
na Comissão Especial, que tramitava no Senado
hederal, quando propusemos que o aludido fundo
deveria ser gerido pela a estrutura administrativa
já existente nos âmbitos Federal, Estadual e Mu
nicipal, consoante o que reza a Lei Orgânica da
Assistência Social.

Esta emenda, portanto, tem como objetivo su
bordinar a gestão do Fundo de Combate e Erradica
ção à Pobreza ao Conselho Nacional de Assistência
Social, aos Conselhos Estaduais e Distrital, bem
como aos Conselhos Municipais, criados e regula
mentados pela Lei nº 8.742/93, conhecida como a Lei
Orgânica da Assistência Social.
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o SR. PAULO MAGALHÃES (PFL - BA. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, S~ e Srs. Deputados, não há como se aceitar a
emenda aglutinativa. Tecnicamente, não há como
atrelar o texto constitucional a lei ordinária, que pode
ser alterada a qualquer tempo. Ademais, a questão da
criação de conselhos para administração do fundo é
matéria a ser tratada na lei complementar.

Nesse sentido, melhor dispõe o texto original da
PEC, que apenas cria os Conselhos Federais, prevê a
criação de Conselhos Estaduais e Municipais e deixa
que a lei disponha sobre os mesmos, garantindo a
participação do setor público e da sociedade civil.

Está rejeitada a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra à autora, Deputada Luiza Erundina.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nobres co
legas Parlamentares, eu pediria a atenção de V. Ex!!!!
para as razões que nos levam a propor essa emenda
aglutinativa à emenda constitucional que cria o fundo
e define a criação de mecanismo para gerir o Fundo
de Combate e Erradicação da Pobreza.

Sr. Presidente, embora reconheçamos a impor
tância dessa medida, ou seja, a criação desse fundo,
é necessário não nos esquecermos do que já se fez
no País em relação a essa mesma matéria. Eu lem
braria a Lei Orgânica da Assistência Social, de nº
8.742, de 1993, fruto de amplo debate da sociedade,
resultado de luta dos movimentos sociais, das entida
des sociais e da sociedade civil, buscando a constru
ção de programa nacional de assistência social e es
trutura capaz de dar conta da definição das políticas
de assistência social e do gerenciamento dos recur
sos públicos destinados a enfrentar a pobreza nas
suas mais variadas formas de expressão.

O que está proposto na emenda constitucional
que cria o fundo é a criação de mecanismo, na nossa
avaliação, absolutamente insuficiente para gerenciar
fundo dessa dimensão. Prevê-se a criação de um
conselho meramente consultivo, para acompanha
mento e gerenciamento desse fundo.

Sr. Presidente, estamos propondo que, já exis
tindo o Conselho Nacional de Assistência Social, que
é paritárh, tem representação da sociedade civil e ge
rencia o Programa Nacional de Assistência Social,
ele pudesse também ter como atribuição o gerencia
mento desse fundo. Isso seria muito mais eficaz e da
ria muito l!!ais garantias de que esses recursos estari-

am sendo distribuídos de forma controlada e sob o
controle da sociedade civil, porque estariam desdo
brando-se nos fundos estaduais e municipais de as
sistência social, que, por sua vez, também são geren
ciados por conselhos representativos da 'sociedade
civil, conselhos paritários, como o Conselho de 'Assis
tência Social Municipal, o Conselho de Assistência
Social Estadual e o Conselho Nacional de Assistência
Social.

Sr. Presidente, se queremos que o fundo seja
devidamente controlado e seu gerenciamento 'tenha
de fato a participação da sociedade civil, não ha como
garantir isso com apenas o Conselho Consultivo e de
Acompanhamento na aplicação e distribuição 'dos re-
cursos. I

Espero que V. Ex!!!! compreendam que já existe
mecanismo legal, a Lei Orgânica da Assistênéia Soci
al, que criou os Conselhos Nacional, Estadual e Muni
cipal de Assistência Social e os respectivos conse
lhos e fundos nos três níveis da ação do Governo,
para que pudessem ser os mecanismos que, efetiva
mente, garantiriam o controle, a gestão e o efetivo
acompanhamento daquilo que se fará com os recur
sos que ora se destinam ao combate e à erradicação
da pobreza.

Sr. Presidente, espero que as Sr!!!! e os Srs. De
putados entendam que um simples conselho consulti
vo e de acompanhamento da gestão desse fundo é
absolutamente insuficiente e incapaz de manter o
controle social sobre a aplicação dos recursos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) --Em vota-
ção a Emenda Aglutinativa nº 1.

Vamos ouvir os Srs. Líderes.
Como vota o Partido Humanista? (Pausa.)
Como vota o PST? (Pausa.)
Como vota o PV?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é difícil votar
"sim" às emendas, porque elas vão representar a vol
ta do projeto ao Senado. Isso significa a perda de um
ano nos benefícios que o projeto pode trazer. Então,
apesar de as emendas serem intrinsecamente justas,
elas acarretam esse problema, que tentaremos equa
cionar por aqui, para seguir com a votação.

Por enquanto, o PV vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PST? (Pausa.)

Como vota o PPS?
O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o PPS entende que essa
proposta é cogente. O conselho nacional já está for-
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mado. Portanto, é extremamente adequado que vote- Por isso, encaminhamos o voto "sim" nessa pro-
mos favoravelmente a essa emenda. posta.

O PPS vota "sim". O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.
: Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTS, que é a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como favor do combate à pobreza, encaminha o voto "não".
vota o Pl? " I O SR. ODELMO, LEÃO ,(PPB - MG. Sem revi-

O SR. BISPO ,RODRIGUES (Bloco/Pl - RJ. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, participei, voto "não".
no Senado, da Comissão que estudou o projeto de O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
combaie à pobreza e, nesta Casa, fui membro da Co- revisão do oraqor.) - Sr. Presidente, achamos que
missão que analisou a PECo este projeto tem que ser aprimorado. Se esta Casa e

o Senado fizerem um esforço, esta matéria poderá
Na Comissão do Senado, Deputados e Senado- ser aprovada ainda este ano. Por isso, votamos u~im".

res aprenderam que um dos problemas para se com- O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB -
bater a pobreza é que o dinheiro não chega de forma RS. Sem revisão do orador.) - Sr. ~residente, não consi-
integral à mão do beneficiado, perdendo-se nas vári- go entender. A proposta da emenda é muito clara, prevê
~s estruturas feitas para combater a pobreza. Do di- a participação de representéjntes da sociedade civil, nos
nheiro enviado, acab~ chegando metade apenas, no termos da lei. Portanto, não há o que mudar.
máximo, à mão do pobre. O PMDB vota contra a emenda.

O SR. PAUDERNEY AVELn~O <PfL - AM. Sem
Alguém já disse que o dinheiro seria melhor dis- revisão do orador.) _ Sr. Presidente, entendendo que

tribuído se fosse jogado de helícÇJptero para os po- o mérito que a Deputada Luiza Erundina quer atingir
bres. E, para nós, a emenda da Deputada Luiza Erun- vale a pena, poderemos discutir a sua proposta na lei
dina é muito boa, porque S. Ex!! usa os conselhos es- complementar que vai regulamentar o fundo, mas,
taduais', distritais, municipais, que Já estão funcionan- neste momento, somos contra a aprovação desta ma-
do e que devem gerir o fundo. Por isso, peço ao com- téria, exatamente para não retardarmos mais a sua
panheiros do PL e do PSL que votem "sim". aprovação e sua conseqüente promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como Portanto, somos contra a emenda. ,I

vota o PSB? O SR. ANTONIO CARLos PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - RJ. o PSDB, não ob~tante a boa intenção da emenda
Sem revisão do qrador.) - Sr. Presidente, logicamente, a apresentada pela Deputada Luiza Erundina, entende
Deputada Luiza Erundina já expôs a matéria. Encami- que qualquer modificação no texto do Senado poderá
nhamos o voto "sim". acarretar postergação ,da aprovação da lei por mais

O SR. ANTONio FEIJÃO (PST _ AP. Sem revi- um ano. Entendemos que as ações voltadas ao com
bate à pobreza são urgentes.

são do orador.) - 0, PST vota "não", Sr. Presidente. Dessa forma, o PSDB encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi-
vota o PDT? dência solicita aos Srs. Deputados que tomem seus

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT _ SC. Sem lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema ele
trônico.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós estamos tra-
Está iniciada a votação. ,

tando da criação de fundo que envolverá bilhões de Queiram seguir a orientação do visor de cada
reais. E a preocupação que temos é a mesma de mui- posto.
tos brasileiros. É, mais uma vez, termos aquilo que al- O SR. PEDRO CANEDO - Sr. Presidente, peço
guns e,ç:onomistas chamam de efeito anti-Robin a palavra peia ordem.
Hood; tiramos dos pobres e acabamos distribuindo O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex" a
P' ara os ricos, aliás, o que <?\ maioria dos fundos do

~~a ,..
Pafs fazem. Por isso, é preciso gerenciamento. Caso O SR. PEDRO CANEDO (PSDB _ GO. Sem re-
contrário, os recursos dos fundos acabarão nas mãos visão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações
do atravessador, daquele que vende a comida, do anteriores votei de acordo com a Liderança do P8DB.
~mpresárioque acaba usurpando o recurso do Poder O SR. SÉRGIO BARROS (PSDB - AC. Sem re-
Público, e ainda temos a garantia de que, realmente, visão do orador.) - Sr. Presidente, na ~egunda vota-
os recursos serão aplicados para diminuir os índices ção votei de acordo com a orientaç~o do P8DB.
de pobreza, pois tem a fiscalização popular nos con- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-
selhos. cerrar a votação. Todos já votaram?



VOTARAM:
Sim 110
Não 267
Abstenção 00
Total 377
É Rejeitada a emenda Aglutinativa nº 1.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO' \~
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Vamos permanecer em plenário, pois ainda te- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª a
remos a votação de um projeto e mais uma votação palavra. ,-
nominal. Vamos votar. O SR: MARCUS VICENTE (PSDB :.. ES. Sem

Vou encerrar a votação. (Pausa prolongada.) revisão do orador.) - Sr. Presidente, não estou conse-
Todos já votaram? guindo votar pelo sistema eletrônico. Acompanho o
O SR. GEOVAN' FREITAS _ Sr. Presidente, voto do meu partido, o PSDB: Voto "não". r

peço a palavra pela ordem. O S~. PRESIDENTE (M!chel Temer~ -; Deputado
. Marcus Vicente, seu voto sera computado.'

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer);- Está en-
palavra. cerrada a votação. :

O SR. GEOVAN FREITAS (PMDB - GO. Sem A Presidência vai anunciar- o resultado da vota-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na terceira vota- ção:'
ção, votei com o PMDB.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na terceira vota
ção, votei com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
encerrar a votação.

O SR. MARCUS VICENTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

ProposiçAo: PEC N° 24912000 - EMENDA
AGLUTINATIVA N° 1

Inicio VotaçAo : 0511212000 21:33

Fim VotaçAo: 0511212000 21:42

Resultado da Votac!Jo
Sim 110
Não 266
AbstençAo O

Total da VotaçAo 376

Art. 17 1

Total Quorum 377

Presidiram a Votação: Michel Ten1er - 16:58~

Orientação
PSOB - Nilo
PFL -Não
PMDBJPTN - Não
PT-Slm
PPB - Nilo
PTB-Não
PDT-Slm
PSBJPCDOB - Sim
PUPSL-Sim
PPS-Sim
PST~Não

PV-NJio

Obstruç:lo o

Partido Bloco Votb
RORAIMA

Nâ~Aleeste Almeida PMDB PMDB/PTN
Almir Sá PPB Nào
Francisco Rodrigues PFL Não
Luciano Castro PFL Nao
Luis Barbosa PFL Não
Robério Araújo PL PUPSL Não
Salomão Cruz PPB Não

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijêo PST Não
Badu Plcanço PSDB Não
Dr. Benedito Dias ' - PPB Não
Eduardo Seabra PTB Não
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
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AMAPÁ
Partido Bloco Voto

Fátima Pelaes PSDB Não
Jurandil Juarez

I

PMDB PMDB/PTN Não
Sérgio Barcellos PFL Não
Total Amapá: 8

PARÁ
Babá PT Sim
Gerson Peres PPS Não
Jorg~ Costa PMDB PMDB/PTN Não
José Priante PMDB PMDB/PTN

I

Não
Josué Sengtson PTS NãoI I

Nicias Ribeiro PSDB Não
Nilson Pinto PSDB Não
Paulo Rocha PT Sim
I

PFL~aimundo Santos Não
Renildo Leal PTS Sim
Valdir Ganzer PT Sim
Vic Pires Franco PFL Não
Zenaldo Coutinho PSDB Não

Total Pará: 13

AMAZONAS
Arthur Virgilio PSDB Não
Euler Ribeiro PFL

I I

Não
Francisco Garcia PFL Não
Luiz Femando PPB Não

I I

Pauderney Avelino PFL Não
SUas Câmara PTB Não
Vanessa Grazzlotln PCdoB PSB/PCDOB Sim

I
Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim
Confúcio Moura PMDB PMDB/PTN Não
~pedito Júnior

,
PFL Não
I

~:arinha Raupp PSDB Sim
Nilton Capixaba PTS Não
66rgio Carvalho PSOS NEle

Total Rondonia: 6

ACRE
lidefonça Cordeiro PFL Não
Mércio Bltiar PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB Não
Zila Bezerra PFL Não

Total Acre: 6

TOCANTINS I
Antônio Jorge PTB Não
IgorAveJino Pty1DB PMDB/PTN Não

I

João Ribeiro PFL Não
KátiaAbreu PFL Não
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Osvaldo Reis PMDB PMDB/PTN Não
Pastor Amarildo PPB Não
Paulo MourAo PSOB Nãõ

Total Tocantin. : 7

MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB Não
Costa Ferreira PFL Não
Gastão Vieira PMDB PMDB/PTN Não
João Castelo PSDB Não
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Sim
Neiva Moreira PDT Sim
NiceLobão PFl Não

Paulo Marinho PFL Nêo
Pedro Fernandes PFL Não

Remi Trinta PST Não
Roberto Rocha PSOB Nillo

Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhio : 12

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não

Anibal Gomes PMDB PMDBIPTN Não

Antonio Cambraia PSDB Não

Chiquinho Feitosa PSDB Não

José Unhares PPB Não

José Pimentel PT Sim

Léo Alcântara PSDB Não

Manoel Salvlana PSDB Não

Marcelo Teixeira PMDB PMOBIPTN Não

Pinheiro Landim PMDB PMDBIPTN Não

Raimundo Gomes de Matos PSDB Não

Roberto Pessoa PFL Não

Rommel Feiió PSOB Não

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim

Ubiratan Aguiar PSOB Não

Vicente Arruda PSDB Nillo

Total CearA: 16

PlAul
Átila Lira PSDB Não

B.Sá PSDB Nillo

Ciro Nogueira PFL Nl!io

Gessivaldo Isaias PMDB PMDB/pTN Não

João Henrique PMDB PMDB{PTN Não

Mussa Demes PFL Não

Paes Landim PFL Não

Themistocles Sampaio PMDB PMDB/PTN Não

Wellington Dias PT Sim

Total Piaul : 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDS PMOB/PTN NAo

Laire Rosado PMDB PMDB/PTN Sim
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Partido Bloco
RIO GRANDE DO NORTE
Lavoisier Maia
Múcio Sá

Total Rio Grande do Norte: 4
PARA[BA
Armando Abllio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Efraim Morais
Enivaldo Ribeiro
!naldo Leitao
Marcondes Gadelha
Wilson Braga

I

Total Parafba: 10

PERNAMBUCO
Armando Monteiro
DjalmaPaes
Gonzaga Patriota
Inocêncio Oliveira
João Colaço
'Joel De Hollanda
José Chaves
José Mendonça Bezerra
José Múcio tv'Ionteiro
Luiz Piauhylino
Marcos de Jesus
Pedro Corrêa
Pedro Eugênio
Salatiel Carvalho
Sérgio Guerra
Severino Cavalcanti

Total Pernambuco: 16

ALAGOAS
Augusto Farias
f3ivaldo,Carimba0
Helenildo Ribeiro
João Caldas
José Thomaz Nonô
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Ivan Paixão

I

Jorge Alberto
José Teles
Sérgio Reis

PFL
PMDB

PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PPB
PSOB
PFL
PFL

PMOB
PSB
PSB
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PPS
PMDB
PSDB
PPB

PPB
PSB
PSDB
PL
PFL
PST
PMDB
PPS

PSbB
PPB
PPS
PMDB
PSDB
PSDB

PMDB/PTN

PMDB/PTN

PMDB/PTN
PMDBIPTN
PMDB/PTN

PMDBIPTN
PSB/PCDOB
PSBIPCDOB

PMDB/PTN

PMDB/PTN

PMDB/PTN

PSBIPCDOB

PUPSL

PMDB/PTN

PMDB/PTN

Voto

Não
Não

Não
Sim
Não
Nao
Não
Não
Não
!"Jão
Não
Não

Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
l'Jão
Não
Sim
Não
Sim
Não
f\lão
Não

Não
Sim
Não
Não
~ao
Não
Não
Sim

Não
Não
Sim
Não
Nao
Não
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Partido Bloco Voto

Total Sergipe: 6

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não
Benito Gama PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Coriolano Sales PMDB PMDB/PTN Não
Eujácio Simões PL PUPSL Não
Félix Mendonça PTB Não
Francistônio Pinto PMDB PMDB/PTN Não
Gerson Gabrielll PFL Não
Jaime Fernandes PFL Não
Jairo Carneiro PFL Não
Jaques Wagner PT Sim
João Carlos Bacelar PFL Não
João Leão PSDB Nêo
Jonival Lucas Junior PFL Não
José Carlos Aleluia PFL Não
José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFL Não
Jutahy Junior PSDB Não
Luiz Moreira PFL Não
Mário Negromonte PSDB Não
Nelson Pellegrlno PT Sim
Nilo Coelho PSDB Não
Paulo Braga PFL Não
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro lrujo PMDB PMDB/PTN Não
Ursicino Queiroz PFL Não
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PPB Não

Total Bahia: 28

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não
Aécio Neves PSDB Não
AntOnio do Valle PMDB PMDB/PTN Não
AracelY de Paula PFL Não
Bonifácio de Andrada PSDB Não
Carlos Mosconi PSDB Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSDB Não
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Não
Fernando Diniz PMDB PMDB/PTN Ni'!io
Hélio Costa PMDB PMDB/PTN Sim
Herculano Anghinetti PPB Não
Ibrahim Abi-Ackel PPB Não
Jaime Martins PFL Não
João Magalhaes PMDB PMDB/PTN Não
José Militão PSDB Não
Júlio Delgado PMDB PMDB/PTN Sim

Lael Varella PFL Não

Lincoln Portela PSL PLlPSL Sim
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Partido Bloco Voto

MINAS GERAIS
Marcos Lima PMDB PMOB/PTN Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PFI. Não
Mário de Oliveira PMDB PMDBIPTN Não
Narcio Rodrigues PSDe Não
NiI[l1ário Miranda PT ,Sim
OdelmoLeão PPB Não
Olimpio Pires PDT Sim
Osmânio Pereira PSOB Não
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Rafael Guerra PSDB

I

Não
Roberto Brant PFL

I

Não
Romel Anlzio PPB Não
Romeu Queiroz PSDB Não
Ronaldo Vasconcellos PFL "Não
Saraiv~ Felipe PMOB PMDB/PTN Não
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
S/Ias Brasileiro PMDB PMDB/PTN Não
Tilden Santiago PT Sim
Virgilio Guimarães PT Sim

I

Walfrido Mares Guia PTB Não

Total Minas Gerais: 41
: I
EsplRITO SANTO
A1oizio Santos PSOB Não
Feu Rosa PSDB Não

José Carlos Elias PTB NãoI
PTB SimMax Mauro

Ricardo Ferraço PSDe Não

Total Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO
Alclone Athayde PPB I~jm

Aldir Cabral PSDB Não
Alexandre Santos PSDB Não

A1merinda de Carvalho PFL Não

Ayrton Xerêz PPS Sim

Bispo Rodrigues PL PLlPSL Sim
I

Carlos Santana PT ~jm

Camélia Ribeiro POT ~ão

Oino Fernandes PSOB r-Jão

Or. Helf'lno PSDB Não

Eber Silva POT Nao

Eduardo Paes PTB Não

Eurico Miranda PPB Não
Fernando Gabeira PV Não

I

Fernando Gonçalves PTB Nl!io

IMio Rosa PMOB PMDB/PTN Não

Itamar Serpa PSOB Não

Jair Bolsonaro PPB Sim

~andira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Sim
I

Joao Mendes PMDB PMDBIPTN Nêo

Joao Sampaio POT Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Jorge Bittar PT Sim
Luisinho PST Não
Luiz Sérgio PT Sim
Marcio Fortes PSOB Não
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid POT Sim
Miro Teixeira POT Sim
Pastor Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim
Paulo Feijó PSOB Não
Rodrigo Maia PTB Não
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Não
Rubem Medina PFL Não
Simão Sessim PPB Não

.1

Total Rio de Janeiro: 35

SÃO PAULO
Aldo Rebelo PCdoB PSBIPCDOB Sim
Aloizio Mercadante PT Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim

.,
Arnaldo Madeira PSOB Não ,-o

AryKara PPB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Giglio PTB Não -
Clovis Volpi PSOB Não
Corauci Sobrinho PFL Não
OeVelasco PSL PUPSL Sim
Or. Evilásio PSB PSB/PCOOB Sim
Ouilio Pisaneschi PTB Não
Edinho Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Fernando Zuppo POT Sim
Gilberto Kassab PFL Não
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelll PT Sim
João Paulo PT Sim
José de Abreu PTN PMDB/PTN Não
José Genoino PT Sim

José indio PMOB PMOB/PTN Não
José Machado PT Sim

José Roberto Batochio POT Sim
Julio Semeghini PSOB Não
Lamartine PoseUa PMDB PMOB/PTN Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Maluly Netto PFL Não
Marcelo Barbieri PMDB PMOB/PTN Sim

Marcos Cintra PL PUPSL Sim
Michel Temer PMOB PMOBIPTN Art. 17

. -eira Ferreira PFL Não
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Partido- Bloco Voto

SÃO PAULO
Nela Rodolfo PMDB PMDB/PTN Sim
Paulo Lima PMOB PMOB/PTN Não
I

professor Lulzinho pT Sim
Ricardo ~Brzolni PT Sim
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSOB

I

Não
Sampaio Dóris PSDB

I

Não
Silvio Torres PSDB Não
Teima de Souza PT Sim
Wagner Salustiano PPB Sim

Total São Paulo; 46

MATO GROSSO
ç:eicita Pinheiro PFL Não
Uno Rossi PSOB Não
I

~urilo Domingos PTB ~ão

Pedro Henry PSDB ~ão

Ricarte de Freitas PSDB l'Ião
Teté Bezerra PMDB PMDB/PTN Não
Wellnton Fagundes PSDB Sim
Wilson Santos PMDB PMDBIPTN Não

Total Mato Grosso : 8

D'ST~ITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Geraldo MageJa PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PTN Não

I

Maria Abadia PSOB Não
I I

paulo Oc~vio PFL Não
Pedro Celso PT Sim

Total Distrito Federal; 6

GOIÁS
Euler Morais PMDB PMDB/PTN Não
Geovan Freitas PMDB PMDB/PTN Não
Jov:air Arantes PSpB Não
Juquinha PSOB l'Ião

1

Lidia Quinan PSDB Não

Lúcia Vânia PSOB Sim

Üliz Bittencourt PMOB PMDBIPTN Sim

Nair Xavier Lobo PMDB PMOB/PTN Nao
Norberto Teixeira PMDB PMDB/PTN f'Jão
Pedro Canedo PSOB Não

"
Pedro Wilson PT Sim

Ronaldo Caiado PFL Não

VllmarRocha PFL Nao

Zé Gomes da Rocha PMOB PMOBIPTN Não

Total Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL
João Grandão PT Sim

Manoel Vitória PT Sim

Marçal Filho PMOB PMOBJPTN Não

Pedro Pedrossian PFL Não
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Partido Bloco Voto
Total Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ
Abelardo Lupion PFt Não
Affonso Camargo PFL Não
Airton Roveda PSDB Não
Alex Canziani PSDB Não
BasllioVillani PSDB Não
Chico da Princesa PSDB Não
Dilceu Sperafico PPB Não
Or. Rosinha PT Sim
FlávioArns PSDB Não
Gustavo Fruet PMDB PMDBIPTN Sim
Hermes Parcianello PMDB PMOBIPTN Não
lris Simões PTB Não
Ivania Guerra PFL Não
José Borba PMOB PMDBIPTN Não
José Carlos Martinez PTB Não
José Janene PPB Não
Luci~no Pizzatto PFL Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Não
Márcio Matos S.Part. Não
Nelson Meurer PPB Não
Odflio Balbinotti PSDB Não
Osmar Serraglio PMDB PMDBIPTN Nã~
Rubens Bueno PPS Sim
Werner Wanderer PFL Não

Total Paraná: 24

SANTA CATARINA
Carlito Merss PT Sim
EdinhoBez PMDB PMDBIPTN Não
Edison Andrino PMOB PMDB/PTN Sim'
Fernando Coruja POT Sim
Hugo Biehl PPB Não
João Matos PMDB PMOB/PTN Não
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Gouvêa PFL Não
Raimundo Colombo PFL Não
Serafim Venzon POT Sim

- -

Vicente Caropreso PSOB Não

Total Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp PDT Sim
Alceu Collares POT Sim
Augusto Nardes PPB Não
Caio Riela PTB Sim
Cezar Schirmer PMOB PMDBIPTN Não
Darcísio Perondi PMDB PMDBIPTN Não
Esther Grossi PT Sim
Fernando Marroni PT Sim
Fetter Júnior PPB Não
Henrique Fontana PT Sim
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RIO GRANDE DO SUL
Luis Carlos Heinze
, , I

t-.1endes, Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
j I ~ r-
~elson Proença
fau10 josé Gouvêa
RobertQ Argenta
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante
, " I
Total Rio Grande do Sul: 20

Partido

PPB
PMOB
PSDB
PMDB
pL
PHS
I

PPB
pT
PMOB
PT

Bloco

PMOB/PTN
,

PMDB/PTN
PUPSL

PMDB/PTN

Voto

Nãcl
~"ão
~~ão
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim

, " I

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela orde\TI. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª a
palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, nesta votação
meu voto foi "não", como o da bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passe
rr'0s à votação do destaque para votação em separa
do do § 3º,do art. 77, de seguinte teor:

R~QUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Requeremos, com base no art. 161, I e § 22 do
Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado do parágrafo 32, do art. 77, constante do art. 1º
da Emenda substitutiva Global, apresenta à PEC nº
249, de 2000 na CQmissã.o Especial, para inclusão no
art. 79, constante do art. 1º do texto original.

Sala das Sessões, em 05 de dezembro de 2000
I, I

- Deputado Aloizio Mercadante, Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a

palavra o Relator.
a SR. PAULO MAGALHÃES (PFL-BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, o
destaque do § 3!:! da emenda, do PT, é por sua vez res
tritivo, prevendo 8. aplicação integral dos recu rsos do
Fundo em programas de bolsa-escola, com acompa
nhamento sanitário das crianças e adolescentes por in
terr;nédio do SUS, reduzindo a aplicação dos recursos
do Fundo a basicamente duas áreas: educação e saúde
infantil.

A melhor solução, sem dúvida, é a encontrada
pela PEC: não generaliza a ponto de pulverizar os re
cursos, nem tampouco cristaliza a destinação em áre
as previamente determinadas. Mesmo porque, se ob
servarmos o que disseram os especialistas convida
dos pela Comissão Mista, de todos conhecidos, vere·
mos que é unânime o entendim!3nto de que o comba
te à pobreza não pode ficar atrelado a uma única polC
tica. Ações nas áreas de renda mínima associadas à
educação, ao acesso a serviços básicos de saúde e a
melhores condições de moradia podem e devem ser
concomitantemente executadas.

Há de se ter em mente que, no curso desses dez
anos, com o sucesso dos programas empreendidos,
certamente que as prioridades de atendimento sofre·
rão alterações.

A PEC abriga tais possibilidades de atendimen
to. A cada ano, com a elaboração do Orçamento, po
derão ser priorizadas as áreas mais carentes naquele
momento e até mesmo inseridos novos programas,
sem que para isso seja necessária a promoção de
uma reforma no texto constitucional.

Somos pela rejeição do d~staque, Sr. Presiden
te.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi-
_. I ,

sao do orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ~ tem v. Exª a
palavra.

O SA. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
acompanhei a orientação da bancada do PT.



o Sr. Michel Temer, Presidente, "deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Heráclito Fortes, 1Q Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Nelson Marchezan
para encaminhar a favor.

O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S(-! e Srs.
Deputados, venho à tribuna para falar em meu nome
e no do meu partido. Estou profundamente sensibili
zado com a idéia de aumentarmos os recursos para o
Programa de Renda Mínima vinculado à educação ou
à bolsa-escola, como se queira falar. Votarei a favor
desta emenda, porque o Relator da Comissão Espe
cial que a redigiu, o nobre colega Roberto Brant, com
o apoio de todos os seus membros, Deputados e Se
nadores, propôs que 75% dos recursos desse fundo
fossem destinados à educação, porque esse é o gran
de alavancador da idéia de reduzirmos a pobreza e
de fazermos da escola instrumento de inclusão social.
É isso que queremos, porque este é o problema mais
grave do Brasil.

Mas, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, o
que acontece é que, embora o projeto estabeleça que
lei complementar destinará os recursos para o pro
grama, na proposta orçamentária esses recursos fo- _
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo Há algo mais transformador, mais promissor,
a palavra ao Deputado Aloizio Mercadante. mais realizador para um homem público do que pegar

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem uma criança pobre e dar-lhe o direito de ler, e~crever,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, já é tarde da noi- ser um cidadão e ter alguma chance no mercado de
te, por isso serei muito objetivo e breve. trabalho? Ou vamos continuar pulverizando as inicia-

Peço a todos atenção. Pergunto ao Plenário: tivas e assistindo na periferia ao aumento do tráfico
qual é o problema estrutural mais grave deste País? de drogas, da criminalidade e da dificuldade de em-
Respondo: é a pobreza, a desigualdade, a exclusão prego para essa parcela da população que não tem
social e, fundamentalmente na pobreza, o atraso edu- acesso à leitura, à escrita e às noções básicas da éti-
cacional da nossa juventude. ca e da civilização? .

No Brasil, as crianças estudam, em média, cin- S~ e Srs. Deputados, nossa emenda é muito
co anos e três meses. Quem assistiu aos últimos de- simples, apenas garante que cada tostão desse Fun-
bates das eleições americanas - já citei isso em outra do da Pobreza sirva para colocar na escola pública as
oportunidade - viu que tanto George Bush quanto AI crianças e os adolescentes que hoje vivem uma situa-
Gore, numa democracia que parece não saber contar ção de exclusão, de pobreza, de miséria. Vamos fazer
bem os votos, estabelecem a educação como priori- história, e a história passa pelo banco escolar, pelo
dade número um, e isso num país onde a média de combate à exclusão social, pela cidadania, que só a
escolaridade é de dezenove anos. escola e o ensino de qualidade poderão assegurar.

Pergunto: qual o sentido de um fundo da pobre- Lugar de criança é na escola e é agora, com o 'resulta-
za que pulveriza recursos no combate à pobreza? A do desta votação, que iremos mostrar isso ao País e à
eficácia é muito pequena. Temos 44 milhões de pes- sociedade. Chega de ignorância, de analfabetismo e
soas ganhando 2 reais por dia, e não vamos reverter de pobreza. Vamos fazer um fundo para mudar a his-
essa situação de pobreza dispersando os recursos, tória deste País.
como pretende a proposta. Muito obrigado.

Estamos propondo um único objetivo, até mes
mo para respaldar o aumento de arrecadação que
está sendo proposto. Esse objetivo único é a bol
sa-escola, nenhuma criança fora da escola. Se colo
carmos as crianças pobres na escola pública e der
mos a elas recursos para que possam sobreviver,
com a contrapartida do acompanhamento do SUS e
do desempenho escolar, daremos um choque de civi
lização neste País, daremos um passaporte para o fu
turo a essa parcela de crianças e jovens que está tro
cando o lápis e o caderno por uma pedra de crack ou
um revólver.

Se quisermos fazer história, teremos de pensar
com grandeza. A história passará pela sala de aula,
pela qualidade do ensino. A cidadania exige educa
ção. Vamos criar um fundo da pobreza que erradique
o analfabetismo e coloque todas as crianças pobres
na sala de aula.

Chamo a atenção de todos. Os recursos já estão
alocados no Orçamento: 1 bilhão e 200 milhões para
educação e bolsa-escola, 1 bilhão de reais para sane
amento básico. Vamos deixar que o FGTS, a Caixa
Econômica Federal e o Orçamento financiem o sane
amento. Que o combate à pobreza seja assegurar ci
dadania às crianças pobres. Com 1 bilhão de reais,
poderíamos colocar na escola, durante todo o ano
que vem, 4 milhões de crianças, recebendo 100 reais
por mês.



O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PST?

O SR. ANTONIO FEIJÃO (PST - AP. Sem revi
são do orador.) - O PST entende, Sr. Presidente, que
a bolsa-escola é importante, mas considera que ela
não contempla todas as realidades existentes no Bra
sil. Portanto, acreditamos que existem várias socieda
des e gerações, principalmente na região da Amazô
nia Legal, que nunca poderão ser atingidas através
da trilha do banco da escola.

Portanto, somos contra esta proposta.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o Líder do PPS?

O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PPS votará favoravelmente à
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ram_mais ou menos distribuídos, metade para a edu- sibilidade que transcende ao próprio Brasil, de apon-
caça0, metade para-o saneament:>. tar um rumo na luta contra a pobreza.

Se não acolhermos a emenda e se não houver en- As Nações Unidas criaram organismo especIal
tendimento, votarei a seu favor - o § 3Q

• E, se a acolher- para discutir a pobreza, dirigido por um amigo, o
mos, ela será prejudicada, porque provavelmente não ex-Deputado suíço Jean Ziegler, autor do livro "A Suí-
entrará em vigoreste ano. Pelo menos haverá esse risco. ça lava mais branco". Recentemente, na Suíça, S. Exª

Há uma fórmula, Sf!! e Srs. Deputados - e diri- pediu-me contribuições do Brasil para levar à ONU
jo-me sobretudo aos Srs. Líderes -, que é a de neste sobre o combate e a erradicação da pobreza.
instante as Lideranças assumirem o compromisso de Sr. Presidente, se há no Brasil alguma idéia sin-
modificar a proposta orçamentária, aumentando os guiar nesse sentido, essa contribuição é a bol-
recursos para o próximo ano, no rumo da proposta do sa-escola. ~Ia não está ligada pura e simplesmente à
Deputado Roberto Brant. Se conseguirmos esse educação. E também fato econômico da maior reper-
acordo com as Lideranças, teremos deixado a desti- cussão.
naçâ.o dos recursos da lei complementar para o ano Se o Brasil aceita hoje aprovar a bolsa-escoia
que vem, mas neste ano teremos corrigido erro - no como instrumento de luta contra a pobreza, teremos
nosso entender - do Orçamento. possibilidade de argumentar na Comissão da ONU

~or isso, S~ e Srs. Deputados, gostaria de pro- que esse é o melhqr caminho. ~ teremos possibilida-
por E\o ,nobre Deputado Aloizio Mercadante que re- de?e levar ess~s,idéias para a Africa, para a Améric~
nuncie a esta emenda, se houver compromisso dos La~m~ pa~a a ASla. Poderemos, dessa forma, contn-
Líderes de envidar esforços para aumentar recursos bUlr nao so na luta contra a pobreza no Brasil, mas em
do Orçamento e talvez acolhermos: a própria emenda, todo o mundo. .
que, por ihiciativa do Bancada do PT no Senado, foi Portanto, Sr. Presidente, no meu entender, é
aprovada, se não me falha a memória, na Comissão fundamental que o Brasil escolha esse caminho, não
de Educação, fazendo com que o Relator tenha no como instrumento de combate à pobreza, mas como
Orçamento o instrumento proposto pejo Senado. caminho para prio~izar a educação. A experiência do

Por jsso, Sras. e Srs. Deputados, acho que te- Partido dos Trabalha~or~s, em, B,r~sília - digo isso
mos os meios de viabilizar a emenda do Programa de sem nenhuma .preferencl~ partldarra, porque o Go-
Renda,Mínima, cqm esses recur~os, optando aqui e vemo que elogiO agora fOI o mes~o qu~ prendeu os
agora por fazer da escola brasilei~a o instrumento cantores do Planet.Hemp e c,om q~e~ ~Ivemos gr~n-
para acabar com a pobreza e conseguir a inclusão so- des embates -, abnu um ca~lnho hlstonco no ~entldo
cial. O resto é muito pouco. Enquanto tivermos oito de c~mb~ter a pobreza. ~or ISSO quere.m0s seja leva-
milhõ~s d~ crianças que ou não freqüentam escolas, do nao so para todo o PaiS, mas tambem para todo o
ou delas se evadem, ou a freqüentam sem aproveita- mundo. ,
menta, estaremos nos iludindo com a idéia de que , Portanto, meu voto é "sim". Peço aos,Deputados
acabaremos com a pobreza e de que faremos justiça p~eocupado,~ .c~~ a pobreza que encammhem tam-
social. bem o voto sim .

I

Essa é a proposta.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Cha-
maremos agora os Srs. Líderes para encaminhar
seus votos e orientar suas bancadas.

Como vota o Líder do PHS?

, Como vota o Líder do PV, Deputado Fernando
Gabeira? ,

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes de iniciar a
defesa dessa emenda, quero justificar-me com a De
putada Lulza Erundina por ter votado contra a sua

I .'emenda, que é justfssima. Ocorre que esta abre pos-
sibilidade de negociação que não havia na outra, pos-
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emenda do PT, por entender que a inclusão social e o
acesso à oportunidade dependem fundam'entalmente-ao
acesso da criança à escola. Portanto, nada mais justo e
natural do que o PPS trazer o seu apoio a essa inovadora
emenda que vai elevar o padrão de vida de milhões de cri
anças no nosso Brasil.

O PPS vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o Bloco Parlamentar PLlPSL.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao votar, re
verencio a memória de Álvaro Valle, que sempre lutou
pela educação em nosso País. Para o saneamento,
há o financiamento da Caixa Econômica. É internaci
onalmente reconhecida a eficácia do Programa Bol
sa-Escola. Se quisermos diminuir a pobreza em nos
so País, devemos investir na escola e no Programa
Bolsa-Escola, que é bom, justo e digno.

Por essas razões, o PL encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Mesa registra a presença em plenário do Ministro da
Saúde, José Serra.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PDT?

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, para nós, do POT, a edu
cação é prioridade.

O Presidente do nosso partido, Leonel Brizola,
Darcy Ribeiro e tantos outros companheiros sofreram
inúmeras injustiças. Foram criticados de todas as ma
neiras por afirmar, como afirmamos, que só se pode
combater a pobreza, a miséria e o subdesenvolvi
mento por intermédio da educação.

Os programas de educação que levam as crian
ças à escola em horário integral, lamentavelmente fo
ram depredados e descaracterizados após duas ad·
ministrações de Brizola no Rio de Janeiro.

O destaque do PT deve ser comemorado e cele
brado. Dizia o Betinho que quem tem fome quer um
prato de comida e tem pressa. Contudo, existem pro
gramas como o Comunidade Solidária e outros no
âmbito estadual e municipal para atender a essa ne
cessidade mais imediata e urgente daquele que está
com fome e que tem de ser atendido.

Essa idéia, pela síntese que traz, de tantas lutas
passadas e atuais, para estimular a criança numa es
cola pública de boa qualidade, só pode receber o voto
"sim" do PDT. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Blo
co/PSB-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
ouvi V. Exª anunciar a presença em plenário do Minis
tro da Saúde, Sr. José Serra. Lembro que o Conselho
Monetário Nacional tem uma resolução que impede
qualquer investimento por parte do FGTS no setor de
saneamento, desde de julho de 1998. Esse é um dado
da maior importância quando falamos na pobreza
deste País.

Sei que o Ministro José Serra, numa reunião do
Conselho Nacional de Saúde, propiciou esse debate.
Aproveito a presença do Ministro para solicitar a in
tensificação da luta de S. Exª no sentido da revogação
da resolução do Conselho Monetário, até porque é
muito emblemático não só para o Partido dos Traba
lhadores, como também para toda a sociedade, o de
bate sobre a educação no País, se trabalharmos na li
nha do combate à pobreza.

Solidarizo-me com o Líder do PT, Deputado Alo
izio Mercadante. O Bloco PSB/PCdoB solicita ao Mi
nistro José Serra que trabalhe essa questão no Con
selho Nacional de Saúde. É muito importante apro
varmos emenda neste projeto.

Sr. Presidente, quero dizer que cada um dos se
nhores brasileiros que hoje trabalhar no investimento,
na educação e no saneamento resgatará a cidadania
neste País. Neste momento, a emenda contempla a
educação. Por isso, o Bloco PSB/PCdoB vota favora
velmente à emenda proposta pelo Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com a
palavra o Líder do PTB.

O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos
prestes a perder oportunidade extraordinária de fazer
o certo, que seria canalizar todos esses recursos para
a bolsa-escola. Aprendemos isso em estudo feito pelo
(PEA, baseado no trabalho do Dr. Ricardo Paes e Bar
ros e todos os seus pesquisadores, que recomenda
ram que a maior eficácia no combate à desigualdade
no Brasil seria injetar os recursos na educação dos
pobres mais pobres, para que eles não abandonas
sem a escola, mesmo que ela ainda não tenha a qua
lidade que almejamos.

Pois bem. Temos agora a oportunidade, temos
esse fundo de combate à pobreza aprovado por qua
se a unanimidade desta Casa, numa hora importante.
Se esse dinheiro - no mínimo 2,2 bilhões - fosse ca
nalizado para as crianças mais pobres, teríamos pra
ticamente liquidada a questão da evasão -escolar.
Estaríamos eliminando a possibilidade de as crianças
terem de trabalhar para ajudar no orçamento familiar.
Não obstante esse fato, um pouco mais da metade
dos recursos vão para a bolsa-escola.
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O Deputado Nelson Marchezan defendeu desta O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Vai vo-
tribuna a necessidade de ampliação do valor para, no tal' com o coraçâo. (Palmas.)
mínimo, 75. O Deputado Aloizio Mercadante defende Como vota o PPB?
a concentração de todos os recursos. E o Governo, O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
por meio do (PEA, instrumento de estudo e pesquisa, são do orador.) - Sr. Presidente, temos pressa nessa
recomenda a integralidade desses recursos no Pro- matéria. Queremos resolver realmente o problema da
grama Bolsa-Escola. pobreza, por isso votamos "não".

. Pergunto a V. Ex!!, Sr. Presidente, se nâo seria o O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
momehto de .os Líderes dos partidos - estou falando vota o PT?

em nome do Líder do PTB, que me delegou esta tare- O SR. ALOIZIO MERCAbANTE (PT-SP. Se\TI
fa - procurarem entendimento agora para que possa- revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o PT, por tudo
mos dar, um voto eficaz de combate definitivo a essa que já foi.dito, vota "sim" à emenda. .
desigualdade de concentração de renda no Brasil, Quanto à argumentação do Deputado Nelson
porque sua razão fundamental é a heterogeneidade Marchezan, agora referendada por outros,Parlamen-
educacional. Educação de boa qualidade. para pou- tares, sobre a possibilidade de se construir um acor-
cos e educação de má qualidade para muitos, sendo do, o que significaria pôr todo o recurso do OrçanJen-
que muitos estão fora da escola pela miséria de suas to deste programa no ano que vem para a bol-

famílias. I sa-escola, estamos abertos a construir esse acorde;> e
Sr. Presidente, é o momento de não perdermos poderíamos discutir a matéria depois na lei comple-

essa Op'ortuni,dade. Quando o Deputado Roberto . I
mental' que vaI regu amen~c!-r:

Brant fez o relatório, chamou atenção para a impo~- Agora, quero que as ~ideranças assumam esse
tância de esses recursos irem para a educação bási- acordo e mostrem para o Brasil que somos capazes
ca da criança pobre. . I de negociar e tomar uma decisão de !;:stado, que é
: Peço a V. Exª e aos Líderes desta Casa que ve- "nenhuma criança fora da escola", O valor de 1 bilhão
jam se há possibilidade de eyitar que deixemos de co- d~ reais a mais colocará pelo menos 4 milhões de cri-
locar i 00% dos recursos no Programa Bolsa-Escola. anças pobres na escola com uma bolsa de 100 reais.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Portanto, podemos erradicar o analfabetismo no
Enquanto ,o acordo não é possível, como encaminha Brasil a partir do ano que vem com esse programa. Se
o voto o Líder do PTB? for construído esse acordo, o PT está disposto a rever

O SR. WALFRIDO MARES GUIA - Segundo sua estratégia; caso contrário, mantemos a indicação
me informou o Uçfer do Governo, Sr. Presidente, caso do voto "sim" na emenda.
a emenda do Deputado Aloizio Mercadante seja aca- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
tada, o projeto terá de voltar ao Senado, terá de s~r vota o Bloco Parlamentar PMDB/PPN? I . I

reconvocada a Comissão Especial, e o tempo sena O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo-

perdido. co/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden·
Estamos diante de um impasse. O PTB quer a te S(-!! e Srs. Deputados, quem não quer recursos

solução do problema. Se não podemos ter o ótimo, p~ra a bolsa-escola? É preciso dizer novamente o
que tenhamos o bom, mas se o ótimo está nas nos- que traz a lei: os recursos serão para as áreas da saú-
sas mãos, por que não tê-lo? . de, educação, reforço da renda familiar e outros pro-
• I A sugestão ~o PTB é a dei que procuremos en- gramas de relevante interesse social. Quando iremos
tendimento para resolver o problema no âmbito das definir isso? Na lei complementar que regulamentará
ijderanç~sl desde qUE( não atrase: o fundo que está sendo criado.
. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Depu- Ora, neste momento do processo de votação,
tado, estamos em processo de votação. Infelizmente, dizer que todas as demais áreas devem ficar de lado
a Presldênci~ tem que colher a orientação de V. Ex!!, não significa afirmar que a bolsa-~scola não é impor-
como Líder, para a bancada. tante. Não é isso, absolutamen.te! Basta ver o estado

O SR. WALFRIDO MARES GUIA - Meu cora· pe pobreza da população brasileira para observar que
ção pede o voto "sim", Deixe-me consultar meu Líder. para onde se olha há necessidade de rec~rsos. I

( O ) É válida a afirmativa do Deputado Nelson Mar-rausa. I
Vamos votar "sim", porque não podemos perder chezan.. Podemos arrumar recursos para a bo-

esta oportunidade. sa-escola no Orçamento? Sim, podemos e estamos à
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disposição para somar esforços. Precisamos saber com o sentimento de que na lei complementar esta-
que, se aprovarmos esta emenda, retardaremos a beleceremos essa discussão. E vamos fazê-lo 9a ma-
aprovação da proposta original. Ela voltará à Comis- neira mais transparente, mais clara, levando-a ao en-
são da Câmara, depois irá ao Senado e deixaremos contro do interesse nacional.
de aprovar o Fundo de Combate e Erradicação da Po- Sr. Presidente, um dos candidatos à Presidência
breza com a urgência que a sociedade brasileira>.~e- dos Estados Unidos, onde o período de educação
cessita. média é de dezesseis anos, diz que pretende, nos

A bancada do PMDB irá somar esforços para quatro anos seguintes, elevar para dezenove anos.
que os recursos para a bolsa-escola existam, para Quando vemos o Brasil, com cinco anos, lógico que
que eles sejam significativos. Agora, pedimos a com- qualquer prioridade de educação é meta de desenvol-
preensão dos Srs. Parlamentares para não dizer vimento nacional.
"nã~".a~, :und~ de_Pobrez~, à bolsa-escola, ~as, di- No entanto, Sr. Presidente, repito: definir so-
zer Sl~ a ~abltaçao, à saude, a tantas nec~~~ldades mente a bolsa-escola é engessar essa PEC, é não re-
e tambem ~ bolsa-escol~, com t?dos os artlflclOS que conhecer que o Fundo de Combate e Erradicação da
temos aquI para oportumzar maIs recursos para essa Pobreza tem um alcance muito mais amplo do que
área. aquele que pretendemos fazer.
" _ "Somente por isso, Sr. Presidente, o PMDB vota Sr. Presidente, quero louvar o Senador Antonio
nao . Carlos Magalhães pela visão que teve a respeito des-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com a se assunto. Se não tivesse outros métodos, teria o de
palavra o Líder do PFL. despertar o Brasil para essa grande injustiça que se

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFl- PE. Sem faz aos 35 milhões de brasileiros que vivem em esta-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi a proposta do de pobreza absoluta.
'êlo Líder do PT, que deve ser discutida no niomeHto Quero louvar também o Relator da matéria, o
oportuno da elaboração da lei complementar que re- ilustre Deputado Paulo Magalhães, pelo seu trabalho
gulamentará essa PECo Não resta dúvida de que consistente, correto, sério, que vem ao encontro des-
hoje, no Brasil, não existe melhor programa de distri- ta Casa, no sentimento de que defender justiça social
buição de renda do que o Bolsa-Escola, que levará a no Brasil é condição fundamental para atingirmos o
criança para a escola, fundamento básico de um país nível de desenvolvimento que desejamos para o nos-
que deseja crescer e atingir níveis de desenvolvimen- so País.

to de países de Primeiro Mundo. Portanto, o PFL votará "não" a esta emenda,
Sr. Presidente, mas não existe só este estrato com a esperança de que vamos regulamentá~la por

da criança, embora seja o mais importante, porque, meio de lei complementar.
como se dizia e se diz ainda, a criança é o futuro do
Brasil. Há outros estratos, outros segmentos, outros OSR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com a
programas que precisam desses recursos. Podere- palavra o líder do PSDB.
mos definir na lei complementar se a bolsa-escola vai O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
ficar com 50%, 60%, 70%, 80% ou até 100%. Mas o são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza é defi- esta, certamente, é uma daquelas votações que dá
nido por meio de uma Proposta de Emenda à Consti- satisfação a cada um dos Parlamentares.
tuição, definição essa que se estende a nutrição, a Estamos num momento em que implementa-
habitação, a saúde, a saneamento, a reforço da renda mos o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza,
familiar e a todos os programas que visem a interes- criando mais um mecanismo para dirimir e diminuir as
ses de grande alcance social, que visem à melhoria vergonhosas distorções sociais com as quais, infeliz-
da condição de vida das famílias mais pobres, dos 35 mente, hoje todos nós ainda somos obrigados a con-
milhões de brasileiros que vivem em pobreza absolu- viver. Tenho dito permanentemente que esse é mais
ta, igual à dos países mais pobres da África. um instrumento, porque somente com crescimento

Sr. Presidente, definir apenas a bolsa-escola se- econômico e distribuição de renda mais correta é que
ria engessar essa PEC, por mais importante e por efetivamente conseguiremos fazer com que o País
mais que ela possa melhorar a condição de vida da supere definitivamente esse problema da pobreza, di-
criança brasileira. minuindo a distância, hoje infinita, que separa os mui-

Sr. Presidente, estamos aqui para definir esta to poucos que vivem muito bem e os milhões que vi-
matéria. E vamos fazê-lo da melhor maneira possível, vem muito mal.



Prefiro o !3-cordo, que garante recursos no Orça
mento para colpcar criança~ na escola, à votação do
tudo ou nada. Precisamos pensar com grandeza as
políticas públicas, especialmente quando estamos
tratando do futuro de uma geração.

Por isso, do ponto. de vista político, estamos
abertos a retirar a emenda, em fUIlÇã~ do acordo de
disputar mais recursos e, se houver alguJTIa outra sU
gestão regimental, também acataremos. Mas, inicial-

_mente, vamos para a solução política com o int~ito de
possibilitar, pelo Orçamento, a inserção do maior nú
mero possível de crianças na escola, construindo-se
um futuro diferente para o País.

Pelo acordo, estamos abertos a retirar a emen
da. (Palmas.)

r

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - O des-
taque está retirado.

Como não houve alteração no texto da propos
ta, fica dispensada a redação do vencido em primeiro
turno, contando-se, a partir de amanhã, o interstício
de cinco sessões para o segundo turno.

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exi! a palavra.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, desejo apenas re
gistrar que, na votação anterior, estava na CPI. Votei
com a Liderança do Partido. , '

O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/P.MDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com p PMDB.

O SR. MORONI TOR~AN (PFL - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
acatei a manifestação do Líder.
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Essa proposta, Sr. Presidente, do Fundo de dante retire sua emenda e sente-se conosco, já a par-
Combate e Erradicação da Pobreza teve o apoio prati- tir de amanhã, a fim de que possamos fazer o que to-
camente de toda a Casa desde o início, e é isso o que dos queremos, garantir o Fundo, aprovado este ano,
estamos votando hoje. Mas, neste instante, surge com mais recursos ainda pata a bolsa-escola.
uma. novfl questão. P ilustre Líder do pT, Deputado É o apelo que faço ao ilustre Líder Aloizlo Mer-
Aloizio Mercqdante, propõe uma emenda que destina cadante. (Palmas.)

a tota~idade desses recursos para algo que todos nós O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes):- A
tambem compreendemos absol~tam:nte fundamen- _ Mesa consulta o nobre De utado Aloizio Mercadante
tal, qu~ talv~z, d~ntre todo.~, se~a o Instrumento e a se deseja manifestar-se. p
garantia mais efetivos de utllrzaçao adequada desses
recursos: a bolsa-escola. O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. ?em

~ h h d J' d b d d revisão do orador.) - Sr. Presidente, considero a pro-
I I,en o a oma e ser co ega e anca a e um d L'd ' . . .

Parlamentar que tem dedicado seu mandato a algu- po:t~ o I ~r Ae~~~ Neves, ~angest~dd a~erlor-
mas Qutras coisas, mas quase que integralmente à m n e por ou ros I eres ~ P:o , epu a o e so~

d· - d b t t d t- . Marchezan, um passo em dlreçao a nossa expectatl-Iscussao e ao e a e em orno essa ques ao, que e" va
o Deputado Nelson Marchezan. .

, COflversando com S. Exª e com os companhei
ros Líderes do PMDB e de outros partidos, ocor
re-IJI~, Sr. Presidente, fazer um apelo ao ilustre Líder
do PT, Deputado Aloizio Mercadante, pela confiança
- tenho certeza - que S. Exª tem em nossa posição a
favor da utilízação de valor expressivo de recursos do
Fuhdol de Combate e ErradiC;qção da Pobreza para a
bolsa-~,scola. Masl compreendendo, Sr. presidente,
que te1r;nos necessidade de ap'rovax esta matéria ain
da ne~ta ,Sessão Legislativa, para que eSE1es recursps
possam ser aplicados em todo o País já a partir do
próximo ano; cor:npreend~ndo que qualquer modifiça
ção no texto, inclusive a aprovação desta emenda, fa
ria com qule tivéssemos novamente que submeter a
matéria à deliberação do Senado, tornando absoluta
m~nte Irrlpossível sua aprov~ção neste a~o, apelo ao
Líder do PT no sentido de que, por intermédio de um
compromisso de todos nós, na discussão do Orça
mento, a partir de amanhã, façamos grande esforço
para aplicar mais do que o previsto no Orçamento,
\=tue representa cerca de 50% do total dos recursos do
Fundo na bolsa-escola, programa absolutamente ne
cessário para a erradicação da pobreza e da miséria
no País. I

Tenho certeza de que os ilustres Líderes Ino
cêncio Oliveira, Ode/mo Leão, .Aoberto Jefferson e
tantos outros, como também os Líderes da Oposição
que aqui já se manifestaram favoravelmente a esta
matéria, assim como meu companheiro, Deputado
Mendes Ribeiro, da Liderança do PMDB, compreen
derão que esta proposta que faço ao Líder A/oizio
Mercadante é adequada.

Se houver esse compromisso de nossa parte 
e da minha part'e existe - no sentido de, neste Orça
mento, viabilizarmos mais I recursos para essa área,
faço um apelo para que o ilustre Líder Aloizio Merca-
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O SR. AUGUSTO FARIAS - Sr. Presidente, Está-se fazendo uma votação em que a minorj'a que
peço a palavra pela ordem. perde se junta à maioria e dá unanimidade. Não é jus-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V. to que façam isso comigo, Sr. Presidente, caros cole-
EXª a palavra. gas. ..;

O SR. AUGUSTO FARIAS (PPB - AL. Pela or- Eu tinha que vir aqui para falar aos senhores da
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e minha indignação com esse relatório. Eu protesto. Eu
Srs. Deputados, peço-lhes um pouco de atenção nes- não o aceito. E o relatório, no que se refere a Augusto
te dia cansativo que foi para esta Casa, mas não po- Farias, para mim, não tem validade. Por que me expu-
dia deixar de pronunciar-me. seram? Expuseram-me porque sou irmão de,'\paulo

Há catorze meses estou sendo exposto pela César, de quem eu sempre disse que tive org:U ho de
CPI do Narcotráfico. Expuseram-me como bançfido, ser irmão, e porque dou mídia ao ser exposto perante
como traficante, tudo de ruim que um cidadão não esta Nação. "
pode ser. Dêem-me uma prova sequer. Não peço duas.

Provem perante este Plenário. Subam na tribuna des-
Passados catorze meses, recebo hoje o relató- ta Casa e digam: "O senhor está indiciado" por isso.

rio daquela CPI me indiciando por envolvimento com
Willian Sozza. Há dez meses fiz um desafio desta tri- Está aqui a prova". Venham ao plenário e enfrentem

nossos colegas, que são justos, mas isso não ,fazem.
buna para que provassem que estive em Campinas, Jogar com a platéia é muito bom, mas jogar"'para o
que estive no hotel, que existem ligações telefônicas time, jogar para os colegas não é. ' . '
entre mim e ele e que na minha conta bancária havia ' -
algum cheque para William Sozza. Agradeço a atenção de V.Ex~. Quero fazer um

agradecimento especial a todos os colegas d'o meu
Hoje, estou sendo indiciado pela palavra do partido, que, em todos os momentos, foram iolidári-

bandido Meres, que teve mais valor do que a minha. os, porque sabem que a verdade está comIgo.
Estou sendo indiciado pela CPI, que afirma que movi- ,Que Deus me proteja e me dê força pará ainda
mentei minha conta bancária com valor superior ao enfrentar todos eles. Mas minha dignidade não tem
do meu Imposto de Renda. Essa afirmação é úma le- preço, nem minha hombridade. ./
viandade, uma mentira.

Muito obrigado a todos. (Palmas.)
Estou sendo indiciado por ter comprado o laudo

de Badan Palhares. A sociedade, esta Casa e a im- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes)''- Apre-
prensa sabem que quem contratou Badan Palhares sentação de proposições. - ,
foi o então Ministro da Justiça, Nelson Jobim. Os Srs. Deputados que tenham proposições a

apresentar queiram fazê-lo.
Estou sendo indiciado porque existe uma em-

presa em Alagoas de prestação de serviços, perten- APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS
cente a um amigo meu. Nem isso é pauta para a CPI SENHORES: "
do Narcotráfico. ' , RUBENS BUENO - Indicação que sugere a

Hoje estou exposto ao Brasil. Não estou exposto adoção de linha de financiamento para aquisição de
por esta Casa, porque ela não comete injustiça. calcário agrícola. (INC 01217/00)

Avançaram perante parte da imprensa. Alimen- BISPO WANDERVAL -Indicação que Sugere a
taram na corda da imprensa alguns membros da CPI. criação de cargo de ouvidor n6 âmbito das prestado-
E, agora, como voltar? E, agora, como ter personali- ras de serviços de telecomunicações, bem 'como a
dade de dizer que o Deputado Augusto Farias não ampla divulgação dos nomes de seus diretores. (INC
está envolvido? E a maior surpresa de todas: o maior 01218/00)
desafeto meu desta Casa chama-se Robson Tuma. RICARDO IZAR - Projeto de Lei que permite a
Isto é público. S. Exa.' escreve o relatório, é o S\-lb-Re- inclusão dos laboratórios de análises clínicas no
lator de Alagoa~, e me inocenta. Mas a CPI diz que SIMPLES, instituído pela Lei nQ 9.317, de 1996. (PL.
não: "Não vamos inocentá-lo, porque nós precisamos 03870/00) " .
de um pouco de mídia". E expõe o meu nome perante FEU ROSA - Projeto de Lei que dispõe sobre a
esta Nação. movimentação da conta vincuJ.ada do FGTS para

Eu tinha de vir aqui. Eu sempre' pedi justiça a aquisição de terreno para construção de moradia pró-
esta Casa, que cassa bandido, como já bassamos. pria. (PL. 03871/00) J

Mas eu sei que esta Casa é justa. Eu sempre pedi jus- REGIS CAVALCANTE - Indicação que sugere
tiça a esta Casa, repito. Sempre implorei por justiça. ao Ministro da Agricultura que determine a adoção de



CORIOLANO SALES - Indicação que requer
o envio de Indicação ao Sr. Ministro dos Transportes
reivindicando a reforma e a restauração da Av. Pre
sidente Dutra, correspondentes ao trecho urban~ da
BR-116, em Vitória da Conquista, na Bahia. (INC
01223/00)
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medidas em defesa da apicultura nacional. (INC onal de Desenvolvimento, Econômico e Sociar::..:
01219/00) ,BNDES, em São Luís/MA. (lNC 01222/00)

I ' , I : '

rvilLTON TEMER - Requel)mento de Informa- ENI VOLTOLlNI e OUTROS - Requerimento
ção que solicita informação ao Ministro do Desen- de Sessão Solene que requer a convocação de
volvímento, Indústria e Comércio Exterior - MDICE sessão solene da Câmara dos Deputados para ho-
sobre as despesas de seminário promovido pelo menagear o tenista brasileiro Gustavo Kuerten.

Bt~DES. (RIC 02696/00) , JOSÉ CARLOS COUTINHO _, Projeto de Lei
BISPO RODRIGUES -Indicação que sugere a que prel;lcreve advertência nas embalagens de bate-

Introdução do estudo da Constituição Brasileira nos rias e pilhas eletroquímicas. (PL. 03878/00)

currícpl~s da Educação Básica. (INC 01220/00) Projeto de Lei _ Que autoriza municípios a for-

Indicação - Que sugere ao Poder Executivo a marem consórcio para implementar política comum
capacitação dos servidores que atuam no atendi- de desenvolvimento. (PL. 03879/00)

mehto, ao público, à utilização da linguagem gestual. WILSON SANTOS _ Projeto de Lei que acres-

(INC 01221/00) centa inciso ao art. 30 da Lei nº 8906, de 4 (:le julho
Projeto de Lei - Q~e proíbe a propaganda de de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocqcia

acompanhantes, prostituição e outros serviços de e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. (PL,
sexo nos meios de comunicação social. (PL. 03881/00)

03872/00)" ' I MARCOS DE JESUS e AÉCIO NEVES - Re-
CORAUCI SOBRINHO - Projeto de Lei que querimento de Sessão Solene que requer a convo-

dispõe sobre o cálculo do imposto de renda de pro- caçãode sessão solene da Câmara dos Deputados
ventos, quando recebidos simultaneamente a rendi- para homenagear os enfermeiros, pelo "Dia da
mentos do trabalho. (PL. 03873/00) Enfermagem", no dia 15-5-01, às i O horas.

, I

Projeto de Lel- Que altera dispositivos dq Lei Requerimento de Sessão Solene _ Qye r~-
nº 5869, de 11 de jandiro de 1973 - Código de Pro- quer a convocação de sessão solene da I Câmara
cesso Civil. (PL. 03874/00) dos Deputados para homenagear q "Jornal do Co-

r~ALULY NEITO e, OUTROS - Proposta de mércio", pelos seus 81 anos, no dia 3-4-01. as 1o
Emenda à Constituição que acrescenta-se parágra- horas.

to no artigo 158 da Constituição Federal, renume- Requerimento de Sessão Solene -: Que re-
rando-se o parágrafo único. (assinaturas insuficien- quer a convocação de sessão ~olene da Câmara
tes - devolvida ao autor) dos Deputados peio transcurso ,do Dia Nacional do

AROLDO CEDRAZ - Requerimento de Ses- Pastor, e pelos 37 anos da Igreja Casa da Bênção,
são Solene que, solicita a realização de uma Ses- no dia 12-6-01, às 10 horas.

são Solene no dia 22 de outubro de 2001, segun- Requerimento de Sessão Solene _ Que re-
da-feira, em comemoração ao Dia do Aviador e à quer, a convocação de sessão solene da Cámara
Sema~d~ da As~. I dos .Deputados para homenagear a Igreja Universal

EDISON ANDRINO - projeto de Lei que dis- do Reino de Deus, pelos seus 24 anos, no dia
põe sobre a imp~essão de letras musicais em encar- 7-08-01, às 10 horas.
tas de produtos fonográficos. (PL. 03875/00)

Requerimento de Sessão Solene - Que requer
,Projeto de ~ei - Que dispõe sobre o sistema a convocação de sessão solene da Câmara dos pe-

de abertura das latas de refrigerantes, cervejas e si- putados para homenagear o "Diário de Pernambu-
milares. (PL. 03876/00) co", pelos seus 176 anos, no dia 11-9-01. às 1O ho-

I
, Projeto ~e Lei - que institui isenção do Impos- raso
to sobre Produtos Industrializados (IPI) aos veículos
automotqres, máqulnf3,s, equipamentos, ,armamentos
autorizados. e, suas partes e peças separadas, ad
quiridos pelos, Municípios. (PL. 03877/00)

, . ROBERTO ROCH-:\ - Indicação que sugere a
- implantaçã.o de uma Representação do Banco Naci-



Requerimento de Urgência - que requer, nos
termos do art. 155 do RICO, urgência para a apreci
ação do PL 3199/00, do Poder Executivo, que
"Acrescenta inciso ao § 5º do art. 178 da Lei nº
3071, de 1º de janeiro de 1916 - Código Civil, e pa
rágrafo único ao art. 208 da Lei nº5869, de 11 de ja
neiro de 1973 - Código de Processo Civil". (confe
rindo assinaturas)

Requerimento de Urgência - que requer, nos
termos do art. 155 do RICD, urgência para aprecia
ção do PL 3275/00, do Poder Executivo, que "Altera
os artigos Iº e 2º da Lei nº 9034, de 3 de maio de
1995, que dispõe sobre a utilização de meios,C?pera
cionais para a prevenção e repressão de ações prati
cadas por organizações criminosas". (conferindo as
sinaturas)

LíDERES - Requerimento de Urgência que re
quer urgência para a apreciação do Projeto de lei nº
2508/00, de autoria do Dep. Sílvio Torres, que "deno
mina Aeroporto Internacional de Guarulhos --André
Franco Montoro! O Aeroporto Internacional da cidade
de Guarulhos, Estado de São Paulo". (conferindo as
sinaturas)

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de Lei
que determina punição para o vazamento de infor
mações sigilosas no âmbito da Administração PÚ
blica da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios e dá outras providências. (PL.
03880/00)
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JAIR MENEGUELLI e LíDERES - Requeri- tembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Sra-
mento de Urgência que requer urgência para a sileiro. (PL. 03884/00)
apreciação do Projeto de lei nº 4302/98, que "Dis-
põe sobre as relações de trabalho na empresa de
trabalho temporário e na empresa de prestação de
serviços a terceiros, e dá outras providências".
(conferindo assinaturas)

WALTER PINHEIRO - Requerimento de
Informação que solicita informações ao Sr. Minis
tro da Fazenda sobre a extensão dos efeitos da
Medida Provisória nº 1891-54, de 23 de novembro
de 2000, e sua futura reedição, que "dispõe sobre
a novação de dívidas e responsabilidades do Fun
do de Compensação de Variações Salariais 
FCVS; altera o Decreto-lei nº2.406, de 5 de janeiro
de 1988, e as Leis nºs 8004, 8100 e 8692, de 14 de
março de 1990, 5 de dezembro de 1990 e 28 de ju
lho de 1993, respectivamente, e dá outras provi
dências". (RIC 02697/00)

INÁCIO ARRUDA - Requerimento de Informa
ção que requer seja solicitado ao Sr. Ministro de Esta
do das Relações Exteriores informações sobre o an
damento das negociações com os Estados Unidos
em torno da aplicação da Lei de patentes. (RIC
02698/00)

SALATIEL CARVALHO - Projeto de Lei que es
tipula valor correspondente a 30% do salário mínimo
para inscrições de vestibulares de Instituições de
Educação Superior. (PL. 03882/00)

MARCOS DE JESUS - Projeto de Lei que regu
la o acondicionamento de produtos e gêneros desti
nados ao consumo, em caixas de plástico, em substi
tuição as caixas de madeira e dá outras providências.
(PL. 03883/00)

L1NCOLN PORTELA - Projeto de Lei que acres
centa inciso VIII ao art. 23 da Lei nº9503, de 23 de se-

Requerimento de Urgência - que requer, nos
termos do art. 155 do RICD, urgência na apreciação
do PL 3745/00, do Poder Executivo, que "Altera a Lei
nº6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e me
canismos de formulação e aplicação". (conferindo as
sinaturas)

VII - Encerramento

o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a ses
são, lembrando que amanhã, às 1b horas, haverá
Sessão Solene em homenagem à Fundação Sra
desco.

o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com
parecem mais os Senhores:
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,
, I

RORAIMA
, , I

Francisco Rodrigues
Luclqno Castro
Luis.Barbosa
, • 'I 1

Ropério Araújo
Salomão Cruz
, I t

Presentes de Roraima :5

AMAPÁ
, ,

I l:í

~ntonjo Feijão
~adu Flc~nço
Fvahdr? Milhomen
~átim'l.~~I,aes
Jurandil Juarez

I' ,

Sérgio Barcellos
I '
Pre~ntes de Amapá :6

PARÁ
,

I ,

Babá'
Jos~é ,Beh,9tson
Paulo Rocha
Rairn~hdo ~antos
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho,
, , I

Presentes de Pará: 8
I I ! 'i

AMAZONAS
I '; 'f

Arth~rVirgllio
Á~i1a ~ihs I

Francisco Garcia
Silas Câmara
Vanessa Grazzlotin,

Presentes de Amazonas :5
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Partido

PFL
PFL
PFL
pl
I ,

PPB

I

PST
I

PSDB
PSB
PSDB
pMOB
PFL

PT
I

PTB
pT
PFL, .
PTB
I ,

PT
I

PFl ,
PSDB

PSDB
I , '

PF~
PFl
I

PTB
, l

pedoS
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Bloco

PUPSL

I

PSB/PCOOB
I I I I

PMDB/PTN

I ,

PSB/PCDOB
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Partido Bloco
RONOONIA

Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp esoa
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondonia : 4

TOCANTINS

Freire Júnior PMDB PMDB/PTN
Kátia Abreu PFL
Paulo Mourão PSDB

Presentes de Tocantins: 3

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PMDB/PTN
Francisco Coelho PFL
João Castelo PSDB
Paulo Marinho PFL
Remi Trinta PST
Roberto Rocha PSDB

Presentes de Maranhão : 6

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunício Oliveira PMDB PMDB/PTN
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB
José Pimentel PT
Marcelo Teixeira PMDB PMDB/PTN
Pinheiro Landim PMDB PMDB/PTN
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Roberto Pessoa PFL
Rommel Feijó PSDB
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB

Presentes de Ceará: 11

PIAuí

Gessivaldo Isaias PMDB PMDB/PTN
Wellington Dias PT

Presentes de Piaul : 2

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB PMDB/PTN
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PTN
Laire Rosado PMDB PMDB/PTN
Lavoisier Maia PFL

Presentes de Rio Grande do Norte : 4

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PTN
Efraim Morais PFL
Enivaldo Ribeiro PPB
Marcondes Gadelha PFL
Wilson Braga PFL

Presentes de Paraiba : 6
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PERNAMBUCO

Armando Monteiro
Carios Batata
Ciementino Coelho
Inocêncio Oliveira
Joaquim Francisco
Joel De Hollanda
~osé fv1endonça Bezerra
José Múcio Monteiro
Osvaldo Coelho
Pedro Corrêa

• I

Pedro Eugênio
Ricardo Fiuza
Salatiel Carvalho
Sérgio Guerra
Severino Cavalcanti
I

Presentes de Pernambuco: 15

ALAGOAS

Augusto Farias
Givaldo Carimbão
João Caldas
José Thomaz NonO
Olavo Calheiros
I I

Presentes de Alagoas : 5
, "

SERGípE

Augusto Franco
Cleonâricjo Fonseca
Pedro Valadares
I

Presentes de Sergipe: 3,.
BAHIA

I
Aroldo Cedraz
Bejlito Gama
Félix Mendonça
Geddel Vieira Lima
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro

I I
Jaques Wagner
~oãp Garlos Bacelar
Jonival Lucas Junior
José Ronaldo
Leur Lomantq
Nelson Pellegrino
Pedro lrLuo
Wa\ter Pinheiro

I

Presentes de Bahia : 14
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Partido

PMDB
PSDB
PPS
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PPB
PPS
PFL
PMDB
PSOB
PPB

PPB
PSB
PL
PFL
PMDB

PSpB
PPB
PSB

,
PFL
pFL
PTB
PMDB
pFL
PFL
PT
pFL
PF'
PFL
PFL
PT
PMDB
PT
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Bloco

PMOB/PTN

PMOB/PTN

I I

PSB/PCDOB
PUPSL

PMOB/PTN

I

PSB/PCDOB

PMDB/PTN

, .
PMDB/PTN
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Partido Bloco I

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSDB
Aracely de Paula PFL
Cleuber Carneiro PFL
Hélio Costa PMDB PMDB/pTN
Ibrahím Abi-Ackel PPB
João Magalhães PMDB PMDB/PTN
Marcos Lima PMDB PMDB/PTN
Maria do Carmo Lara PT
Nilmário Miranda PT
Ronaldo Vasconcellos PFL

' I I
• I

Saraiva Felipe PMDB PMDB/PTN
Walfrido Mares Guia PTB

Presentes de Minas Gerais : 12

EspíRITO SANTO

Magno Malta PTS

Presentes de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral PSDB
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB
Almerinda de Carvalho PFL
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PPS
Bispo Rodrigues PL PUPSL
Carlos Santana PT
Fernando Gabeira PV
João Mendes PMDB PMDB/PTN
José Carlos Coutinho PFL
Luisinho PST
Mareio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST
Miriam Reid PDT
Roberto Jefferson PTB

Presentes de Rio de Janeiro : 16
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I "

SÃO PAULO

Aldo Rebelo
Angela Guadagnin
Antonio kandir
Antonio Palocci

I '

Arlindo Chinaglia
Plovis Volpi
Duilio Pisaneschi
Iara Bernardi ,[
Jair Meneguelli
João F?aulo
José de Abreu

, I

José Machado
~uliq S,eme;ghinl"
Lamartine poseUa
~uiz Antonio Fleury
Maluly Netto '
Marcelo Barbieri
Marros Cintra
Medeiros
Moreira Ferreira
( ,
Nela Radolfo
Paulo Lima
I ,

Ricardo 8erzoini, I
Robson T,uma
SampaIo Dória
Silvio Torres
Teima de Souza
Vadão Gomes I

Valdemar Costa Neto
Wagner Salustiano
I

Presentes de São Paulo : 30
I

MATO GROSSO

Celclta Pinheiro
MurilQ pomingos
Pedro Henry
Riqarte de F,reitas
Wilson Santos
I ' I I

Presentes de Mato Grosso : 5
J I I I ,

DiStRITO FEDERAL

Agneio Queiroz
peraldo Magela
Maria Abadia
f

paulo Octávio
Pedro Celso
I f

Presentes de Distrito Federal : 5
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Partido

pedoS
PT
PSOB
pT
PT
PSOB
PTB
pT
PT
PT
PTN
pT
pSDB
PMOB
PTB
PFL
P~DB
PL
PFL
PFL
PMOB
PMDB
PT
PFL
PSOB
PSDB
PT
PPB
PL
PPB

I

PFL
PTB
PSbB
PSDB
PMOB

PCdoB
PT
PSOB
PFL
PT
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Bloco

PSB/PCDOB

PM08/PTN

I , ,
PMOB/PTN

I I '

PMDB/PTN
PUPSL

PMOB/PTN
PMDB/PTN

PUPSL

" [

PMOB/PTN

PSB/PCDOB
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Partido Bloco
GOIÁS

Juquinha PSDB
Lúcia Vânia PSOB
Luiz Bittencourt PMDB PMOB/PTN
Nair Xavier Lobo PMDB PMDB/PTN
Norberto Teixeira PMDB

I

PMOB/PTN
Roberto Balestra PPB
Zé Gomes da Rocha PMDB PMDB/PTN

Presentes de Goiãs : 7

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Pedro Pedrossian PFL

Presentes de Mato Grosso do Sul : 2

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PSDB
Hermes Parcianello PMDB PMDB/PTN
José Carlos Martinez PTS
Luciano Pizzatto PFL

Presentes de Paraná: 7

SANTA CATARINA

Luci Choinacki PT
Renato Vianna PMDB PMDB/PTN
Vicente Caropreso PSDB

Presentes de Santa catarina : 3

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Darcísio Perondi PMDB PMDB/PTN
Esther Grossi PT
Henrique Fontana PT
Nelson Proença PMDB PMDB/PTN
Osvaldo Biolchi PMOB PMDB/PTN
Waldir Schmidt PMDB PMDB/PTN
Waldomiro Fioravante PT

Presentes de Rio Grande do Sul : 9
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Deixam de comparecer os Senhores:

PARÁ

D~usdeth Pantoja

ElcioJ71e· 8arbalho

Totai:d~Ausentes: 2
• I 'I'

RONDONIA
I I. "
Eurfpedes Miranda
, I

Total de Ausentes: 1
I I1 _

MARANHAO
I

Eliseu Moura

Mauro Fecury, ;
Pedro Novais

11 ,I

Total de Ausentes: 3
I I •

CEARA

Arnon Bezerra
I '

Nelson Otoch

Total de Ausentes: 2
Jl

PARAIBA
I

I . I

Ricardo Rique
, '

rotal de Ausentes: 1
PERNAMBUCO

,
Antônio Geraldo
: J - I

Eduardo Campos
I

Luciano Bivar

Total ~~ Ausentes: 3
SERGIPE

I

~arcelo Déda
, I

Total de Ausentes: 1
• 1,1

BAHIA
f'

Geraldo Simões
I "

Haroldo Lima,
José Lourenço

Partido

PFL

PMD8

PDT

PPB

PFL

PMDB

PSDB

PsnB

PSDB

PFL

PSB

PSL

PT

PT

pedoB

PFL

Bloco

PMDB/PTN

1 ' I I

PMDB/PTr~

PSB/PCDOB

PUPSL

PSB/PCDOB
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Partido Bloco
BAHIA

Reginaldo Germano PFL

Saulo Pedrosa PSDB
Waldir Pires PT

Total de Ausentes: 6
MINAS GERAIS

Cabo Júlio PL PUPSL
Edmar Moreira PPB

Gilmar Machado PT

Glycon Terra Pinto PMDB PMDB/PTN
João Fassarella PT

Vittorio Medioli PSDB

Zaire Rezende
- .

PMDB PMDB/PTN
Total de Ausentes: 7
EspfRITO SANTO

Rita Camata PMDB PMDB/PTN
Total de Ausentes: 1
RIO DE JANEIRO

Francisco Silva PST
.,

Jorge Wilson PMDB PMDB/PTN

Luiz Ribeiro PSDB

Total de Ausentes: 3
SÃO PAULO

Alberto Mourão PMDB PMDB/PTN
André Benassi PSDB

João Herrmann Neto PPS

José Dirceu PT

Xico Graziano PSDB

Zulaiê Cobra PSDB

Total de Ausentes: 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB PMDB/PTN

Wigberto Tartuce PPB

Total de Ausentes: 2
GOIÁS

Barbosa Neto PMDB PMDB/PTN

Total de Ausentes: 1
MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi PMDB PMDB/PTN

Marisa Serrano PSDB

Nelson Trad PTB

Total de Ausentes: 3
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I I, Partido Bloco
pARANÁ
I I

Max Rosenmann PSOB
I , I

I
Moacir Micheletlo PMDB PMDB/PTN

I ,
Oliveira Filho PSOB

Total de Ausentes: 3
SANTA CATARINA

Gervásio Silva
I

PFL
Irc;>tal de Ausf!ntes: 1
" I "
RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
; I ,

Luiz Mainardi PT
I ,

Marcos Rolim PT

Synval Guazzelli
I I

PMOB PMDB/PTN
I

Total de Ausentes: 4

I
OSR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Encer-

ro a sessão, convocando outra, Extraordinária, para
amanhã, quarta-feira, dia 6, às 14 horas e 15 minutos,
com a seguinte

ORDEM DO DIA
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ORDEM DO DIA

URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE LEI N2 3.837, DE 2000

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nl!

3.837, de 2000, que dispõe sobre a incidência da
contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público· PIS/PASEP, e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social • COFINS,
nas operações de venda dos produtos que
especifica. Pendente de parecer da Comissão
Especial.

2
PROJETO DE LEI CON\PLEMENTAR

Ng TI-A, DE 1~99

(DO PODER EXEOUTIVO)
Díscussão, em turno único, do Projeto de Lei

complementar nº 77, de 1999, que altera
dispositivos da Lei nS! 5.172, de\25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional. Pendente de
pareceres das Comissões: de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação.

3
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Ng 220-A, DE 1998
(DO SENADO FEDERAL)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
Complementar nll 220, de 1998, que dispõe sobre o
sigilo das operações de instituições financeiras e dá
outras providências ; tendo pareceres das Comissões:
de Finanças e Tributação, pela não implicação da
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto
à adequação financeira e orçamentária e, no mérito.
pela aprovação, com emendas. com complementação
de voto, contra os votos dos Deputados Antonio
Cambraia, Nilo Coelho e Evilásio Farias e abstenção do
Deputado Carlito Merss (Relator: Sr. Luiz Carlos Hauly):
e de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação deste, e das emendas da
Comissão de Finanças e Tributação, com substitutivo,
contra os votos dos Deputados José Genoíno, Waldir
Pires, Fernando Coruja e Sérgio Miranda (Relator: Sr.
Ney Lopes}.

4
PROJETO DE LEI N!! 1.615·A, DE 1999

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nll

1.615, de 1999, que dispõe sobre a criação da Agencia
Nacional de Transportes, do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes, reestrutura o Setor
Federal de Transportes, e dá outras providências; tendo
parecer da Comissão Especial pela aprovação deste e
do PL 3.093/00, apensado; pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e adequação financeira e
orçamentária dos projetos e de todas as emendas
apresentadas a eles e, quanto ao mérito, pela
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aprovação das de n2s 28, 40, 48,51,66,79, 119,
123, 233 e 236; e pela aprovaçãcJ parcial das de
n!<s 1, 5, 16, 20, 21, 3D, 32, 35, 38, 44, 45, 47, 49,
50. 52, 53 a 58, 60, 62, 65, 71, 73, 75, 78, 84, 86,
88,89,90,91,94,96 a 101,103 a 106,111,115,
120,125,130,132,133,137,138,140,141.142,
144, 145, 146, 150, 151, 154, 155, 156, 158 a
161,164.167,174, in, 179, 181, 183, 185, 186,
199 a 203,205,206,212,213,215,219,222,224,
234, 235 e 238; quanto às emendas apresentadas
ao substitutivo: pela inconstitucionalidade e
injuridicidace das de n2s 26, 28, 31, 39, 41, 44, 64,
70, 1101 113, 115, 164, 165, 171, 195, 197, 199,
204,220,233,235,288,289,295,304,310,318,
319,322,326,328,332,340,341, 348,349,354,
381. 386, 396, 420, 421 e 42~; e pela
constitucionalidade e juridicidade das demais; pela
aaequação financeira e orçamentaria de todas as
emendé}s apresentadas ao Substitutivo; quanto ao
mérito, pela aprovação das emendas nlls 5,10,57,
86, 88, 91, 96, 97, 123, 124, 151, 162, 163, 168,
169,174,181,182, 183,189,207,211,212,218,
221,272,291,299,343,356,362,390,394,398e
402; epela aprovação parcial das de n9s 1, 2, 4, 6.
7,9,12, 14,16,21,24,32,34,35,45,56,61,78,
82,84,85,90,92,95,98,99,100, i05, 118, 125,
127,141, 158,176,178,179,184, 185, 180,191,
194,204,219,223,227,230,241,256,257,266,
267,270,271,273,275,276,278,279,300,301,
303,308,314,315,335,357,359,360,366,367,
368,378,385,388,389,392,399,400,415.418,
420, 423, 424, 428, 429, 432, 433 e 436; quanto
às emendas apresentadas em Plenário: pela
incon~titucionalidade e injuridicidade das de n2s 1,
2, 3, 4, 7, 12, 14 e 23; e pela constitucionalidade,
juridlpidade, técnica legislativa e adequação
fina'lceira e orçamentária das de h2s S, 6, 8, 9, 10,
11, 13, 15 a 22, e 24 a 32; quanto ao mérito, p~la

aprovação parcial das emendas n!2s 5,6, B, 9, 10,
11, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30,
:?~ -.,~, com substitutivo; e, pela rejeição da

.,º"" ':' 3 4, 6 B' 15; 17,' 18,' ,19; 22· a 2'1,,'
:2 ':',' 37,39,41,42,43,46, 59, 61,
~3, 74, 76, 77, ao a 83, 85, 87, 92,
93,95, ,,110,112,113,114,116,117,
118,1

1
21,122,126 a 129,131,134,135,136,139,

143, 147, 148, 149, 152, 153, '157, 162,163, 165,
166,168 a 173,175,176,178,180,182,184,187
a 198, 204, 207 a 2~ 1, 214, 216, 217, 218, 220,

221, 223, 225 a 232 e 237, apresentadas ao projeto:
das de n2s 3,8,11,13,15.17 a 20,22,23,2.5 a 31,33,
36 a 44, 54, 55, 58, 59i 60, 62 a n, 79, 80,81,83, 87,
89,93,94,101 a 104,106 a 117,119 a 122, 126,126 a
140,142 a 150,152 a 157,159,160,161,164 a 167,
170 a 173, 175, 177, 180,186, 1B7, 188,192,193,195
a 203, 205, 206, 208, 209, 210, 213 a 217, 220, 222,
224, 225, 226, 228, 229, 231 a 240, 242 a 255, 258 a
265,268,269,274,277,280 a 290,292 a 296,302,304·
a 307, 309 a 313, 316 a 334, 336 a 342, 344 a 355, 358,
361, 363, 364, 365, 369 a 377, 379 a 384, 386, 387,
391,393,395,396,397,401,403 a 414, 416,417,419,
421, 422, 425, 426, 427, 430. 431, 434, 435, 437 e 438,
apresentadas ao Substitutivo; e das de nqs 1, 2, 3, 4, 7,
12, 13, 14, 17, 21,23 e 29, apresentadas em Plenário.
As emendas de nqs 46 a 53 foram retiradas pelo autor.
(Relator: Dep. Eliseu Resende).
Tendo apensado o PL nQ 3,093/00.

5
PROJETO DE LEI N2 2.445-8, DE,2000

(DO SR. PH1LEMON RODRIGUES)
Discussão, em turno· único, do Substitutivo do

Senado Federal ao Projeto de Lei n2 2.~-A, de 20001

que acrescenta parágrato ao art. 22 da Lei nQ 8.212, de
'24 de julho de 1991, dispensando as instituições
religiosas do recolhimento da contribuição
previdenciária incidente sobre o valor pago ,aos
ministros de confissão religiosa e dá outras
providências. Pendente de pareceresI das Comissões:
de Seguridade Social e Família; e de ConstituIção e
Justiça e de Redação.

6
PROJETO DE LEI Nº 2.1 09-A, DE 1999

(DO SR. AYRTON XEREZ)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n9

2.109, de 1999, que dispõe sobre a constituição de
patrimônio de afetação nas incorporações imobiliárias
de que trata a Lei n!l 4.591, de 16 de dezembro de 1964.
Pendente de pareceres das Comissões: de Defesa do
Consumidor; Meio Ambiente' e Minorias; e de
Constituição e Justiça e de Redação. ,
Tendo apensados os PLs nQs: 3.455/00 e 3.751/00
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I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
~

POUnCA RURAL

REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário 6, Anexo 11
Horário: 10h

A • Requerimentos:

Do Sr. Valdeci Oliveira • que "requer a convocação do
Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento
para prestar esclarecimentos sobre a ocorrência de
novos focos de febre aftosa no Estado do Rio Grande
do SuJ."

Do Sr. Adão Pretto - que solicita sejam corwidados os
Senhores Marcus Vinicius Pratini de Moraes, Ministro da
Agricultura e do Abastecimento; e José Henneto
Hoffmann, Secretário de EstadQ da ~gripultura do
Estado do Rio Grande do Sul; a comparecerem a esta
Comissão para prestar esclarecimentos sobre as ações
dos Governos Federal e do Estado do RS.
respectivamente. no combate e prevenção à febre
aftosa no Estado do Rio Grande do Sul. Solicita, ainda,
que sejam convidados o Presidente do Conselho
Federal de Medicina Veterinária, Oro Benedito Fortes
Arruda, bem como todos os Secretários de Estado da
Agricultura, para o debate do referido tema.

Do Sr. Sitas Brasileiro - que solicita a reallÚLção de
audiência pública, em conjunto com a Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, com a presença do
Senhor Ministro de Estado da Agricultura e do
Abastecimento, Maccos Vinicius Pratini de Morais. para
debater a conjuntura cafeeira. "

B • Proposição sujeita à apreciação pelo
Plenário da Casa:

, .
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NlI 3.060/92 - do Sr. Luciano pjzzatto
• que "proíbe a destruição ou abandono intencional de
alimentos de bens de consumo perecfveis a curto
prazo·. (Apensado: PL n2 1.811/96)
RELATOR: Deputado VALDIR GANZER
PARECER: favorável a este e ao apensado. com
substitutivo

c . Proposições sujeitas à apr~ciaçio

conclusiva pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nll 1.439/96· do Sr. Silas Brasileiro·
que "dá nova redação aos artigos 18.21 e 22 da Lei nll

8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que 'dispõe sobre a
regulamentação dos dispositivos constitucionais
relativos à refonna agrária. previstos no Capítulo IIt.
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Tftulo VII, da Constituição Federal'". (Apensados: PLs.
11~ 1.548/96, i .604/96 e 2.7.'21/00)
RE,LATOR DESIGNADO PARA REDIGIR O PARECER
YE~CEDOR: Deputado Lufs CARLOS HEINZE
PARECER: favorável a este e conlrária:aos apensados
VISTA ao Deputado João Grandão am 08/11/00.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
,

PROJETO DE LEI Nl;1 380-AI99 - do Sr. Bispo
Wander~al - que "altem os arts. 3B e 39 da Lei nº 9.433,
de 8 da janeiro de 1997, Que 'Institui a Polrtlca Nacional
de Recursos Hldricos, cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hfdricos, regulamenta o
Inciso XIX do art. 21 da Constltuiçiio Federal e altera o
art. 12 da Lei nl;1 8.001, da 13 de março de 1990, que
\Tlodificou a Lei ng 7.990, da 28 de dezembro de 1989."'.
RELATOR: Deputado FRANCISCO COELHO .
PARECER: contrário " .
VIST~ao.Deputado Hugo Biehl em 18/1Q/00. '

PRq;Jho DE LEI N~ 659·A!99 - do Sr.' Murilo
DomIngos· que 'define ,sistema orgânico de produção
agropecuária e produto da agricultura orgânica, &~põe
sobre a sua certificação, e dá outras providências",
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER: favorável, com adoção das emendas da
CDCMAM nas 1, 2, 4, 6 e 8 e parcial das de nas 3, 5, 7,
9 e 10, com substitutivo e subemenda.
ViSTA CONJUNTA aós Deputados João Grandão e
Xico q~aziano em 18/10/00. •

PROJETq DE LEI N!l 1.188/99 • do Sr. p'ompeo de
Mattos, que naUera o art. 105 da Lei n1l 4.504, de 30 de
novembro de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da
Terra, para permitir a utilização 'de tltulos da dfvida
agrária em dação em pagamento, pela metade do valor
de face, de dívidas correntes de operações de crédito
rural".
RE~TOR: Deputado OSVALDO RI;IS
PARECER: favorável, cjom substitutivo
VISTA à Deputada Luci Choinackl em 18110/00:
,
pROJETO DE LEI Nll 4.674/94 - do Sr. Francisco
Dornelles • que "isenta de imposto sobre produtos
Industrializados o~ bens de uso agrícola que especifica,
e dá outras provIdências'. (Apensados: PL n!ls 538195,
2.082196, 2.545/96, .2.705/97, 3.450/97, 3.496197,
672/9~. 721199. 742199, 170/99, 1.002199, 355199,
~ .2p6f99, 1.319/99; 2.006199 e 2.3.48/00)
RELATOR: Deputado ROMEL ANIZIO '
PARECER: favorável a este e aos apensados nlls
2.Q82196, 2..545/96. 2.705/97, 3.450/97, 3.496/97,
355199, 672199, 721/99, 742199, 770/99, 1.002199,
1.256f99, 1.319/99,2.006199 e 2.348/00 e contrário ao
de na 538195. com substitutivo e duas subemendas.
VISTA à Deputada Luci Cnolnacld em 18110/00.

PROJETO DE LEI Nll 2.262/99 - do Sr. Moacir
~icheletto - que "disPõe sobre êl redução dos encargos
financeiros incidentes sobre os financiamentos agrfcolas
p~ra os agricultores que utilizarem o método do cultivo
direto":
REIJ\TOR: Deputado HELENILDO RIBEIRO

PARECER: favorável
VISTA ao Deputado JOÃO GRANDÃO em 18/10/00.

PROJETO DE LEI N/I 2.183/99 • do Sr. Marcos Ofntra •
que "dispõe sobre o direito de os mutuários de crédito
rural recorrerem a instituições atbltrals para (\ cá!oolo ti~

seus saldos devedores". '
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA
PAREOER: favorável
VISTA ao Deputado João Grandão em 08111/00.

PROJETO DE LEI Na 2.690-8197 - do Sr. Fernando
Ferro e outros· que "Altera a Lei nll 7.802, de 11 de
julho de 1989, para !,\crescentar parágrafos ao art. 13."
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL .
PARECER: favorável, com adoção parcial do
substitutivo da ODCMAM e da subemenda da CSSF,
com substitutivo

PROJETO DE LEI NIl í3,753197 • do Sr. Roberto Pessoa
• que "dispõe sobre a vedação de exigência de hipoteca
de bens Imóveis, como garantia real, no momento da
concessão de empréstImos ou financiamentos a micro e
pequenas empresas e produtores rurais, pessoas trsicas
ou jurfdicas, e dá outras providências'. '
RELATOR: Deputado AUGUSTO NARDES
PARECER: ia~oráve\

PROJETO DE LEI Nll 3.081/00 - do Sr. Paulo Mourão
que "dispõe sobre a competência para identificar e
demarcar àS terras ocupadas por remanescentes das
comunidades dOs quilombos, para' outorgar os
respectivos títulos, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GJOVANNI QUEIROZ
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Na 3.194/00 - do Sr. Haro~do Uma -
. que "estabelece B obrigatoriedade das instituições
flnanc(3iras .destinarem ao crédito rural, 35% dos
depósitos ~l~ta ~lT! ~9ota corrente ~ 45"'/0 ~oo recursps
.captados Ill]'extenor e dá outras,provldênciasu

•

RELATOR: Deputado WALDEMIR MOKA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI Na 2.629/00 - do Sr. Valdir Ganzer e
outros 6 • que "dispõe sobre a reversão de imóveis
públicos rurais alienados ou concedidos e dá outras
providências".
RELATOR:-Deputado 8. SÁ
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NQ 2.650/00 - do Sr. Augusto Nardes
- que "institui forma alternativa de pagamento dos
débitos relativos a crédito rural, das operações que
menciona".
RELATORA: Deputada KÁnA ABREU
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI NQ 2.181/99 - do Sr. Wilson Santos
que "dá nova redação ao al1. 17, da Lei n2 4.771, de 15
da setembro de 1965 (Código Florestal), dispondo sobre
a reserva florestal legal em projetos de colonizaçáo, ele
assentamento e de loteamento rurais".
RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON
PARECER: favorável
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PROJETO DE LEI Nll 3.520/00 - do Sr, Osmar Serraglio países que utilizem substâncias com propriedades
- que "prorroga o prazo para as ratificações de anabolizantes, da origem natural ou sintética, U$adas
concessões e alienações de terras feitas pelo Estados para fins de aumento de massa corporal de animais de
na faixa de fronteira e dá outras providências." abate para consumo humano·. •
RELATORA: Deputada KÁT/A ABREU RELATOR: Deputado HUGO BIEHl
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NP 4.356·A/98 • do Sr. Oan!(o de
Castro - que "dispõe sobre obrigatoriedade de
realização de estudo préveo de auto·sustentabílidade na
promoção de assentamentos rurais para fins de reforma
agrária. e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado HELENILDO RIBEIRO
PARECER: favorável. com emenda

PROJETa DE LEI Nll 2.158199 • do Sr. Wilson Santos 
(jue ~dá nova redação ao art. 4g e acrescenta os artigos
411·A e 411·B da Lei nll 9,871, de 23 de novembro de
1999, que 'Estabelece prazo para as ratificações de
concessões e alienações de terras feitas pelos Estados
~a Faixa de Fronteira, e dá outras providências"'.
(Apensado: PL nl! 2,742/00)
RELATOR: Deputado WALDEMIR MOKA
PARECER: favorável a este e ao apensado, com
substitutivo
VISTA CONJUNTA aos Deputados João Grandão. Xico
Graziano e Moacir Micheletto em 08/11/00,

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SeSSÕES)

Decurso:3B sessão
Última Sessão: 0811212000

Substitutivo (art. 119,11 e § 1°)

A' PROPOSiÇÃO ABAIXO SÕMENTc RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI Ng 1.827/99 • do Sr. Pauto José
Gouvéa • que 'acrescenta dispositivo à Lei nS 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, dispondo sobre a criação do
cadastro dos trabalhadores rurais candidatos aos
programas de reforma ag"ária' .
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETTO

Decurso:4a sessão
Última Sessão: 0711212000

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOS/çAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI NlI 2.691-AlOO • do Sr. Pompeo de
Mattos - que 'pro(be a importação. circulação,
comercialização ou consl r.10, de came oriunda de

COMISSÃO DA AMAZÔNIA EDE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

'-' ~

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 15
Horário: 10 h

A - Requerimentos:
I,

Da Sra. Vanessa Grazziotín - que "Requer Audiência
Pública para discutir as graves denúnclas. dos
financiamentos liberados pela SUDAM nos últimos
anos". .,.

Da Sra. Vanessa Grazziotin - que "Requer Audiência
Pública para discutir os constant'es oaUfráglo$ de parcos
nos tios da Amazônia". . ' ~ '. ,.
Do Sr. Paulo Rocha • que "Solicita sejam convidados o
Sr. Secretário de /I'lvestímentos Eslratãgiçols' do
Ministério do Planejamento, os pesquisadores Sr.
Willaiam Laurance, do Instituto Nacional de Pesquisas
da Amazõnia (lNPA), representantes do Instit~~o de
Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) e dÇ Instituto
do Homem e Meio ambiente da Amazônia (IMAZON)
para prestar esclarecimentos sobre o Projeto Avança
Brasil e projetos previstos para a Amazônia", ,

, ,.

Do Sr. Paulo Rocha - que "Salícita a convocação:do Sr.
Ministro do Meio Ambiente, José Samey FIIl1~l para
prestar esclarecimentos sobre o Programa Avança
Brasil e projetos previstos para a Amazônia", . .

Do Sr. Luciano Castro - que "Requer ao Ministério da
Justiça informações sobre o processa de demarc.ação e
ir.dsnizaçáe> de áreas indígenaS no estado de ROJaima".

8 - Proposições sujeitas à apreciação
Conclusiva das Comissões:

. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI ~ 3.313·A/97 - do Sr. Confúcio
Moura - que "altera dJspositivo do art. 59 da Lei n

g

7,797. de 10 de julho de' 1989, que criar\:) Fundo
Nacional de Meio Ambiente",
RELATOR: Deputado MÁRCIO BITIAR
PARECER: contrário
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'I ,Ç~MISSAODE CIENCIA E B - ~r~poslções Sujeitas à Apreciação do

TECNOLO~IA, COMUNICAÇÃO E PlenarlO da Casa:
I, I"INFORMATICA ORDINÁRIA

,I I I

REUNIÃO ORDINÁRIA

I

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 10h

A· Requerimentos:

po Senhor Luiz Píauhylino, requerendo que seja
realizada reunião de audiência pública sobre o 1ema
"Governo Eletrônico", para a qual deverão ser
çonvldados o Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil da
presidência da República, o Senhor Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão e demais
autoridades que especifica.

Do Senhor Walter Pinheiro, requerendo que, ouvido o
Plenário, sela adotada as providências necessárias ao
c~nvite do Ministro de. Estado das Comunicações, Sr.
PImenta da Veiga, a fIm de prestar esclarecimentos a
est~ Casa sobre a spllcltação de homologação de
9utorga d~ concessão de canal de TV educativa para a
FUNDAÇAO NAGIB HAICKEL encaminhada a esta
casa sob a forma de Mensagem nQ827/00 (TVR NQ 59
de 2000) bem como para prestar esclarecimentos em
relação à atual política de concessão de canais de
radiodifusão educativa.

Do Senhor Walter Pinheiro, solicitando que selam
convidados o Ministro da Ciência e Tecnologia, Ronaldo
tAota Sardenberg; cientista da COOPElRJ, Luiz Pinguelli
fiOSa; Presldl'lnte da Assocla.ção dos Empregados da
Flnep Paulo Roberto Faria Alves de Assis' Presidente
~a Finep, Mauro Marcondes Rodrigu~s; ex-vice
presidente da Finep e atual presidente da Casa Rui
Barbosa, Mário Bft)Kman Machado; Presí<:\ente da
Socled:lde Brasileira para o Progresso da Ciência, Glacl
Zacan; para prestarem esclarecimentos sobre a
extinção da Flnep,

Do Senhor Walter Pinheiro. solicitando que sejam
convidados o Presidente da Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNE); Promotor Público da Comarca
~e Caltité (Bahia), Dr. JaíJson Trindade Neves;
presidente das Indústrias Nucleares Brasileiras (INB)'
Çhefe do Escritório da Ucenciamento das Atividades d~
petróleo e Nuclear do Ibama, Sra. TeIma Maria Marques
Malheiros; Coordenador do G.rupo Ambientalista da
Bahia, Sr. Renato Cunha; Deputado paIo Partido Verde
~a Bahia, Sr. Édson Duarta; para prestarem
esclarecimento sobre o acidente nuclear ocorrido em
Caitité, Bahia, nas Inlõtalações da INB.

PROJETO DE LEI' NQ 4.549/98 • do Sr. Sal\lador
Zímbalci - que ·concede anIstia para o crlme que
menciona". (Apensados: PLs nlls 4.808198 e 3.225100)
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: contrário a este e aos Pls nlla 4.808198 e
3.225/00, apensados.

c . Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRAZO CONSTITUCIONAL

MENSAGEM NQ 1.218191 - do Poder executivo - que
"submete à aPreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Dec,:eto de 14 de ç,utubro de 1997, que
renova a concessao da TELEVISAO PIONEIRA LTDA.,
para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na cidade de Teresina, Estado do Piaur".
(Apensada a Mensagem \1l1 03/00).
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA.
PARECER: favorável

MENSAGEM Nll 1.194198 • do Poder Executivo· que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 186. de 3 da agosto de 1998,
que renova a permissão outorgada à RÁDIO DELTA
LTDA., para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqQéncia modulada,
na cidade de Atibala, Estado de São Paulo·.
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: favorável

MENSAGEM NIl 1.491/98 • do Poder Executivo· que
"submete, à _aprecjaç~o do Congrasso Nacional o ato
constante do Decreto de 24 de novembro ele 1998, que
renova a concessão outorgada à TV BAURU LTDA,
para explorar serviço de radiodifusão de sons e
lmagens(televisão), na cidade de Bauru. Estado de São
Paulo".
RELATOR: Deputado NÁRCIO RODRIGUES
PARECER: favorável

MENSAGEM NR 1.655198 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso NacIonal o ato
constante da Portaria nll 254, de 4 ele dezembro da
199B, que outorga-permissâo à EMPRESA CARACARAI
DE COMUNICAÇAO LTDA., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito da exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequêllcla modulada na
localidade de Caracaraí, Estado de Roraima". '
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
PARECER: favorável.

MENSAGEM NlI 122199 • do Poder Executivo • que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o alo
constante da Portaria ~ 270, de 4 da dezembro de
1998, que outorga permissão à RÁDIO LIBERDADE FM
I.TOA., para explorar. pelo prazo da dez anos, sem
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direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora

~~:~~q~:~i~~~::~~' na localidade de OUro Preto,

RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: favorável

MENSAGEM N9 400/99 • do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional, o ato
constante do Decreto de 24 de março de 1999, que
renova a concess~o Qutorgada à EMPRESA PAULISTA
DE RADIODIFUSAO LTOA.. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Regente Feljó, Estadc de São Paulo·.
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: favorável

MENSAGEM N!' 404/99 - do Poder Executivo - que
'submete à apreciação do Congresso Nacional, o ato
constante do Decreto da 30 de m~o de 1999, que
renova a concessão outorgada à RÁDIO SÃO PAULO
LTOA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São ~ulo, Estado de São
Paulo".
RELATOR: Deputadó NÁRCIO RODRIGUES
PARECER: favorável

MENSAGEM Nll 678/99 - do Pocer Executivo - que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n9 44, de 13 de abril de 1999, que
renova a permissão outorgada à RÁDIO MONTANHÊS
FM STÉREO LTDA., para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Campos Gerais,
Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA
PARECER: favorável

MENSAGEM N2 1.440/99 - do Poder Executivo • que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de ao de setembro de 1999, que
renova a concessão outorgada e - 'à RÁDIO
TRANSCONTINENTAL LTDA., para explorar serviço da
radiodifusão sonora em onda média, na cidade da
Esteio, Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado CÉSAR BANDEIRA
PARECER: favorável

MENSAGEM N2 1.648/99 - do Poder Executivo • que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 28 de outubro de 1999, que
renova a concessão outorgada à TELEVISÃO IMEMBU(
S.A., para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul".
RELATOR: Deputado NÁRCIO RODRIGUES
PARECER: favorável

TVR NS! 04/00 - do Poder Executivo - que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n2 120, de 3 de abril de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESPERANÇA DE RUY
BARBOSA, a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão

comunitária na cidade de Ruy Barbosa, Estado da
Bahia".
RELATOR: Deputado IRIS SIMÕES
PARECER: favorável

TVR N2 09/00 - do Poder Executivo • que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 141, de 25 de abril de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇAO CULruRAL BEL.O JARDIM _
AMCRBJIFM a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Belo Jardim, Estado de
Pernambuco".
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: favorável

TVR N2 14100 I- do Poder Executivo· que "submete à
apreciação do -Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n2 153, de 25 de abril de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA DE
JABOTICATUBAS a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito dê exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Jaboticatubas, Estado de
Minas Gerais".
RELATOR: Deputado CÉSAR BANDEIRA
PARECER: favorável

TVA NR 30/00 • do Poder Executivo - que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 23 de maio de 2000, que renova a
concessão da RÁDIO SUBAÉ LTDA., a partir de 19 de
setembro de 1998, para explorar serviços de
radiodifusão, na cidade de Feira de Santana, Estado da
Bahia".
RELATOR: Deputado MARCELO BARBIERl
PARECER: favorável

TVR NR 37/00 • do Poder executivo - que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 28 de abril de 2000 que renova concessão
da RÁDIO NOVA SÃO MANUEL LTOA., a partir de 25
de março de 1992, para explorar, sem direito de
exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São
Manuel, Estado da São PautoR

•

RELATOR: Deputado SÉRGIO BARCELLOS
PARECER: favorável

TVR Ng-39/00 - do Poder Executivo· que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 28 de abril de 2000 que renova concessão
da RÁDIO INDEPENDENTES DE BARRETO LTD~., a
partir de 111 de maio de 1994, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Barretos, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: favorável

TVR Nll 51/00 • do Poder Executivo - que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 28 de abril de 2000 que renova concessão
da RÁDIO DIFUSORA DE XANXERÊ LTOA., a partir de
5 de agosto de 1992., para explorar, sem direito de
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exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
XalJxerê, Estado de Santa Catarina~,

RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: favorável

TVR Nº 56/00 - do Poder Executivo - que "submete à
consideração do Congresso Nacional permissão, para
executar, pelo prazo de dez al')os, sem direito de
-exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, confonne Portaria nº 173, de 16 de maio de
2000 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA SANTA CLARA, na
cldada da Canlndé, Estado do Ceará",
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável

TVR Na 59/00 - do Poder Executivo • que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Deoreto de ? de junho de 2000, que outorga concessão
à FUNOAÇAO NAGIB HAICKEL, para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens com fins
exclusivamente educativos, na cidade de São Luis,
Estado do Maranhão".
RELATOR: Deputado fRIS SIMÕES
PARECER: favorável
VISTA ao DEPUTADO WALTER PINHEIRO, em
13/09/00, que apresentou voto em separado, contrário,
em 21/11/00.

TVR NQ 61/00 • do Poder Executivo - que "submete à
apreclàção do Congresso Nacional o ato cons1ante da
Portaria nQ 140, de 25 de abri! de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E DE RADIODIFUSÃO
NEVES - ACORAN a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão
com"milária, na cidade de Riachiio das Neves, Estado
da Bahia".
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA
PARECER: favorável

TVR Nº 62100 - do Poder Executivo - que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nl1' 142. de 25 ae abril de 2000, que autoriza a
RÁDIO COMUNITÁRIA GUARANY FM a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, na cidade de
Abaeteluba, Estado do Pará".
RELATOR· Deputado MAGNO MALTA
PARECER: favorável

TVA N!! ~4/00 - do Poder Executivo - que "submete à
apreciação de Congresso Nacional o ato constante da
Portaria ni2 144, de 25 de abril de 2000, que R.utoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E
CULTURA RIBAMARENSE a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito da exclusividade. serviços de
radiodifusão comunitária, na cidade de São José de
Aibamar, Estado do Maranhão".
RELATOR: Deputado ROMEU QUEIROZ
PARECER: favorável

TVA rJ~ 66/00 . do Poder Executivo • que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da

Portaria n.ll !46, de 25 da abril de 2.000, que, autoriza a
ASêOCIAQAO COMUNITÁRIA E CULTURAL SÃO
JOAO BOSCO DA REGIÃO DAS ALTEROSAS a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária, na
cidade da Betim, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: favorável

TVR NI! 67/00 • do Poder Executivo • que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n2 247, de 25 de ~brll de 200Ç, que autoriza a
A8S0CIAÇAO COMUNITARIA SAMALJMA a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, na cidade de
Cacoal, Estado de Rondônia",
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: favorável

TVR Nº 69/00 • do Poder executivo • que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nº !54, de 25 de abril de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇAO PAZ E BEM a executar, pelo prazo de
três anos, sem dIreito de exclusividade, serviços de
radiodifusão comunitária, na cidade de Itambacuri,
Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado MAGNO MALTA
PARECER: favorável

TVR NII 70100 - do Poder Execulivo • que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 155, de 25 de abril de 2000. que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE SÃO
JOSÉ a executar,. pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviços de radjo~ifusão comunitária,
na cidade de Juazeirinho. Estado da Paralba",
RELATOR: Deputado JOSÉ PR1ANTE
PARECER: favorável

TVR NII 72/00 - do Poder Executivo • que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n2 160, de 12 de maio de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VALE DO UATUMÃ a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária, na
cidade de Presidente Figueiredo, Estado do Amazonas",
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável

TVR NQ 74/00 - do Poder Executivo· que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n2 162, de 12 de maio de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 07 DE OUT48RO ,a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária, na
cidade da ltaiçaba, Estado do Ceará",
RELATOR: Deputado AGNALDO MUNIZ
PARECER: favorável

TVR NII 76100 • do Poder Executivo • Que ·submete à
apreciação do Congresso NacIonal o ato constante da
Portaria nll 164, de 12 de maio de 2000, que autoriza a
RÁDIO COMUNITÁRIA EXCEl FM a executarl pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
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serviços de radiodifusão comunitária, .na cidade de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
Alpercata, Estado de Minas Gerals-, cidade de GlJapiara, Estado dEI São Paulo".
RElATOR: Deputado EURfpEOES MIRANDA RELATOR: Deputado AUGUSTO FRANCO
PARECER: favorável PARECER: favorável

TVR Nll n/oo - do Podet Executivo - que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 165, de 12 de maio de 2000. que autoriza a
ASSOCIAÇÃO PAÓ-CIDADANtA - APC a executar, pelO
prazo de três anos. sem direito de exclusividade.
serviços de radiodifusão comunitária, na cidade de
Guaxupé, Estado de Minas Gerais". '
RELATOR: Deputado REGINAlDO GERMANO
PARECER: favorável,

lVR Nll 79/00 • do Poder Executiva· que "submete à
apreciação do Congresso NacJonaJ o ato constante da
Portaria nO 167. de 12 de maio de 2600. qt.lil:autorlza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA A \ioz DE
BEBEOOURO a executar, pelo prazo de tr.tanos. sem
direito de exclusividade, serviços de tldlodifusão
comunitária, "a cidade de Maceió, Estado d~ Alagoas".
RELATOR: Deputado SALVADOR ZIMBALOI
PARECER: favorável

TVR Nll 80/00 - do· Poder executivo • que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato- oonstante da
Portaria ng 168, da 12 de maio de 2DOO, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE
MARAGOGI • AL a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, na cidade de Maragogi, Es..tado da
Alagoas".
RELATOR: Deputado OR. HÉLIO
PARECER: favorável

lVR Nll 81/00 • do Poder Executivo· que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nlI 169, de 12 de maio de aOOO, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, ECOLÓGICA.
EDUCATIVA e CULTURAL a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito. de exclusividade, serviços de
radiodltusão comunitária, na cidade de Alcinópolls,
Estado do Mato Grosso do Sul".
RELATOR: Deputado JÚUO SEMEGHINI
PARECER: favorável

TVR NlI 83/00 - do Poder Executivo •.que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 195, de 31 de maio de 2000, que permite a
FUNDAÇÃO CULTURAL SANTA B~RBARA a executar,
pEito 'prazo de dez anos. sem direito de exclusividade,
serviços de racl1odlfusão sonora. em freqQência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cIdade de Cachoeira do lfapemírim/ Estado do Espfrito
Santo-.
RELATOR Oeputado EUR[PEDES 'MIRANDA
PARECER: tavorável

lVR Nll 89/00 • do Poder Executivo • que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional (l ato constante da
Portaria nQ 176, de 16 de maio de 2000, que autoriza a
SOCIEDADE AMIGOS OE GUAPIARA • SAG a

-- eX6Cütãr, pelo prazo de três anos, sem direito de

MENSAGEM N!I 92/00 - do Poder Executivo - que
'submete' à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nfl 194, de 26 da novembro de
1999, que renova, por dez anos, a partir de 5 de
setembro de 1998, a pennissão outorgada à RÁOIO
PAMPA DE GUAIBA LIDA., para explorar. sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Guafba, Estado do
Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: favorável

TVR Nll 93/00 • do Poder Executivo • que 'submete â
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria ntl 187, de 17 de maio de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E
CULTURA NOSSA MISSÃO a executar. pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Passos, Estado
de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado GILBERTO KASSAB
PARECER: favorável

TVR NR 95/00 • do Poder Executivo • que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nQ 19B, de 31.da maio de 2ooQ, que outorga
permissão à FUNDAÇAO EDUCATIVA E CULTURAL
ALTO PARANAfBA para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radjodifusão sonora em freqClência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Patos de
Minaa, Estado de Minas Gelais-.
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável

MENSAGEM NR 97/00 • do Poder Executivo • que
·submete ti. apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 215, de 9 de dezembro de
1999, que autoriza o CENTRO ASSISTENCIAL E
COMUNITÁRIO DA BELA VISTA a executar, pelo prazo
de trts anos, sem cIlrelto de exclusividade. serviço da
ra.dJodifusão comunitária, na cidada de Boqueirão,
Estado da Paralba",
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: favorável

TV&NQ 97/00 • do Poder Executivo· que "submete à
ap~ação do Congresso Nacional o ato constante da
PElMÀa nll 201, de 31 de maio de 2000, que outorga
fJe~ão à FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS
DQ. SUL para executar, pelo prazo de dez anos, sem
d\r.eJt0 de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em. freqQência modulada, com fins exclusivamente
ed.Ucativos. na cidade de Bento Gonçalves. Estado do
RII>.Grande do Sur.
RELATOR: Deputado JORGE PINHEIRO
PARECER: favorável
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TVA NlI 98/00 - do Poder Executivo - que "submete à TVR NlI 105100 • do'Poder Executivo· que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nl! 202, de 31 ele maio de 2000, que outorga Portaria nll 186, de 16 de maio de 2000, que autoriza a
partl)lssão à FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E
DO SUL para executar, pelo prazo de dez anos, sem CULTURA VALE DO REDENTOR a executar, pelo
dlrello de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora prazo de três anos, sem direito da exclusividade,
em freqOéinc/a modulada. com tlns exclusivamente serviços da radlotifusão comunilárla na c1da~ de São
educallvos, na cidade de Vacaria, Estado do Rio Grande José do Rio Pardo, Estado de São Paulo",
do Sul", RELATOR: Deputado ROBÉRtQ ARAÚJO
RELATOR: Deputado MÁRIO ASSAD JÚNIOR PARECER: favorável
PARECER: favorável

TVR Nll 99fOO • do Poder executivo - qua ·submete à
apreciação do Congresso Nacio~~ o ato constante da
Portaria nll 178, de 16 de maio de 2000, que autorlzg a
ASSOClt\ÇÃO COMUNITÁRIA CAJURUENSE a
executar, pelo prazo de três an~, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária na.
cidade de Carmo do Cajul1l, Estado de Minas Gerals".
RELATOR: Deputado l'.1ARCOS DE JESUS
PARECER: favorável

TVR Nll 1ao/ao • do Poder Executivo· que, ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n~ 179, de 16 de maio de 2000. qLle autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO THOMÉ a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de raciodlfusão comunitária na
cidade de Campos dos Goytacazetl, Estado do RIo-de
Janeiro·, I
RE!-ATOR: Deputado MENDES RIBEIRO Fll'HO
PARECER: favorável

TVR Nll 101/00 - do Poder Executivo - que ·submete à
apreciação do Con9r~o Nacional o ato constante da
Portaria,nll 180, d~ la de maio de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO· COMUNITÁRIA DE AMIGOS
CAFE~NDIA. • ACAFE, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão comunltána na cidade de Cafelãnd'lIa,
Estado do Paraná",
RELATOR: Deputado PAULO OCTÁVIO
PARECER: favorável

TVR Nll 103/00 - do Poder Executivo - que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nQ 182, de 16 de maio de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO,
CULTURAL E SOCIAL· STAR, a executar, pelo prazo
de três a110S, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão comunitária na cidade de Valentim Gentil,
Estado da São Paulo·.
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: favorável

TVR NQ 104/00 • do Poder Executivo • que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 185, de 16 de maio de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO DE
BARRO DURO - PIAUI, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão comunitária na cidade de Barro Duro,
Estado do Plauf~,

RELATOR: Deputado ROMEU QUEIROZ
PARECER: favorável

TVR Na 106/00 w do Poder Executivo· que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante dS
Portaria nO 188, de 17 de maio de 2.000, que autoriza d
SISTEMA COMUNITÁRIO DE COMUNICAÇÓES
SANTAMARIENSe a êXeCutar, pelo prazo de trê! aoos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão
comunltárla na cidade de 'Santa Maria de ltabire., Estado
de Minas Gerais".
RELATOR: D~~doJOSéROCHA
PARECER: favorável

TVR N2 107/00 • do Poder Executivo - que ·submete à
apreclação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n2 189, de 17 de maio de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTfsTICO DE
IB1PORÃ a exooutar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária na cidade~ Ibiporã, Estado do Paraná",
RELATOR: Oeputado MARÇAL FILHO
PARECER: favorável

TVR N2 108100 - do Poder Executivo • que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 190, de 17 de malo de- 2000, que ,autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESPERANÇA E PAZ 
ASCEPAZ, a executar. pelo prazo de três anos, sem
direito de exctusividade, serviços de radiodifusão
comunitária na cidade de Ouro Preto D'Oeste, Estado
de Rondônia".
RElATOR: Deputado JORGE COSTA
PARECER: favorá'íJel

TVR Na 113/00 - do Poder executivo· que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 204, de 31 de maio de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ROMIPOAÃ DE
ESPIGÃO 00 OESTE, PARA A PRESERVAÇÃO DA
CULTURA E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
ARTisTICO - ACROMEO, a executar, pelo prazo de tr~
anos, sem direito de exchJsMdade, setVlÇOlS de
radJodifusão comunitária na cidade de Espigão do
Oeste, Estado de RondOniaw

•

RELATOR: Deputado PEDRO CANEDO
PARECER: favorável

TVR NQ 114100 • do Poder ExecutIvo w que "submete à
apreciação do Congresso N~cional o ato constante da
Portaria nll 205, de 3-1 de maio de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL DE
PEDRINHAS PAULISTA a executar, pelo prazo de tr"
anos, sem direita de exclU6ivldade, serviços de
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racllodlfusAo comunitária na cidade de Pedrinhas serviços de ~adiodifusão comunitária na cidade de
Paulista, Estado de São Paulo", Assaré, Estadb do ceará",
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA RELATOR: oGputado GERSON GABRIELLI
PARECER: favorável PARECER: favorável

TVR Nll 115100 • do Poder Executivo • que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nR206, de 31 de maio de 2000, que autoriza a
RÁDIO COMUNITÁRIA MADALENA - FM, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
set'Viços de radiodifusão comunitária na cidade de santa
Maria Madalena, Estado do Rio de Janeiro",
RELATOR: Deputado JÚLIO SEMEGHINI
PARECER: favorável

MENSAGEM NR 116/00 - do Poder Executivo • que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 224, de 17 de dezembro de
1999, que autoriza '8 ASSOCIAÇÂO COMUNITÁRIA DE
RADIODIFUSÃO PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E CULTURAL DE PEDRO CANÁRIO a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de excluslvidade, serviço
de radlodiflJsão comunitária na cidade de Pedro
Canário, Estado do Esprrito Santo",
RELATOR: Deputado JOÃO GRANDÃO
PARECER: favorável

TVR NQ 116/00 • do Poder Executivo· que, 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 207, de 31 de maio de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPESTRE
FM a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária na
cidade de Campestre, Estado de Alagoas",
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável

~ I

TVR NII 117/00 • do Poder Executivo· que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nQ 208, de 31 de maio de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E
DESPORTIVA. 'ACRED • ELIAS FAUSTO' a executar,
pelo prazo de três anos, lem direito de exclusividade,
serviços de racBodifusão comunitária na cidade de Elias
Fausto, Estado de São Paulo",
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável

TVR NIl 119/00 • do Poder Executivo· que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante ela
Portaria nll 210, de 31 de maio de 2ÇlOO. que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA URTIGÃO a executar,
pelo prazo da três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunItária na cidade de São
João da Urtiga, Estado do Rio Grande do Sul",
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável

TVR NlI 121/00· do Poder executivo· que 'submete à
apreclaçlo cio Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nR 212, de 31 ele maio de 2000, que autoriza a
FUNDAÇÃO ASSARÉ PARA O DESENVOLVIMENTO
E ASSIST~NCIA SOCIAL • FADA, a executar, pelo
prazo de três anos! sem direIto de exclusividade,

TVR NIl 123/00 - do Poder Executivo - que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll214, de 31 de maio de 2000, ~ue autoriza a
A~ONIA EM DEFESA E PROTEÇÃO DO MEIO
AMBIENTE· ADEPAM, a executar, pelo prazo de três
anos, sem cllreito de exclusividade, serviços de
radiodifusão .Icomunitária na cidade de Benjamin
Constant, Es18do cio Amazonas",
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável

TVR NIl 124/00 - do Poder Executivo· que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria ~ ~15, de 31 de maio de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇAp DOS AMIGOS DA PRAIA - DE
MARISCAL aexecutar, pelo prazo de três anos, .sem
direito de exclusívidade, serviços de radiodifusão
comunitária na cidade de Bombinhas. Estado de Santa
Catarina",
RELATOR: Deputado NELSON MEURER
PARECE~: favorável

TVR NIl 125100 • do Poder Executivo· que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nQ 216, da 31 de maio de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA. JABORÁ. para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito da
exclusividade, selVlço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Jaborá, Estado de Santa Catarina",
RELATOR: Deputado WALFRIDO MARES GUIA
PARE;CER: favorável

MENSAGEM NIl 126100 • do Poder Execullvo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria rfl 219, de 17 de dezembro de
1999. que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
ESTUDANTIL DA ZONA SUL DE BELO HORIZONTE a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclUSivida= serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de elo Horizonte, Estado de Minas Gerais",
RELATOR: putado PEDRO CANEDO
PARECER: favorável

TVR NIl 126100 - do Poder Executivo • que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constal'Jte ela
Portaria nll 217, de 31 de maio ela 2000, que autoriza a
FUNDAÇÃO COOPERHABIC PARA A EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL, para executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Erechim, Estado
do Rio Grande do Sul",
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA
PARECER: favorável

TVA NIl 131/00 • do Poder Executivo· que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 223, de 31 de maio de 2000, que autoriza o
CLUBE DE MÃES 'NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO', para executar, pelo prazo de três anos,
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TVR Nll 183100 • do Poder Executivo· que ·submete à
apreciação do Congresso NacIonal o ato constante da
Portaria nQ 253, de 7 de junho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO OULTURAL CRISTÃ DO PAU1.ISTA a
execular. pelo prazo de três anos, serviço àe
radiodifusão comunitária na cidade de Paulista, Estado
de Pernambuco·,
RELATC>R: Deputado NÁRCIO RODRIGUES
PARECER: favorável

TVR NlI ,184100 • do Poder Executivo - que ·submete à
apreciação do Congrosso Nacional o ato constante de
Ponarfa n~ 254, de 7 d& junhO' de 2000, que autoriza a
ACITA· ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL
DE ITAAANA a executar, pelo prazo da três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de racHodtfusio
comunitária na cidade de ltarana, Estado do Espírito
Santou

•

RELATOR: Deputado GESSIVALOO ISAIAS
PARECER: favorável

TVR NQ 185/00 - do Poder Executivo - que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 255, de 7 de junho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO D~ MÃES DE PIRAPEMAS a execut~r,
pelo prazo. de três anos, selVlço de radiodifusão
comunitária. na cidade de Plrapemas, Estado do
Maranhão",
RELATOR: DeJlWldo FRANCISTONIO PINTO
PARECER: fav()rável

TVR NR 188100 • do Poder ExecutIvo • que ·submete à
apreciação do Congresso NacIonal o ato conatarlte da
Portaria ni 25S. da 7 de jllf100 de 2000, que autoriza a

TVR NR 182100 • do Poder Executivo - que ·submete à
apreciação do Congresso Naolona1 o ato constante da
Portaria nR 252, de 7 de junho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAl
MUNDONOVENSE a executar, pelo prazo de três ano.,
serviço de·radiodHusão comunitária na cIdade d9 Mundo
Novo. Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA
PARECER: favorável

TVR Nll 1.81/00 - do Poder Executivo· que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nQ 251, de 7 de junho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO
CULTURAL E ARTlsTICA DE JATAIZINHO a executar,
pelo prazo de três anos, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Jataizlnho. Estado do Paranán

•

RELATOR: Depuu;.do PEDRO CANEDO
PARECER: favorável

TVR Nll 178/00 - do Poder executivo· que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria,n'} 248, de 7 de junho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO CULTURAL UNIÃO COMUNITÁRIA
ZONA SUL a executar, pelo prazo de três anos, serviçp
de radlocllfusão comunitária na c~ada da São Bolja.
&Atado do Rio Grande do Sul". '
RELATOR: Deputado HERMES PP{RCIANELLO
PARECER: favorável

TVR N~ 1nlOO • do Poder Executivo· que 'submete à
apreclaçao do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nQ 247, de 7 de junho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA DA
ESTÂNCI~ a executar, pelo prazo de três anos. serviço
de radiodifusão comunitária na cidade da Águas de
Santa Bárbara, Estado de São Paulo",
RELATOR: Deputado MAAÇAL FILHO
PARECER: favorável

TVR NR 175/00 • do Poder Executivo - que ·submete à
!lPreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Ponarla nll 219, de 31 de maio de 2000, que autoriza a
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO TRABALHADOR
RURAL DE SÃO JORGE DO I'VAí a executar, pelo
prazo da tf~S anos, serviço de radlodllusão comlU'lltária
na cidade de São Jorge do Iva[, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado IRIS SIMÕES
PARECER: favorável

TVR Nll 176/00 - do Poder executivo - que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 246, de 7 de junho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BATURITEENSe DE
POMU~ICAÇÃO E CULTURA· ACBCC, a executar,
pelo prazo de três anos, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Baturlté, Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: favorável

aem direIto de tmCIU5lvidade, aeIViço de radiodifusão TVR 'NR 1ao/ao . do Poder Executivo· que ·submete à
comunitária, na cIdade de Penalva, Estado do apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Maranhãou. Portaria "nQ 250, de 7 de jurjlo de 2000, que autoriza a
RELATOR: Deputado NÁI1lCIO RODRIGUES SOCIEDADE DE'PROTEÇAO À CRlANÇA POBRE DE
PARECER: favorável ARATUBA a executar, pelo prazo de tr6s anos, serviço

de radiodifusão comunitária na cidade,de Aratuha,
MENSAGEM NR 137/00 - do Poder executivo • que Estado do ceará",
·submete à Elpreciação do Congresso Nacional o ato RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYUNO
constantE' do Decreto de 25 de janeiro de 2000, que PARECER: favorável
'renova a concassãq da RÁDIO DIFUSORA
FRONTEIRA LTDA., Ipara explorar serviço de
ra;dlodifusão sonora em arda média. na cidade de Arrolo
Grande, Estado do Rio G~ande do Sul",
RELATOR: Deputado JORGE PINHEIRO
PARECER: favorável

I '
MENSAGEM Na 139/001 • do Poder Executivo· que
'submeta à apreciação 'do Congresso NacIonal o ato
constanle do Decreto d9 25 de jane,iro de 2000. que
'renova a concessão tlU10rgada àl RÁOIO 31 DE
MARÇO LTOA., para ew10rar sel\liço de radlodlfusio
sonora em onda média,! na cidade de Santa Cruz das
Palme/ras. Estado de São Paulo'·.
RELATOR: Depulado MÁRIO ASSAD JUNIOR
PARECER: favorável
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ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CENTRO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE
EDUCACIONAL LAR CRISTO REI - ACELCR a JAGUARETAMA a executar, pelo prazo de três anos,
executar, pelo prazo de Irês anos, serviço de sem direito de 6xclusividade, serviço de radiodifusão
radiodifusão comunitária na cidade de Borba, Estado do comunitária, na cidade de Jaguaretama, Estado do
Amazonas". Ceará-o
RELATOR: Deputado NÁRC10 RODRIGUES RELATOR: Deputado AAFAEL GUERRA
PARECER: favorável PARECER: favorável

TVR NQ 187/00 • do Poder Executivo - que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 257, de 7 de junho de 2000, que autoriza a
ACe - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
BRAÇONORTENSE, a executar, pelo prazo de três
anos, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Braço do Norte, Estado de Santa Catarina".
RELATOR: Deputado IRIS SIMÕES
PARECER: favorável

TVR NII 189/00 • do Poder Executivo· que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 350, de 17 de julho de 2000, que autoriza a
FUNDAÇÃO EXPANSÃO CULTURAL ÁÁDIO E TV
CANOINHAS a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqOência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina", .
RELATOR: Deputado HERMES'PARCIANELLO
PARECER: favorável

TVR NII 192/00 • do Poder Executivo • que 'submete li
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n2 366, de 24 de julho de 2000, que renova a
permissão para a RÁDIO SUBAÉ LTOA. para explorar.
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia".
RELATOR: Deputadó MARCELO BARBIERI
PARECER: favorável

TVR NII 215/00 • do Poder Executivo - que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 275, de 14 de junho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITARIA DE CARMO DO
RIO VERDE - GO a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Ca.rmo do Rio Verde, Estado
de Goiás".
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARCELLOS
PARECER: favorável

TVR Ng 216/00 • do Poder Executivo· que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nQ 276, de 14 de junho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 00 CRUZEIRO a
executar. pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Umirim, Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável

TVR Nll 217/00 • do Poder Executivo· que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 277, de 14 de junho de 2000, que autorjza a

TVR Nll 21 BlOO - do Poder executivo· que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll ~79, de 14 de junho ~e 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL DE FARTURA a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Fartura, Estado
de São Paulo".
RELATOR: Oeputado LÉO ALCÂNTARA
PARECER: favorável

TVR NR 219/00· do Poder Executivo· que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n~ 280, de 14 de junho de 2000, que autoriza a
RÁDIO COMUNITÁRIA WAGNER FM a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária, na cidade de Wagner,
Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: favorável

TVR NII 220/00 • do Poder Executivo· que ,·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portarla nR289, de 21 de junho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO COMUNITÁRIO COM
RÁDIO LOCAL PANORAMA FM a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Custódia. Estado
de Pernambuco".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE
PARECER: favorável

TVR NfI 221/00 • do Poder executivo • que "submete à
aprecIação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria na 290, de 21 de junho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMIGOS DO MEIO
AMBIENTE DE RIFAINA a executar. pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunItária, na cidade de Rifa/na, Estado
de São Paulo',
RELATOR: Deputado EURrPEDES MIRANDA '
PARECER: favorável

TVR NlI 222/00 • do Poder Executivo - que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 291, de 21 de Junho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA
EDUCATIVA CULTURAL CONSTANTINA a executar,
pelo prazo de três anos. sem direito de exclusivIdade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Constantina, Estado do Rio Grande do Suf,
RELATOR: Deputado BISPC WANDERVAL
PARECER: iavorável

TVR NII 223/00 - do Poder Executivo· que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
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TVR NQ 249/00 • do Poder Executivo • que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 293, de 21 de junho de 2000, qLt.J 3uwriza a
f'SSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA DE TR~S
LAGOAS a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço da radiodifusão

TVR Nl! 246100 • do Poder Executivo· que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 443, de. 14 ~e agosto de 2000, que outorga
permissão à FUNDAÇAO ALVARO CORDEIRQ ptlra
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, servlQO da radiodifusão sonora em
freqClência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Coração de Jesus, Estado de
Minas GeralsM

,

RELATOR: Deputado IRIS SIMÕES
PARECER: favorável

TVR N~ 245/00 • do Poder Executivo· que ·submete à
apreciação dQ Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 442, de 14 ~ agosto de 2000, que outorga
permissão à FUNDAÇAO EDUCATIVA APOIO para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço ele radiodifusão sonora em
freqüêncla modulada, com fins exclusivamente
educativos, na localidade de Sobradinho, Distrito
Federal".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLrVE1RA
PARECER: favorável

TVR NlI 232100 • do Poder Executivo - que "submete la
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n1l 263. de 14 de Junho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNtTAAIA DE
SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO· ACOSMOC. a
executar, pala prazo da três anos, sem direito de
exclusividade, serviço da radiodifu!!lão comunitária nA
cidade de Santa Cruz da Monte Castelo, Estado do
Paraná".
RELATOR: Deputado DA. HÉUO
PARECER: favorável

TVR NlI 234/00 • do Poder Executivo • que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato cons1Mte da
Portaria nll 265, de 14 de junho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
DESENVOLVIMENTO CULTURAL E AATfSTIGO DE
URA( a executar. pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
oldade de Umf, Estado do Paranâ".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: favorável

TVR NlI 228/00 • do Poder Executivo • que 'submete à
apreciação do Congresso. NacioMI o ato constante da
F'btt~ria rf 317, de 5 de julho de 2000, que autoriza a
FUNDAÇAO CULTURAL EBENEZER a executar. pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade. serviço
de radiodifusão comunitária, na cidade de santa Helena
de Goiás; Estado de Goiás",
RELATOR: Deputado GILBERTO KASSAS
PARECER: favorável

TVR Nll 227/00 • do Poder Executivo· que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato cOl'l6tante da
Portaria nU 301, da 21 de junho de 2000, que autoriza a
SOCIEOADE AÁD(O COMUNITÁRfA • A VOZ 00
CONTESTADO FM B executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radlodlfusão
comunMrll1l, na cidade de lranl, Estado de Santa
Catarina". /'
RELATOR: De~utaêfo JOSé PRIANTE
PARECER; ~rável

TVR Nll 226100 • do Poder Executivo· que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 298, de 21 de junho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA GAVIOLl
DE RIBEIRÃO CLARO a Eixecutar, pelo prazo de três
anos,' sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Ribeirão Claro,
Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado tRIS SIMÕES
PARECER: favorável

I .

-MENSAGEM NIl 231/00 • do Poder executivo· que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 5, dEI 7 de Janeiro de 2000, que
outorga permissão fI FUNDAÇÃO PADRE LIBÉRIO
para executar, pelo prazo de dez anos. sem direito de
exc,uslvjdad~, serviço de radiodifusão sonora em
freqüêl)cia modulada, "com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Pará de Minas, Estado de
Minas GeraisM

,

RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável

TVA NIl 225/00 • do Poder Executl\;o • que 'submete à
apreciação do Oongresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 295, de 21 de jlInho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITP.RIA DE RADIODIFUSÃO
PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAl E ARTfsTICO
CARAIBAS a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Caralbas, Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado CORfl.UCl SOBRINHO
PARECER: favorável

portaria ~ 292, da 21 de junho de 2000, que autorIza E! TVR Nll 231/00 • do Podár Executivo • que 'submete à
FUNDAÇAO CENTRO DE APOIO SOCIAL DE apreclaçlo do Congresso. Naclon~ o ato constante da
Cl\MAQARI a executar, pelo prazo de três anos, sem Portaria nll 262, de 14 de junho de 2000, que autorlza a
direito de exclusividade, servl~ de radiodifusão ASSOCIAÇÃO O BOM SAMARITANO A.B.S. a
comunitáne, na cidade de Camaçarl, Estado da Bahia", exeoutar, pelo prazo da três anos, sem direito de
RELATOR: Deputado HERMES PAACIANELLO exclusMdade, serviço da radiodifusão comunitária na
PARECER: favorável cidade de Rio Branco do SUl, Estado do ParanáM

•

RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: favorável
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- - - - - - - . ---- -~ -
comunitária, na cidade de Três Lagoas, Estado do Mato
Grosso do Sul",
RELATOR: Deputado MAGNO MALTA
PARECER: favorável

TVR Ng 251/00 • do Poder Executivo - que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nQ

~02, de 21 de junho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇAO COMUNITÁRIA NOVO ALVORECER a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Eldorado, Estado do Mato Grosso do sur.
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER~ favorável

MENSAGEM NlI 271/00 • do Poder executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria ng 241, de- 31 de dezembro de
1999, que renova, por dez anos, a partir de 28 de julho
de 1997, a pennissão_outorgada à RÁDIO ATLÃNTIQA
FM DE SANTA MARIA LTDA, para explorar, sem dIreito
de exclusividade, selViço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na cidade de Santa Maria, Estado
do Rio Grande do Sul",
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA
PARECER: favorável

TVR Ng 272100 - do Poder Executivo - que ,'submete à
aprecIação do Congresso Nacional o ato constal1te da
Portaria nll 320. de 5' de julho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTf5TICO DE
BRAGANEY a executar, pelo prazo de três 'anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária. na cidade de Bragâney, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLlVEI~ :
PARECER: favorável

TVR NR 299/00 • do Podar Executivo • que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato éónstante do
Decreto de 1a de setembro de 2000, que outorga
concessão à FUNDAÇÃO EDUCATIVA DE
RADIODIFUSÃO FUTURA, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de São Gonçalo,
Estado do Rio de Janeiro". '
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLJNO
PARECER: favorável

MENSAGEM N5I 379/00 - do Poder Executivo • que
·submete à apreciação do Congresso Nacional, o ato
constante da Portaria nll 46. de 29 de fevereiro de 2000,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ALIANÇA
DO TOCANTINS a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Aliança do Tocantins. Estado
do Tocantins·, '
RELATOR: Deputado HERMES PARqlANELLO
PARECER: favorável

TVR N' 392/00 - do Poder Executivo • que "âubmete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
portaria ng 584, de 26 de setembro de 2000, que
outorga pennlssão a FUNDAÇÃO NAGIB HA\CKEL.

para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
excl~sividade, serviço de radlodffusão sonora. em
frequêncla modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cIdade de São Luiz, Estado, do
Maranhão". J
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA i

PARECER: favoráVel

MENSAGEM N1I 397100 - do Poder Executivo ~~lque
·submete à consideração do Congresso Naciôrial o ato
constante do Decreto de 13 de março de 2000,'.que
'renova 8

4
concessão outorgada à FUNDAÇÃO DE

EOUCAÇAO E CULTURA, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onela média, na cidade de
Estância, Estado de Sergipe".
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO
PAReCER: favorável

. , ~

MENSAGEM NQ 514100 - do Poder executivo ., que
'submete à apreciação do Congresso Naclonal..o ato
constante da Portaria nQ 62, de 21 de março 00,2000,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
AMÉRiCa DE CAMPOS a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade-;-serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de América de
Campos, Estado de São Paulo·.
RELATOR: Deputado NÁRCIO RODRIGUES
PARECER: favorável

TVR Ng 552/00 - do Poder Executivo - que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nQ 653, de 19 de outubro de 2000, que oLitorga
pennissão à CB EMPREENDIMENTOS LTDA. para
explorar, pelo prazo de dez anOEi, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
treqOêncla modulada, na cidade de Santa Cruz do
CaplbaFibe,'Estado de Pernambuco",
RELAtOR: Dspumao NEY LOPES
PARECER: favorável

MENSAGEM NQ 560}OO • do Poder Executivo'-·, que
·submete à apreciação do Congresso Nacional''o ato
constante da Portaria n51 59, de 21 de março de 2000,
que autoriza 4 a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
RADIODIFUSAO DE CAREAÇU a executar, pelolprazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Careaçu.-Estado
de Minas Gerais .;=- : -':: .'
RELATOR: Deputado MALULY NETTO '~ .';l,

PARECER: favorável

MENSAGEM Ng 594/00 - do' Poder Executivã • Que
"submete à apreciação do Congresso Nacional' o ato
constante da Portaria ng 68, de 21 de março de 2000,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
COMUNITÁRIA E SOCIAL, AJUDA FRATER~A a
executar, pelo prazo de três anos, sem dfrelto de
exclusividade, seryiço de raçli<?difusão comun,i,târia na
cidade de Torrinha, Estado de São Paulo'. -"
RELATOR: Deputàdo BISPO RODRIGUES '..,'
PARECER: favorável -, I.: J ...

- , -l '

MENSAGEM NQ 620/00 - do'Poder Executivo - que
·subm.~ à apreciação do Congresso Nacional o ato
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CiOOIStanta da F'ortaJla nlt B2. de 21 de março de 2000.
que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
RAOloFUSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
ARTíSTICO e CULTURAL NOVA ONOA DE CARMO
00 RiO CLARO a execular, pelo prazo de três 61\0&,
..m direito de eJ(C/~lvl(hde, serviço de ,.d1odltusio
comunitária na cidade de Carmo do RIo Claro, Estado
de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA
PARECER: favorável

ME~SAGaJl N'a 624100 • do fioàeT ~tl - ~
"submete à aprecll':lÇão dtl Conqf6S~o Naclonal o ato
constanto da Portaria nll 119, de 3 de abril de 2000, que
autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ELDORADO
PARA O DESENVOLVIMENTO SOCII\L, CULiUR~ e
ARTísnco DE CASTAO AlVES a executar. pelo prazo
de trêS anos, sem direito de exclusMdade. serviço de
radiodifusão ComunitárIa na cIdade de Castro Alves,
Estado da Bahia".
REL.ATOR: Oeputado NARC/O RODRIGUES
PARECER: favorável

OR.D1NÁRb\

PROJETO DE LEI N" 1,078·Al99 - do Sr. Ronaldo
Va:::ooncellos • que "acrescenta o inciso Xlii ao artigo 311
da Le\ nll 9.472. de "16 de lulT1Cl Ól!l ~997. prevendo o
detalhamento de todas as chamadas ou contas
telafônlcas".(Apenaado: PL~ 1,861199)
RELATOR: Deputado \VALTER PINHEIRO
PARECER: favorável a este e ao PL n~ 1.861199.
apensado, e ao subStitutivo da Comlsslo de Detesa do
Consumidor, Melo Ambiente e MlllOJtas, oom
lSIubamenda.

PROJETO DE LEI NQ 1.357199 - do Sr. Ubiratan Aguiar·
que "altera a redação dos arts. 111 e 3Dda Lei na 9.257,
de 9 de janeiro de 1996".
RElATOR: tleputadoWALTER ?\N~E\RO

PARECER: favorável
,

PROJETO De LEI N" 2.231199 • do Sr. José Cartoa
Elias • que "obriga os responsáveis par 'aites'
provedores de Informaçóea na Intemet a fomecar
classificação Incllcattva do çorneúdo veiculado".
REl..ATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: favoràvel com emenda

I '
PROJETO DE LEI NII 2.973·AfOO • do Sr. Aldo Rebelo·
que "dd nO"8 redação li al(naa "a" do Inciso I do art. 23
da Lei 1111 8.977, de 6 de }Ilmliro de lS95, que 'óisplJe
SCb1'8 \> SeN\y\> d~ TV la. Caho ~ d'á. cU\res
providências'".
RELArOR: Deputado ALBERTO GOLOMAN
PARECER: 'avoráv81

PROJETO DE lEI Na 3.280/00 •.do Sr. De Vela8co •
que ~ci9plle sobre a limitação da exib/çio e veSCUJaçlio
da Juta livre ou 'vale--tudo' nos C8I08 que especlllca".
RELATOR: 08pute.clo LUIZ MOREIRA
PARECER: favorável, com elMf\da.

_ ,! l/ _

COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E
JUSnçA EDE REDAÇÃO

REUNIÃ.O ORDINÁRIA

Local: Plenário 01, Anexo 11
Hora: 10h

A - Proposições sujeitas à aprecIação do
Plenário da Casa:

URGêNCIA

SUBSTITUTIVO 00 SENADO AO PROJETO DE LEI Nll
4,6SO-A/1994· que ·dlsp~ sobre bebidas".
RElATOR: 06putado ROLANO LAVIGNE.
PARECER: peIll constJtuclonalldade, juridlcidade e
técnica IegisIaIlva deste, com SCJbemenda&.

PROJETO Oe. LEi Nll 2..QS711999 - da Sra. luiu
Erundlna • que ·d~ sobre a obrigatoriedad8 de
Instalação de brinquedoteeas n06 hospital!> da reue
pública",
RELATOR: Deputada OSMAR SERAA.GLIO.
PARECER: pela Inconslituclonalldade.

PROJETO DE LEI Nll 3.182/2000 • do Sr. Vivaldo
Balbosa • que "altera a tel nll 6.429, de 2 de junho de
1992, .obre sançlSea aplicáveIs~ Agentes Públicos·,
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidada e
técnica legislativa, na forma do substitutivo.

PROJETO DE LEI NR 3.75612000 - do Poder executivo
(MSC 1.687/2000) • que -altera o § 311 do art. 11 da Lei n
119.311, de 24 de outubro de 1996". '
RELATOR: Deputa<io RONALDO CEZAR COELHO.
PARECER: pela constltuçJonalldads, ju1ld1alctade fJ

técnlea legislativa.·

ESPECIAL.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NR
1'71/1993 • dO ~r. Benedito DomIngos e,outros • que
"altera a redaçio do BIt 228 da CoMtitulção federal
(imputabilidade penal do maior de deZesseis anos)".
(Apensadas: PEC 3711995, PEC 68/1999. PEC 91111:)95.
PEC 133t1~99, PEC 15011999.,PEC 1&7/1999, ?E.C
16911999, PEO 260l200O, PEC 30111996, PEC
38811998, PEC 426/1996, PEC 53111997, PEC
633/1999). _
RELATOR: Deputado INALDO LEtrAO.
PARECER: pela admiaslbllldade deata e das PECs nGs
31195; 301196; 531/97; 91195; 386l96; 426196, 6S3I99,
6~9, 1~, 15~, 167~, 169~ e 2B~2000,

apensadas. I

VISTA ao Deputado Marcos Rol/m, em 10106IS9.
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PROJETO DE I.EI COMPLEMENTAR NR 87/1996 • do
senado Federal (PLS 21111995) " que "modifica
dispositivo da l.ei Pomplementar nR 82 de 27 de março
de 1995-.
RELATOR: DepuúJdo RENATO VIANNA.
PARECER: pela çonstltuclonalidade, juridicldade "e
técnica legslativa (feste, nos tennos do substi~tivo.

PRIORIDADE

EMENDAS DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR NlI 202AJ1989 - que ddispôe sobre a
tributação ele grandes fortunas, nos termos do art. 153,
Inciso VII da Constituição Federar.
RELATOR: Deputaclo FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, Juridicldade e
técnica legislativa das Emendas apresentadas' em
Plenário de nRa 1, com subemendas, 8, 10, 14, 16,17 e
20; pela inluridlcldade das de nas 2 e 18; pela
Inconstitucionalldadedasdsnis4,6. 11,12,13, 15e 19
e pela rejeição por falta de técnica legislativa das de ~$
3,5,7e9.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
23912000· do Sr. Hugo Blehl e outros· que "acrescenta
inciso ao art. 22 d~ Constituição Federal".
RELATOR: Depu'lado ANTONIO CARLOS KONDER
REIS.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃO NR
25412000 - do &onado Federal (PEC 66/1999) • que
"altera o art. 42 do Ato das DIsposições ConstitucIonais
Transitórias, prorrogando, por dez anos, a aplicação; por
parte da União, de percentuais mfnlmos do total dos
recusas destinados à irrigação nas Regiões Centro·,
Oeste e Nordeste". (Apensadas: PEC 35011996, PEC
107/1999, PEC 18211999, PEC 18S/1999, PEC
21812000).
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.
PARECER: pela admissibilidade d86ta e das
apensadas.

PROPOSTÀ DE EMENDA À CONSmUlçÃO NR
28912000 • do Poder executivo (MSC 1.30812000) • que
"acrescenta o art. 79 ao Ato das Disposições
Constitucionais Transltórias, Incorporando os Policiais
Militares do extinto Território Federal de RondOnia aos
Quadros ela União·.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO NR
635/1999 ".do Sr. Celso Russomanno e o~~~ - que "dá
nova redação aos Inclsos XXXIV e LXX o art. SR,
bem como ao inciso IV do art. 24 da Constltulç4o
Federal'.
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMÉDA À CONSTITUiÇÃO NR
3411999 " do Sr. Pom de Mattcjs e outros " que
"acrescenta Inciso ao rt. 93 da Constituição Federal,
que dispõe sobre o ingr o na magistratura e dá outras
providências",
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CqNSTITUIÇÃO NA
3511999 • do Sr. Glycon Terra PintP e outros - que
"dispõe sobre a dispe~a de alvará ou licenciamento
para instalação de tem os de qualq4er culto, a fixação
de limites geográficos bem COI1'lC a cobrança de
qualquer tipo de taxas (~rt. 3D, VI)I)".
RELATOR: Deputado FAEIRE JUNIO~.

PARECER: pela InadmissIbilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NR
39/1999 - do Sr. Enio Bacoi e outros· que "dá nova
redação à a1fnea "d" do Inciso XXXVIII do art. 5; da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO.
PARECER: pela inadmissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
49/1999 • do Sr. Paulo Lima e outros - que "dá nova
redação ao art. 48 e revoga a allnes "d" do inciso 111 do
art. 52 da Constituição Fetleral'.
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela inadmissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
63/1999 • do Sr. Eduardo Paes e outros· que "dá nova
redação ao art. 3D, inciso V, a fim de incluir como
competência municipal os serviços de distribuição de
água e captação de esgoto",
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NR
8211999 - do Sr. Valdeci Oliveira e outros - que "dá nova
redação ao art. 173 da Constituição Federal".
REtATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela inadmissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
12111999 • do Sr. Roland Lavigne e outros • que
"acrescenta parágrafo ao art. 55 da Constituição
Federal",
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
139/1999 - da Sra. Luiza Erunclina e outros " que
"acresce inciso VIII e § 611 ao art. 153. criàndo Imposto
progressivo sobre heranças e doaç~ de competência
da União",

PROPOSTA DE EM~NDA À CONSTITUiÇÃO NR RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
22/1999 " do Sr. Enio Baco! e outros - que "autoriza o PARECER: pela admissibilidade, com emenda.
divórcio após 1 (um) ano de separação de fato ou ele
direito e dá outras provIdências".

,RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela admissibilidade.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 10111996· do
Sr. Padre Roque - que "alterEI a competência do
Conselho Monetário Nacional para determinar as
caracterfstlcas das cédulas e moedas nacionais'.
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e da
emenda ela Comissão de Economia, Indústria E!
Comércio.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nll 104N1996
do Sr. João Fassarella • qUE! "acrescenta parágrafos 12 e
211 ao artigo 17 da Lei nll 4.3·20, de 17 de março de 1964,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela Inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 17011997 - do
Sr. Júlio Redecker • que "dispõe sobre a estabilidade,
no emprego, decorrente de achiente do trabalho e de
doença profissional ou do trabalho"•
FtELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridiciclada ~

técnica legislativa deste, com emenda.
VISTA ao Deputado Waldir Pires, em 31/10/2000.
O Deputado Waldir Pires apresentou voto em separado,
em 0911 1/2000. .

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 198/1997· do
Sr. Hermes ~arclanello - que "estabelece competência
aos Munic[plos para decidirem sobre o horário df3
funcionamento ckJ In.stltuições fina.ncelras·. (Apenoo.do.s :
PI..C 10912000).
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECERl pela constItucionalidade, jurfdlcidade a
técnica legislativa deste e do apensado, com emendas.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N; 311999 - do Sr.
Átila Uns - que 'cria a Região Integrada ela
Desenvolvimento Manaus-Boa Vista e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nll44l1999 - do
~r. Valdemar Costa Neto - que 'exclui a categoria dos
juizes de paz elos benefk:lados com prisão especial'.
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA.
PARECER: pela Inconstituclonelldade.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 8411999 •
do Senado Federal (PDS 1/1997) - que "susta os efeitos
da. Nota Conjur-Mlnfra 110 24192, aprovada pelo Senhor
Presidente da República, segundo despacho publicado
em 24 de março de 1992, na Exposição da Motivos n°
19/92, do Ministro de Estado da Infra-Estrutura'.
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela constitucionalidade, juridJcldade e
1~lca legislativa.
VISTA CONJUNTA aos Deputados InaJdo Leitão, José
AntOnio Almeida, Waldir Pires e Robson Tuma, em
OOIOBi2000.

PROJETO DE LEI Nll 3.187/1997 • do Senado Foderal
(PLS 260/1995) • que "dispõe sobre o crime de dano,
alterando os arts. 163, 165 e 167, e acrescentando o art.
1fJl·A ao Decreto-Lei n~ 2.848, de 7 dezembro de 1940
- Código Penal". (Apensados : PL 1.309/1999, PL
1.83411999, PL 2.01611999).
RELATOR: Deputado JOSÊ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela -constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e dos apensados e, no mérito,
pela aprovação deste e dos PLs nlls 1.309/1999 e
2.016/99. apensadas, nos termos do substlbJtivo, e pela
rejeição do PL nll 1.83411999, apensado.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Professor luizioho e
André Benassi, em 17/1012000.
O Deputado André 8et'Iassl apresentou voto em
separado, em 14/1112000.

PROJETO DE LEI NIl 3.73111997· do Senado Federal
(PLS 3.731/1997) - que "define e regula os meios de
prova e procedimentos investigatórios, destinados à
prevenção e repressão dos crimes praticados por
organizações crlminosas".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.
PARECER: pela. constitucionalidade, jurldicldad9,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste,
com emendas.

PROJETO DE LEI N" 2.22011999 - do Senado Federal
(PLS 180/1999) • que "acrescenta parágrafos ao art. 13
da Lei nQ 9.096, de 19 de setembro de 1995, de modo a
permitir a oriação de federação de partidos politicos,
revoga o art. 57, para permitir a vigência imedIata da art.
13 da refertda Lei, e altera a redação do § 2<> do art. 47
da Lei n° 9.504,' de 30 de setembro de 1997«.
(Apensados: Pl 670/1999, PL .1.33511999, pL
1.581/1999, PL 1.582/1999, PL 1.685/1999, PL
2.94412000, PL 4.909/1999). I

RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela col\Stltuclonalldal!le, juridicldade,
técnica legislativa e, no mérito, pala aprovação deste a
pela constituclonalldada, juridlcidade e técnica
legislauva. nos termos dos substitutivos, a, no mérito,
pela rejeição dos apensados.

PROJETO DE LEI N9 2.7411.2000 - do Senado Federal
(PL5 3211999) • que 'altera o aft. 61 do Decreto-lel n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para
incluir circuJ1stlincia agravalite genérica nos casos de
crimes praticados contra policiais, membros do
Ministério Público ou magistrados no exercfcio de suas
funções ou em razão delas'. (Apensados : PL
1.22611999, PL 2.00411999, PL 2.50312000).
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR.
PARECER: pela constitucionalidade, jurid!cldade e
técnica legislativa deste e dos apensados, a, no mérito,
pela aprovação deste e dos Projetos de Lei nlls 1.228198
e 2.004199. apensados, e pela rejeição do Projeto de Lei
nO 2.503/00, apensado.

TRAMITAÇÃO ORDINARIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ng 371/1997·
do Sr. Jair MenegueHi. que "susta 06 efeitos do
Decreto nll 2.100, de 20 de dezembro de 1996, da
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Pr~dêncra da Repl1bUca, que "toma pllblica a PROJETO DE LEI NII 242A/1999 • do Sr. José Machado
denúnc:la, pelo Brasil, ela Convenção da OlT nll 158 • que »dlspõe sobre a proibição da Partk:ipaçio de
refa.tiva ao·Término ela Rel~ão de Trabalho o por integrantes das Forças Armadas, das poUclas federal,
IniCiativa do Empregador». f civil e militar, e das guardas municipais, em empresas
RELATOR: D6putado CIRO NOGUEIRA. privadas de segurança". (Apensados: PL 1.20911999).
PARECER: peta Inconstituclonalldade e Injuridlcldade. RELATOR: Deputado EDUARDO PAES. .
VISTA 89 Deputado JOSé Olrceu em 0411012000. • PARECER: pala Inconstitucionalidade deste e do
O Deputado José Dirceu apresentou voto em separado. apensado.
em 1811012000.

PRàJETO OE OECRETO LEGISLATIVO NII 429/1997 
do Sr. lnáclo Arruda· que "susta os efeitos da Pórtarla
nll 119, de 3 de junho de 1997, tio Ministro de Estado da
Fa%encla, que veda a realização de despesas ou a
assunção de obrigações diretas que excedam os
critérios orçamentállos ou adicionais".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela inconstitucIonalidade.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 436/1997 •
do Sr. Padre Roque· que "suata os eteitCl6 da art. 4lI do
~reto na 2.250, de 11 de Junho de 1997, do Poder
Executivo, que dispõe sobre a vistoria em Imóvel IUral
destinado à reforma agrária e dá outras providênclas".
(Apensados: PDl43711997).
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela inconstitucionalidade 6, no mérito, pela
rejeição deste e do apensado.

PROJETO DE LEI NlI 3.482Af1997 • do Sr. Paulo.
Rocha· que -acrescenta ao Decreto-Lel nO 261. de 28
df3 fevere{ro de 1967, que dtapõe sobfe socUldades de
capitalização e dá outras providênCias, artigo que dispõe
sobre trtulos não resgatados·.
RELATOR: Deputado AYRTON XEREZ.
PARECER: pela Inconstltucidnalidade deste e do
Substitutivo da Comissão de Economia, IndClstrla e
Comércio. .
VIS;A ao Deputado José AntOnio Almeida, em
2811112000.

PROJETO De LEI NII 4.057A1199S • elo Sr. celso
Russomanno - que "acrescenta parágrafo ao arl 20 da
Lei n° 7.102, de 20 de junho de 198$. a 11m de tornar
obrigatório o uso de Instrumentos de filmagem nos
calxas eletrOnicos". (Apensados: PL 3.07012(00).
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela constitucionalidade, Juridlcldade e
técnica legislativa deste, nos termos ciosubstitutivo; pela
constitucionalidade, jurldicldade e técnica legislativa,
com. emenda, do Projeto de lei nll 3.07012000,
apensado; e pela InjUTidlcltlade '8 anti-regimef\\a\lda.àe
da emenda da Comissão de Flr1anças eTributação.

PROJETO DE LEI NQ 8111999· da Sra. Iara Bernardi •
que "dispõe sobre o crime de assédio sexual e-dá outraS
providências". (Apensados: PL 85811999).
RELATOR: Deputado MARCELO DÉOA.
PARECER: .pela constitucionalidade, Jurldlcldade.
técnica leglalativa e, no mérito, pela aprovaçio, deste e
do apensado, nos termos subatibltivo.
VISiA CONJUNTA aos Deputados InaJdo Leitão. José

--AntOnio Almeida, José Roberto Batochío e ZUlaiê Cobra,
em 041·1012000.

PROJETO DE LEI ~ 1.931/1999 • do Sr. Roberto
Jefferson • que "revoga a Lei nll 9.454, de 7 de abril de

0

1997". (Apenaad08~ Pl2.368f2.000).
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela constitucionalidade. jurldlcldade e
técnica legislativa deste e do apensado e. no mérIto.
pela aprovação do PL 1.931/99 e pela rejeição do PL
2.36912000. apensado.

PROJETO DE LEI N112.08511999 • do Sr. Neuton Uma·
que udispõe sobre a prestação de assistência reI/glosa
nas entidades civis".
RElATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridJclctada e
técnica legislativa a, no mérito, pela aprovação, nos
termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado José Dirceu. em 1811012000.

I
PROJETO CE LEI NlI 4.88511999 • do Sr. Jaques
Wagner • que 'toma contravenção a exploraçio de
loterias, sem a devida divulgação de valores
arrecadados, acrescentando artigo 80 ::>ecreto-Lel nll

3.688. de 03 de outubro de 1941-.
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade e
técnica legislativa deste, com substitutivo, e, no mérito.
pela sua aprovação.

PROJETO DE LEI NlI 3.06912000 • do Sr. Régia
Cavalcante • que "'l1$titui o avia0 anteelpatio ao f\adOT
delnadlmplêncla do devedor".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SAlES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade,
técnlca legiaIativa e. no méritO. pela aprovaçio, nO$
tennos do substitutivo.
VISTA ao Deputado lédjo Rosa, em 18110/2000.
O Deputado lédlo Rosa apresentou voto em separado,
em 09111/2000.

SEM PRAZO

CONSULTA SJNlIJ2QOO • da Presidência da Câmara Dos
DeputadoS· que "sol\c\ta a menife&ttu;io tia Com~
de Constituição e Justiça e de Redação sobre questão
da ordem levantada em Plenário quanto li assunção
temporária dos Deputados Suplentes em virtude da
eleição df3 Deputados para Prei&itos.em 2000·.
RELATOR: Deputado INALDO LeITAO.
PARECER: pela Incompatibilidade prevista nos arta.. 54,
11 ·d" e 55, Ida Constitulção Federal, no sentido de que
Deputados e Senadores não poderão, desde a posse.
asr titulares de mais de um cargo ou mandato público
eletivo.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 649/2000 •
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 20212000) • que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio At/ântlda FM de
Pelotas Uda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqQêncla modulada, na cidade de Pelotas,
Estado do Rio Grande cio Sul".
RELATOR: Deputado NELSON MAACHEZAN.
PARECE~: pela constltuolonalldade, juridlcldade e
técnica legislatIva.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 65712000·
da Comissão de Clência e Tecnologia, ComunIcação e
Informática (MSC 596/2000) • que "aprova o ato que
autoriza a Associação Creche Lar da Criança Feliz a
executar serviço de radlocfdusão comunitária, na
localidade de Palneiras, Estado de Minas Gerais·.
RELATOR: DepU1ado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidade, Jurldicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W:I 671/2:.100·
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicaç'io e
Informática (MSC 4"5112000) - que "aprova o ata que
renova permisSão à Sociedade Rádio Lagoa FM Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na localidade de Barra do Ribeiro,
Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade. Juridicldade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N1l 63012000·
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 69012000) • que "aprova o ato que
autoriza 8 Associação a ServIço da Esperança a
executar serviço de radiodifusão comunltMa, na
localidade de Indiana, Estado de São Paulo'.
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela êOnstitucionaJJdade. jurldlcidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRIrrO LEGISLATIVO NQ 628/2000·
da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 567/2000) • que "aprova o ato que
autoriza a. Associação Comunitária de Eldorado do Sul a
executar serviço da radiodIfusão comunItária. na
localidade de Eldorado do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul',
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e
técnica legislativa.

à apreciação autoriza a AssociaÇão Cult\lIaJ Comunitária de LagNl
Formosa a executarserviço de radiodifusão comunitária,
na localidade de Lagoa Formosa, Estado de Mlnu5
Gerais".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcldade e
técnica legislativa

PROJETO DE! DECRETO LEGISLATIVO NIl 54212000 •
da Comissão da Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Inforrpátlca (MSC 182011999) • que "aprova o ato que
outorga concessão à Fundação Educativa e Cultural
Alto Paratlalba, para executar serviço de radiodifusão
de sons e Imagens, na cidade de Ponta de Patos da
Minas. Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: pela con'5tltuclonalídade, jurldicldade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 557/2000,
da Comissão de Ciência a Temálagia, Comunicação e
Informática (MSC 11712000) • que "aprova o ato q~e

autoriza a Associação Comunitária dos Bairros do
Municlpio de Luz a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Luz, Estado de Minas
GeraIs",
RELAT9R: Deputado.SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlciclade e
técnica legislativa.

I I, •

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 602/2000
da Comissão de Ciêócia e Tecnoiogia, Comunicação e
Informática (MSC 610/2000) ~ que "aprova o ato que
autoriza a Associaçáo Comunitária Estrela do Norte a
exeoutar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Taipú, Estado do Rio Grande do Norte".
RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcldede e
técnica legislativa.

PROJETO DE DeCRETO LEGISLATIVO NQ 621/2000 
da Comissão de CIência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 517/2000) • q\.le 'aprova o ato qye
autoriza a f~ssoclação de Radiodifusão Comunitária da
cidade de Dom Sjlvérlo a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Dom Silvérto,
Estado de Mlnas Gerais''.
RELATOR: Deputacto SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PRAZO CONSTITUCIONAL
(art. 223 c/c 64, §§ 2" e 4° da CF/aS)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 529/2000
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC1680n998) • que 'aprova o ato que
outorga permissiío à Universidade de São Paulo, para
executar cerviço da radiodifusão sonora em freqllêncla
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cldade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo·,
RELAíOR: Deputado ARY KARA.
PARECER: pala constitucIonalidade, juridlcidade e
técnica legislativa.

B - ,Proposições sujeitas
concl,usiva das Comissões:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 62512000 •
da C<:lmis.são de Ciência e Tecnologia, ComunlC8A;ão e
Informática (MSC 66312000) v que "aprova o ato qUI!
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PROJETO DE LEI NII 3.173/1997 • do Senado'Federal
(PLS 22/1998) • que "dispõe sobre os doCumentos
produzidos e os arquivados em meio eletrônico e dá
outras providências". (Apensados: PL 1.80611999).
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste,
das Emendas da Comissão de Economia, Indl)strfa e
Comércio de rP's 1, 2, 4 e 5 e da emenda 'de nll 1
apresentada nesta Comissão, nos termos do
Sub.stltutivo; pela constitucionalidade, jUridicldade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL nll

1.806199, apensado; e pela inconstitucionalidade da
Emenda da Comissão de Economia Indústria e
Comércio de nll 3 e das emendas de nlla 2 e 3
apresentadas nesta Comissão. '

PROJETO DE LEI NlI 3.2068/1997· do Poder Executivo
(MSC 641/1997) • que "altera a sede e c:i foro' da
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. • INB". .
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR. •
PARECeR: pela constitucionalidade. jurid.~~idade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI NII 3.733/1997 - do Senado Federal
(PLS 124/1996) • que ·altera a alínea "b" do § 211 do art.
589 do Código Civil, com a redação dada pela Lei ng

6.969, de 10 de dezembro de 1981".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicld21ds, falta
de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeiçãO: "

PROJETO DE LEI N1I 3.748A11997 • do Poder 'E~tlvo
(MSC 1.211/1997) . que "dá nova redação aos"§§ 111 e
2!l do alt. 477 da Consolidação das ,Leis do Trabalho·.
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislatIva.
VISTA ao Deputado Waldir Pires, em 22/11/2000.

PROJETO DE LEI Nll 4.080811998 • do Sr. Werner
Wanderer· que "altera os limites do Parque Nacional do
Iguaçu, criando a Zona de Uso Especial do 'guaçu, de
acordo com o art. 225, § 111 , inciso 111 da Constituição
Federal".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Osmar Serráglio e
José Dirceu, em 07111/2000.
O Deputado Osmar Serráglio apresentou voto em
separado, em 22/11/2000.

PROJETO DE LEI Nll 1.052A11999· do Senado Federal
(PLS 166/1998) - que ·altera a Lei nll 9.691, de 22 de
julho de 1998, que "altera a Tabela de Valores da Taxa
de Fiscalização da Instalação por Estação. objeto do
Anexo \li da Lei n2 9.472, de 16 de julho de 1997, que
dispõe sobre a organização dos serviços de
telecomunicações, a criação e o funcionamento de um
órgão regulador e outros aspectos instJtucionais, nos:
termos da Emenda Constitucional nR 8, de 1995", e
dispõe sobre as taxas da fiscalização de instalação e de

funcionamento de serviços de radiodifusão de sons e
imagens educativa".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA.
PARECER: pela constitucIonalidade jurldicidade e
técnica legislativa. '
VISTA ao Deputado André Benassl, em 04110/2000.

PROJETO DE LEI NQ 1.92011999 • do Senado Federal
(PLS 482/1999) • que "altera Oart. 10 da Lei nl! 9.504,
de 30 de setembro de 1997. ampliando o número
máximo de candidaturas passíveis de registro pelos
partidos políticos nas eleições legislativas em todos os
níveis da Federação·. (Apensados: PL 1.32111S99, Pl
1.709/1999, PL 1.752/1999, Pl1.75311999).
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, Julidicidade e
técnica 18Qi;slativa deste e dos apensados, com
emendas, e,lno mérito, pela aprovação deste(e reJeição·
dos apensados.

PROJETO DE LEI Nll i.589/2000 • do Sr. Edis~~
Andril'1o - que "altera o ~posto no parágrafo único do
art. 541 do $ódlgo de Prqcesso Civil· Lei n~-5.a69, de
11 de Janeiro de 1973, para admitir as decisões
disponfveis em mrdla eletrônica, Inclusive na Internet.
entre as ,suscetfvels de prova de çlivergêncla
jurisprudencial, para os fins do art. 105, 111, allnea "c' da
Constituição Federal".
RELATOR: Daputado EDUARDO PAES.
PARECER: pela constitucionalidade, Juridicldade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos
termos do Substitutivo. ~

PROJETO DE LEI NR 2.671/2000 • do Senado Federal
(PLS 38211999) • que "acrescenta Inciso ao art. 4 11 da
Lei nl! 9.394, de 20 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.
PARECER: pela constitucIonalidade, juridicldade e
técnica legislativa.
VISTA ao Deputado Paes Landim, em 22J1112000.

.TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NII 1.naAJ1996 - do Sr. Ary Kara 
que "dispõe sobre a aceitação de moeda nacional e
cartão de crédito nacional no pagamento de compras de
mercadorias efetuadas em lojas francas" .
RELATOR: D~putado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Waldir PIres e
Fernando Coruja. em 31/1012000.
O Deputado Waldir Pires apresentou voto em separado.
em 09/1112000.

PROJETO DE LEI NI! 3.287AJ1997 - do Sr. Feu Rosa·
que 'concede isenção às saídas e ao transporte de
produtos alimentlclos com destino a entidades,
associações e iundaçães sem fins lucrativos e a. sua
posterior distribuição a pessoas carentes".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
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PROJETO DE LEI Ng 3.129611997 • tio Sr. Osvaldo
Coelho ~ que "dispõe sobrelas condições: exigíveis para
a lderrtlftcação do courO e das matérias·primas
sucedâneas, utillzadoo na confecção de calçados e
artefatos".
RELATOR: Deputado NEY ~OPES.
PARECER: a ser proferido.

PROJETO DE LEI Nll3'75~1997. do A~aIdo Faria de
~á • que "cria o Conselh Federal e lOS Conselhos
Regionais dos Despachant e dá outras providências"•
RELATOR: Depuwdo JOS RONALDO.
PARECER: peja constflu ionalldada, urldlcidade e
técnica legislativa deste e o Substltutivq da Comissão
ds Trabalho, de Adrninls~ão a Servlçó Público, com
emeoda a subemenda.
VISTA ao Deputado Inaldo ~ltão, em 27/0612000.

PROJETO DE LEI N!! 331999 . de sr.' Pompeo de
Mattos· que "institui a Lote a Munlclpa\ dl'l prognósticos
sobre o resultado de sort o da números, organizada
nos 'moldes da loteria de~omlnada losD do bicho e
revoga 'dispositivos legais !referentes a sua prática e
determina outras providências".
flELATOR: Deputado RO\..AND LAVIGNE.
PARECER: pela cOMtitUclonalldade, juridicldad8,
técnica legl~tlva a, no mérito, pela aprovação, nos
termos do ~~bst1tutil/o.

PROJETO DE LEI Nl! J,67A11999 • do Sr. Coriolano
sales - quo "altera a Lei nll 1.080, de 5 da fevereiro de
1950, que estabelece normas para a concessão de
assistência judiciária aos necessl~dos. para conceder a
gratuidade do exame de DNA, nos casos qlJ(l
especifica",
f\ELATOR: Oeputado IÉDIO ROSA.
PARECER: pela constltuck:lneJl<1ade. juridlclcfade a
técnica legislativa.

,
PROJETO DE LEI Nll 1.46111999· do Sr. Or. Roslnha·
que "altera. a redaç§o do art. 26, § 311, e do art. 92 ela Lei
nSl 9.394, de 20 da dezembro de 1996, que "estabelece
as dlretliIes e bases da educação nacional", e dã outras
providências".
flELATOR: Deputado JOSÉ GENOfNO.
PARECER: pela constltuclon11lldade, Jurldicidade a
técnica leglslativ8e

,
PROJETO DE LEI Nll 1.728N1999 • do Sr. João
Henrique ~ que "denomina "Aeroporto João Silva Filho· o
aeroporto localizado na cidade de Pamalba, Estado do
pia~f".

RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridic:ldade e
técnica lajjslatlva deste e do Substitutivo da Comissão
de Vl~ção a Transportes.

PROJETO DE LEI NQ 2.107AJ1999 • do Sr. Alberto
Mourão· que umodHica o incisa VIII do artigo 231 da Lei
n" 9.503/97, para prever como penalidade a apreensão
do veícl,l/o". (Apensados: PL 2.33912000, PL
2.45112000).
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.

PARECER: pela 1:Ollstitl.lclonalidade, jwldlcldade e
técnica le~Jativa deste, dos apensados e da Emenda
dtl Comissão de Viação e Transportes. com emenelas e
subemendas.

PROJETO DE LEI Nll 4.884A11999 • do Sr. Marçal Alho
• que "prolbe a elq)OSição de publIcações de cQnteúdo
erótico ou pornográfico nos estabelecimentos que
efetuam sua venda". ,
RELATOR: Deputado ANDRé BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, Jurldlcldade e
técnica le~fativa, nos tennos do,substitutivo.
VISTA ao Deputado José Roberto Batochio, em
31/1012000.

PROJETO DE LEI Nll 2.30112000 • do Sr. Uncoln
Portela • que "determIna a obrigatoriedade da execuçAo
semanal do Hino N8clonal nos estabelecimentos de
ensino primário e médio".
RELATOR: D~utado JAIR BOLSONARO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcldade e
t~nlca legislativa d~e, com emendas, e das Emendas
dà Comissão de Edudação, Cultura e Desporto.

PROJETO DE LEI NIl 2.336/2000 • do Sr. Freire Júnior·
que "dispõe sobre a ass15t1ncla do advogado no
inquérito policial". .
RELATOR: Deputado lÉO(O ROSA.
PARECER: pela constlluclonaJldad9. juricicldade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.

PROJETO DE LEI Nll2.48312000 • do Sr. Ary Kara • que
"atribui valor de documento de Identidade à carteira de
Fiscal da Tributos estaduais'.
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constltoolonallclade, juridlcldada,
técnica legislativa ., no mérito, pela aprovaçlo.

PROJETO DE LEI NIl 2.579J2000 • do Sr. José Roberto
Batochlo • que "a~ta parágrafo ao artigo 649, da
Lei na 5.869, de 11 de janeiro de 1973 • Código de
Processo Civil",
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
PARECER: peta, constitucionalidade, jufidicldade e
técnica legislativa -e, no mérito, pela aprovaçio, nos
termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI NQ 2.627/2000 • do Sr. Marcos Clntra
• que "acrescenta dispositivo ao art. 485 do Código da
Processo eMI, que dispõe aobRt li açIQ l'436Cisória", •
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. .
PARECER: pela constitucionalidade, luridlcidade,
técnIca legislativa e, no mérito. pela 8Prova~o.

PROJETO De LEI NQ 2.8tl2fZOOO • do Sr. VlV8ldo
Barbosa • que "atribui competência ao Jufzo Federal
para processar e julgar as matérias enumeradas 008
incisos I a V cio art. 66 da. Lei na 7.210, de 11 julho de
1~84". '
RELATORA:- Deputa~a ZULAI~ COaRA.
AAflECER: pela .constitUCiOnalidade. juridlcldade,
Iqadequada técnica' legislativa o, no mérit'o, pela
~Ieiçio. '



64668 Quarta-feira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2000

DE

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Decurso:ZaSessão
Última Sessão: 11/12/2000

Projetos de leI (art. 1191 I e § 1°)

A • Da Análise da Constitucionalidade.
Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI NR 164-811999 - do Senhor Celso
Russomarmo - que "estabelece limites aos aumentos de
aluguél8 nos casos de contraios de locação de Imóveis
urbanos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE lEI NR 1.1a2l1999 - do Senhor Ricardo
Noronha - que "autoriza o Poder Executivo a transferir
para o dom(nlo do Distrito Federal, os terrenos públicos
não utilizados pertencentes à União·.
RElATOR: Deputado GERALDO MAGELA

PROJETO DE LEI NR 2.472-A/20ClO - da Senhora Lulza
Erundlna - que "dispõe sobre' a obrigatoriedade de
mensagem estimuladora do exerc(clo da cidadania na
publicidade dos serviços e obras realizados pelos
órgãos públicos federais". •
R~LATOR: OeputaQo,AICADO FtUZA

PROJETO DE lEI NIl 2.702-Al2000 • do Senhor José
Roberto 8atochlo - que "dispõe sobre assistêncla em
processos de interesse da administração pública".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEl

8 • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI NIl 3.547-811997 - do Senhor Jorge
Tadeu Mudalen • que "dispõe sobre a comercialização
de produtos em vasilhames reutilizáveis e dá outras
provldênclas"•
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO

PROJETO DE LEI NlI 4.089-Al1998 • da Senhor Enio
Bacol - que "instltui o exame ginecológico preventivo
gratuito, Inclusive exame de mamografia, custeados
peto SUS-. (Apensados: PL 44111999,PL 848 11999)
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI NlI 4.648--811998 - do Senhor AntôniO
Jorge - que "estabelece o Dia Nacionaf do Meio
Ambiente".
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE lEI NR 447·Al1999 - do Senhor Enio
8acai - que "prolbe a adição de aç(acar ou outros
ingredientes na Erva-Mate, composto denominado de
""ex Paraguayensis" e. dá outras providências!
RElATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI

PROJETO DE LEI NR 927·A/1999 • do Senhor luiz
Moreira • que "suprime o parágrafo llnico do art. 211 da
Lei ~R 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que Institui o
Sel'VlÇo de Radiodifusão Comunitária e dá outras
providências",
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN

PROJETO DE lEI Na 994·N1999 - do Senh<lr Bispo
Rodrigues • que "dispõe sobre a proteção à fauna
silvestre brasileira". (Apensado o Pl 1.69511999)
AELATOR:"Deputado GUSTAVO FRUET

PROJETO DE LEI NR 1.615-Al1999 - do Senhor Bispo
Rodrigues - que "altera 811. 130 da Lei nR 9.503, de 23
de setembro de 1997, que Institui o Código de Trânsito
Brasileiro".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI Na 1.64811999 - do Senhor frelre
JúnIor· que "acrescenta parágrafo único ao artigo 1Q da
lei 4.348, de 26 de Junho de 1964, e ao artigo 804 da
Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 • Código de
Processo Civil, dispondo sobre o prazo de validade de
medida liminar contra a Fazenda Pública".
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES

PROJETO DE LEI NIl 1.746-Al1999· do Senhor Bispo
Rodrlguea • que "obriga o revendedor as vefcldos novos
ou usados a InfonTIar oconsumidor do valor das taxas e
impostos cobrados pelos órgãos públicos pare. que o
mesmo circule livremente, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO

PROJETO DE LEI Na 1.76311999 - do Senhor Ricardo
Barros - que "altera o § 2Q do Decreto nIl70.235172, nos
termos que especifica",
RELATOR: 'Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

PROJETO DE lEI NIl 2.012-A/1999 - do Senhor
Ronaldo Vasconcellos' que aaltera a Ls/ nIl 7.585, de 19
de dezembro de 1986, que acispãe sob~ o Código
Brasileiro de Aeronáutica", de forma a proibir o uso de
aparelhos eletrônicos P9rtáte/s a bordo de aeronaves".
RElATOR: Deputado IÉDIO ROSA

PROJETO DE LEI. NIl 2.237/1999 • do Senhor Pedro
Canedo - que "dispõe sobre execução de dívidas
trabalhistas dos clubes de futebol pro1\ssionar•
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI NIl 4.908-811999· do Senhor Nelson
Marchezan • que "altera a lei nR 1.283, de 18 de
dezembro de 1950, alterada pela lei nll 7.889. de 23 de
novembro de 1989, que "Dispõe sobre inspeção
industrial e sanitária dos produtos de origem animai". e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

.PROJETO DE LEI Nll 2.464/2000 • <10 Senhor José
Roberto Batochio - que aacrescenta parágrafo ao art.
7ge do Decreto-Iei nll 5.452, de 1R de maio de 1943 •
COl18olidaçio das Leis do Trabalho· CLr.
RELATOR:"Deputado CLAUDIO CAJADO
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PROJETO DE LEI NIl2.791-AI2000 - do Senhor Agnslo
Queiroz - que "dispõe sobre a dispensa de revista dos
portadores de marcapasso ou aparelho similar por
portas magnéticas ou dlsposltlv9t de segura"9B
semelhantes·.
RELATOR: Deputado tÉDIO ROSA

PROJETO DE LEI NO. 2.836/2000 - do Senhor Alax
Canzl21ni - que "acresce Inciso ao art. 105 da Lei n.II
9.503, de 23 de setembro de 1997, incluindo o capacete
como equipamento obrigatório para motocicletas,
motonetas e ciclomotores·.
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOSO

PROJETO DE 'LEI N° 2.86212000 - do Senhor Milton
Temer - que "dá nova redação ao art. 12 da lei nO 7.713.
de 22 de dezembro de 1988, que dispõe sobre a
Incidência do imposto oe renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente".
RELATOR: Oeputado NELSON PELEGRINO

I

PROJETO DE' LEI N° 2.910/2000 • do Senhor Ricardo
Ferraço - que "dispõe sobre o transporte de
trabalhadores rurais ao local de trabalho".
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL

PROJETO DE' LEI NIl 2.961/2000 - do Senhor Wilson
Santos - que "extingue as listas trrplices do processo de
escolha dos dirigentes universitários regulado pala Lei
oI! 9.192, de 21 de dezembro de 1995",
RELATOR: Deputado INAlDO LEITÃO
I I

PROJETO DE LEI N° 2.971-A12000 - do Senhor
Ronaldo Vasconcelos - que "modifica a Lei Jl2 6.902, de
27 de abril de 1981".
RELATOA: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI NQ 3.050-Al2000 • do Senhor AntOnio
Jorge· que "torna obrigatória a impressão, em todas as
contas de energia elétrica, do número do telefona de
atendimento da Ouvidaria da Agência Nacional de
Energia Elétrlca (ANEEL}".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA

FROJaO DE LEI NR 3.22812000 • do Senhor Jorge
Pinheiro - que "Institui o Cadastro Nacional de Moradia e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERALDQ MAGELA

PROJETO DE LEI N° 3.289/2000 • do Senhor De
Velasco· que "dispõe sobre jogos de vídeo".
RELATOR: Oeputado BISPO RODRIGUES

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

4S PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

I I

A - Da Análise da, Constitucionalidade,
Jurldicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI NlI 1.371-Al1GGg - do Sr. Geraldo
~agela - que -dispõe sobre a destinação de espaços
para a Instalação de órgãos Integrantes do Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor em "shopping
center" e em locais destinados a feiras e a exposições
comeclais e ldustrlals".
RELATOR: Deputado NEY LOPES

Decurso: 3- Sessão
Ultima Sessão: 0811212000

Subatltu~lvo. (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABA/XO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COM/sSAo.

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridlcidade e Mérito~

PROJETO DE LEI NR 67111999 - do Sr. A1oysJo Nunes
Ferreira - que -altera a Lei nll 9.504. àe 30 de slJtembro
de 1997, dispondo sobre o financiamento público das
campanhas".
RELATOR: Deputado EDUARDO PAeS.

Decurso: 48 Sessão
Última Sessiío: 07/1212000

Substitutivos (art.119, 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSAo.

A •. Da Análise da ConstitucJonalJdadeg

Jurldlcldade e Mérito:

PROJETO De LEI N1l3.98a-All997 - do Sr. Enio Baccl
- que "dispõe sobre a impenhorabilidade da máquinas a
equipamentos agrícolas de base familiar a dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CÉZAR SCHIRMEA.

I

PROJETO DE LEI Nll 29411999 - do Sr. Enio Bacci 
que "define prazo máximo de 30 (trinta) dias para
conclusão do laudo criminológico. e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CAIO RIELA.
,
PROJETO DE LEI NQ 327/1999 - do Sr. Caio Riela
que "acrescenta artigo às Lei 5.869, de 11 de janeiro da
1973 - CódIgo de Processo Civil".
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO.
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Locai: Plenário a, Anexo 11
Horário: 10h
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COMISSÃO DE DEFESA DO Seguros Privados e outras autoridades e entidades de
defesa do consumidorI para debate doa critériOs que

CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E estio sendo adotados pelas seguradoras, nos casos de
seguros de varculoa automotores, em relação à

MINORIAS definição do perfil dos segurados, falor este que está
sendo utilizado na composição para detennlnar o valor
do seguro e da cobertura que terão direito, bem como
sobre a destinação dos recursos provenientes da
arrecadação do 8eguro ·Obrigatórlo de Danos Pessoais
causados por Verculos Automotores, ou por Sua Carga,
a Pessoas Transportadoras ou Não • OPVAT e a
demora da IIqOldação de sinistros.

A • Requerimentos:

Dos Srs. Pastor Valdeci Paiva, Paulo Baltazar e Paes
Landim - que " requer que a Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias partloipe,
oficialmente, como co-promotora do J Congresso
Brasileiro da CUltura Judaica - 500 anos de Brasil - Sua
imporMncia na história brasileira, a ser realizado em 17
e 18 de maio de 2001, no Senado Federal, evento a ser
promovido pela Associação Cristã Amigos Brasll·lsrael
Haverimbri'"•

Do Sr. Inácio Arruda - que "requer a realização de
reunião de audiência pública acerca das conseqQências
da medida de Departamento do Tesouro dos Estados
Unidos da América que obriga os exportadores
brasileiros a pagar uma taxa adicional aos. impostos
habituais por litro exportado de aguardente de cana
(cachaça), bem oomo a mudança de rótulo, decorrente
da nova classificação do produto como rum, com a
participação do Ministro do Desenvolvimento Indústria e
Comércio Exterior. e demais autoridades, entidades de
classe e empresários vinculados ao setor e às
exportações".

00 Sr. Fernando Gaoo\\'8 - que "requet a \ns\\tu\ção de
um Grupo de Trabalho para discutir planos e estratégias
para implantação de um Plano Emergencial em caso da
acidentes industrlals, em Volta Redonda. município do
Estado do Rio de Janeiro".

Dos Sr. Fernando Gabeira - que "requer a realização de
reunião de audiência pública com a Presidente do
IBAMA para Informar as ações implementadas por
aquele órgão diante das ocupações Irregulares em
Áreas de Proteção Ambientai do Distrito Federal".

Do Sr. Salatlal Carvalho - que" requer que a Comissão
de Defesa do Consumidor, Meto Ambiente e Minorias
partícipe, como co-promotora do Semln~o
ATIVIDADES DO lNMETAO, a ser realizado no proXlmo
dia 13 de dezembro, no Auditório do Espaço Cultural
desta Casa".

Dos Srs. Celso Russomanno e Ricarte de Freitas· que
-requer a realização de reunião de audiência pública,
com a presença de representantes da FENASEG 
Federação das Empresas de Seguros Privados e de
Capitalização, da SUSEP • Superintendência de

B - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NlI 3.327/2000 • da CPI dos
Medicamentos • que • dispõe $Obre a vedação da
Inclusão no custo dos medicamentos dos preços de
transferência e dá outras providências '.
RELATOR:D8p~doSALAnELCARVALHO

PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados PaulO Gouvêa e
Expedito Jl1nlor, em 22111/2000

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO oe LEI N" 4.739-611998 • do Sr. Cunha
Bueno - que 'cria o Selo Verde para os veiculas
automotores movidos a álcool"• .
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI tfl 2.261/1999 - da Sra. Lauta
CarneIro • que "altera a redação do art. 41 da lei nll

9.605, de 13 de fevereiro de 1998, dispondo sobre o uso
de fogo em áreas agrícolas lá cultivadas e dá outras
providências"•
RELATOR: Deputado PASTOR VALDECI PAIVA
PARECER: favorável

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 587/2000
• do Sr. Luiz Ant6nlo Fleury • que " susta 08 efeitos das
Portarias nll- 116, de 5 de Julho de 2000, que
regtllamenta o exercício da atividade de revenda
varejista de combustrval automotlvo no pars e n" 197, de
28 de dezembro de 1999. que estabelece as
especificações de qualidade mmima para
comercialização de gasolinas automotivas em todo o
território nacional e define responsabilidades dos
dIversos agentes da cadeia logística, ambas do Diretor·
Geral da Agência Nacional do PetrQIeo (ANP)".
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO
PARECER: favorável



P~OJE'ro DE LEI NIl 1.914-Al1999 • do Senado
Federal (PLS NR 67/99) • que Dcria selo a ser fbcado nos
prodtrtO$ que especifica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SALATIEl CARVALHO
PARECER: favorável a este e contrário ao PL nQ

2.975/2000, apensado

PROJETO DE. LEI W 2,$54-AI2000 • do Podar
Executivo (PLS Nll 114/00) - que "exclui uma fração da
área da Reserva Extratlvlsta do Rio Ouro Preto,
localizada. nos munlcfplos de Guajará-Mirim e Vda Nova
Mamará, na Estado de Rondônia". •
RELATOR: Deputado EXPEDITO JUNtOR
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Fernando Gabeira, em 22111/.2000

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NII 3.627/1997 • do Sr. Vlc PIres
Franco • qUE! 'obriga as Companhias Aéreas a divulgar
Inionnações sobre a aeronave de embarque, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado PASTOR VALDECI PAIVA
PARECER: favorável a este e ao PL nQ 2.97912000,
apensado, com substitutivo
VISTA ao Deputado Ronaldo Vasconcellos, em
18/10/2000

PROJETO DE LEI NQ 3.B3211997 - do Sr. Enio Bacol •
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de atendlmemo
sem filas, nos órgãos e lnstituiç.ões p(Jbllcos federais,
estaduais e municipais, Inclusive InstituIções financeiras
e dá outras providências •.
RELATOR: Deputado FERNANDO ZUPPO
PARECER: favorável a este. com emenda, e contrário
aos F'L's nlla 4.51511996, 1.131/1999 ti 2,106/1999,
apensados

PROJETO DE LEI Nl! 1.20811999 • do Sr. Freire Júnior·
que "Inclui, entre as áreas não tributáveis pelo Imposto
Territorial Rural, as de matas nativas".
RELATOR: Deputado MÁRCIO BITIAR
PARECER: favorável a $te e aos PL's nOs 1.20811999,
1.95711999 e 3.19512000, apensados. com substitutivo
VISTA CONJUNTA aos Deputados Paes Landim e João
Magno, em 31105/2000

PROJETO DE LEI NR 1.80911999 • do Sr. Bispo
RodrIgues - que "dispõe sobre a segurança nas
transações bancárias efetuadas por meios eletrônicos, e
dã outras providências",
RELATOR: Deputado PASTOR VAlDECI PAIVA
PARECER: favorávElI a este e ao Pl nll 3.04BJ2DOO.
apensado. com substitutivo
VISTA CONJUNTA aos Deputados Celso RUSSQmanno,
Manoel Vltório e Paulo Gouvêa, em 22111/2000

Dezembro de 2000

c . ProposIções Sujeitas
Conclusi\l'a das Comissões:

PRIORIDADE
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à Apreciação PROJETO DE LEI NIl 1.B73I1999 - do Sr. Pedro
Fernande, • que "dispõe sobre o pagamento. com
cheque. nas conceSsionárias ou permlssionérlas de
S6MÇQS públlaoa. e nas prestadora& de serviço. de
teleeomunlcBç66s. das reepec\lVas faturas da serviços
de água e esgoto, energia elétrlca. gás de C02inha e
telefone. e dá outras providências".
RELATOR: Peputado FERNANDOZ~PPO , .
PARECE~: favorável a este, com emendas. e contréfio
à. emenda\apresentada na Comissão

PROJETO DE LEI NlI 1.69811999 • do Sr. Luiz
8lttencourt • que "assegura informação prévia sobre
chances de premiação em $Orteio·.
RELATOR: Deputado PASTOR VALDECI PA/VA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEf Nll 1.927/1999 • do Sr. Max
Rosenmann. que ·defí~ a Política Nacional de Tutlsrno
e dâ outr~providêncl8f\ ••
RElJ\TO~ Qaputadó RONA.LOO VASCONCEUOS
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NQ 2.06111999 • do Sr. SUas
8ras11elro • que "toma obrlgat6ria a Implantação de
Instalações de distribuição de gás combustCvel em
et!iUc\o& t\e \sso púb\\CO"; .
RELATOR SUBSTITUTO; Deputado CEL.SO
RUSSOMANNO
PARECER: favoráVel, com emendas
V1STA ao Deputado Celso Russomsnno, em 18nMZOOO

PROJETO DE lEI N° 2.25aJ1999 • do Sr. Wilson Santos
• que "dispas sobre' a obJigatoriedade de reafaação de
estlJdo prévlo de auto-sustentsbllidade para Implantação
de assentamentos em piogramas de retonna agrária '11
dá outras providêncIas".
RELATOR; Deputado MARCIO SITTAR
PARECER: favorável, com emenda
VISTA ao Deputado MiMO Chlnaglla, em 0411012000

PROJETO, DE lEI ~ 2.32312000 • do Sr. Agnelo
Queiroz - que "'dispõe sobre o cont1oI& e
oomerclall2açla do produto 'soda cáUStica".
RELATOR: Deputado JOÃO COLAÇO
PARECER: favorável, com emendas

PROJETO DE LEI NR 2.571·Al2000 • do Sr. Pompeo de
Mattos • que 'cria selo' de segural'lÇa para
comercialiZação de gás liquefeito de petróleo (GLP) e dá
outras providências •• •
RELATOR: Oeputado EXPEDITO JUNIOR ,
PARECER: favorável li este. com emenda, e contrário
ao PL~ 2.619/2000, apensado

PROJETO pe LEI Nll 3.226/2000 • do Sr. Nautan uma •
que "dlsp5e sobre a retirada do consurrNdor das listas
do SERASA".
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO
PARECER: favorável a este, com emendas, e conuãlio
ao PL n2 3.227/2000, apensado
VISTA CONJUNTA .aOl Deputados Ronafclo
VasconçellOs e Manoel Vittótlo. em 22111J2000
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PROJETO DE LEI N" 3.349/2000 • do Sr. Confacto
Moura • que "dispõe sobre as exigências ambientais
para a concessão de tlnanciSl'flentos oficiais~.

RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
PARECER: contrário

PROPOSTA DE F'SCAL'fO E CONTROLE NQ
3412000 - do .Sr:.Fernando Fe e Outros -:que "propõe
que a ComlSSao de Date do Consumidor, MaIo
Ambiente e Minorias fisc ize os procedimentos
adotados pelo Poder utivo para autorizar a
liberação de plantas agrícolas ransgênlcas no Pars".
RELATOR: Deputado RONAL O VASCONCELLOS
RELATÓRIO PRÉVIO: pela aprovação da PFC, nos
termos do plano de exec ção e mettoologla da
avaliação apresentados

AVISOS

PROPOSiÇÕES SWElTASi A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ (07112/2000)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI NlI 4.074-Al1998 - do Sr. Chico da
Príncesa - que udispõe sobre a publicidade dos $ervlços
de valor adicionado prestados mediante o uso de rede
pública de telecomunicações". .
RELATOR: Deputado PAULO GOUV~A

PROJETO pE LEI NIl2.604-AI2000 - do Sr. Almir Sá
que "regulamenta o art. 49 e 231 da Constituição
Federal e dá outras providências"•
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATO

PROJETO DE LEI Nll 3.59812000 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre a distribuição
preferencial aos MUnlcfplos de parcela dos recursos
provenient~ de multas e autuações de natureza
ambientai".
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI Nll 3.60412000 - do Sr. RooaIdo
Vasconcellos - que Minstitul o Programa Nacional de
Apoio ao Melo Ambiente - PRONAMA • e dá out1'as
providênciaS".
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

PROJETO DE LEI Ng 3.61412000 - do João Hermann
Neto • que "dispõe sobre a responsabilidade cMI das
empresas locadoras de verculos em acidentes de
trânsito e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVA;LHO

PROJETO DE LEI NlI 3.626/2000 - do Sr. Francisco
Garcia - que "obriga os hotéis destinados· ao turismo
ecológico a apresentar ao órgão competente do Poder
executivo Federal projeto de tratamento ~e resrduos
orgânicos",
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

I

"tu ,

PROJETO DE LEI NlI. 3.63612000 - do Sr Uncoln
Portela - ,9Ue " obriga o uso de torneiras com dispOSitivo
de vedaçao automática de água em todos os banheiros
de uso co/etivo".
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA

PROPOSiÇÕES EM FASE b~
RECEBIMENTO D~ EMENDAS (5 SESSOE$)

Decurso 1- Sessão
Última Sessão: 11/12/2000

Substitutivas (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSlçAo ABiJ.IXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTt4DAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo

PR6JETO DE LEI NlI 3.00812000 - do Sr. Luci~o
P\zzatto - que "altera o parágrafo único cio art. 42 da Lei
nQ 8.07:8, de 11 de setembro de 1990~ -
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

REUNIÃO ORDINÁRIA,
Local: Plenãrlo 14, Anexo 11
Horário: 10h.

A· Proposições Sujeitas à Ap}eciação
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA I

PROJETO DE LEI N" 4.49S-Al98 - do Sr. Franco
Montoro - que "profbe a Irnpenneabllização total_dos
terrenos urbanos".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
PARECER: Favorável com emendas apresentadas na
ComiSSão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias. .

PROJETO DE LEI NlI 973199 - da Sra. Nlce Lobão 
que "altera o art. SR, inciso I, da Lei ng 7.827, de 1989~.

RELATOR: Deputado WALDIR SCHMIDT _
PARECER: Favorável ao PL 0 11 973/99 e contrário ao PL
nll 980/99 (apensado).
VISTA ao Depotado JoãIJ Castelo

PROJETO DE LEI Ng 2.238/99 - do Sr. Waldir Pires
que:"Instltui o Programa Permanente de Combate à
~- PAOSECN. :
REUATOR: Deputado MÁRCIO MATOS
PA~ECER: Favorável, com Substitutivo
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PROJETO DE LEI NG 477189 - do Sr. BIspo Rodrlgues
que "dispõe sobre a obrigatoriedade ds plantio de
árvores nativas 'de cada região, em especial aquelas
ameaçadas de extinção, na forma que especifica, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA
PARECER: FavorlÍvel
VISTA ao Deputado Dlno Femandes

PROJETO DE LEI NIl 216-Al1999 - do Sr. Ricardo
Ferraço - que "dispõe sobre B inclusão de I1KJnlcfplos
das regiãeg central e sul do Estado do Espfrito Santo na
área de atuação da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE.
RELATOR: Deputado ADOLFO MARINHO
PARECER: Favorável com uma emenda.

I,

PROJETO DE LEI NII 4.809/1998 - do Sr. José Chaves
- que "dispõe sobre o contrato de fldúéla e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado MARIA DO CARMO LAAA
PARECER: Favorável com seis emenda.

I ,

COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

REU~IÂO ORDINÁRIA

Local: Plenário 9, anexo \I
Horário: 14h

I' II 1 ,li

AUDiêNCIA PUBLICA

TEMA:

"ViolêncIa Polftlca no Brasil-

CONVIDADOS:
j Dr. JOÃO ALBERTO RODRIGUES· Governador do
Estado do Amapá;
- Dl. JORGE NEY VIANA MACEDO NEVES 
Governador do Estado do Acre:
- Represen~te do Tribunru S~rior Eleitoral;,
- Sra, MARIA CYNTIA NASCIMENTO FERREIRA
GOMES· Representante da Associação de Parentes e
Vítimas da VIolências;
• Sr. JOsé: AR'MATEIA CARVALHO· Representante da
Associação dos Farnl\lares de Prefeitos Assassinados
no Piauí;
- Representante do Ministro da Justiça.

... ' I, 'I

COMISSAO DE ECO,NO~IA,

INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

PALESTRA

Local: Plenário 5, Anexo /I
Horário: 9h30

TEMA:
A CAPACIDADE E AS OPORTUNIDADES DA
ECONOMIA IRANIANA PARA AS RELAÇÕES
BILATERAIS

PALESTRANTE:
Embalxador MANSOUR MOA%AM' - ReplJblica
Islêmica do lri

REUNIÃO ORDINÁIRA

Local: Plenário 5 - Anexo \I
Horário: 11h

AUDIÊNCIA pÚBdcA

TEMA:
A EMBRAER E AS RESTRIÇÓES IMPOSTAS PELA
OMe

CONVIDADO:
MAURICIO NOVaS BOTELHO - Diretor-Presidente da
Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A - EMBAAER

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM fASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SeSSOES)

Decurso: 3· sessão
Última Sessão: 8112/00

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N.1l 2.179/99 - do Sr. Arnaldo Faria
de Sá • que "prevê a elaboraçãÇ) e a aprovação do
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) como requisitos
prévios para a implantação de estabelecimentos
comerciais de grande porte em áreas urbanas".
RELATOR: Deputado JURANOIL JUAREZ

PROJETO DE LEI NSl 2.342100 - do Sr. Clementlno
Coelho - que "dispõe sobre a equalização de taxas de
Juros em operaçOes de crédito vinculadas a
investimentos em infra-estrutura na região do semi-árido
do Nordeste"•
.RELATOR: Deputado JURANDlL JUAREZ
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA EDESPORTO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 10h

A • Proposições sujeitas à apreciação pejo
Plenário da Casa: .

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 102/2000 - do
Sr. Pedro Fernandes - que "institui Fundo Especial para
a concessão de planos de benetrcios de caráter
previdenciário a jogadores profissionais de futebol 
Futebol PREV, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CLÓVIS VOLPI
PARECER: contrário
Vista ao Deputado Átila Lira, em 29.11.2000

B • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NQ 2.45312000 - do Sr. Robério
Araújo - que "acrescenta inciso IV ao § 211 do art. 13 Cfa
Lei nll 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que 'altera a
legislação dQ imposto de renda das pessoas luridlcas,
bem como cIf contribuição socIal sobre o lucro líquido. e
dá outras providências', e inciso VII ao art. 12 da Lei nQ

9.250, de 26 de dezembro !ie 1995, que 'altera a
legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá
outras providências". _
RELATOR: Deputado ALBERTO MOURAO
PARECER: favorável, com emendas (2)
VISTA ao Deputado Osvaldo Biolchi, em 31.5.2000

PROJETO DE LEI NlI 594199 - do Sr. Bispo Wanderval 
que "altera a Lei nll 9.696, de 1li de setembro de 1998,
que dispõe sobre a regulamentação da profissão de
Educação Física e cria os respectivos Conselho Federal
e Conselhos Regionais de Educação Física, a_fim de
suprimir a permissão do exercfcio da profissao aos
práticos". Apensados: PLs nlls 1.116/99 e 1.900/99.
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA
PARECER: favorável ao Pl 1.900/99, apensado, com
substitutivo, e contrário ao PL 594/99 e ao PL 1.116/99,
apensado
VISTA à Deputada Esther Gressi, em 4.10.2000

PROJETO DE LEI NII 2.727/2000 - do Sr. Gessivaldo
Isaías - que "acrescenta parágrafos ao art. 511 da Lei nll

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as
diretrizes e bases da educação nacional • LDB 
proporcionando melhorias no ensino fundamental, e dá
outras providências". •
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JUNIOR
PARECER: {:;>.voré~vel, com f.:1menda

PROJETO DE LEI NII 2.34912000 - do Sr. Luiz
Blttencourt '- que "dispõe sobre a meia-entrada nos
espetáculos culturais e esportivos, para trabalhadores e
dá outras providências". .
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA
PARECER: favorável
VISTA à Deputada Iara Bernardi, em 29.11.2000

PROJETO DE LEI NII 2.91812000 - do Sr. Avenzoar
Arruda - que "dispõe sobre a gratuidade do ensino para
dependentes doa professores, nas escolas olJde
lecionam,' . <

RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: favorável 4

PROJETO DE LEI NQ 2.96612000 - do Sr. Rainel
Barbosa • que "denomina a subestação de Emergia
elétrica do Unhão Norte-Sul da Eletronorte, situada, no
Munlcrpio de Miracema do Tocantins, de 'subestàção
Oelflno Araújo Macedo·B

• '

RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA I ,.

PARECER: favorável, com substitutivo 1-'

PROJETO DE LEI NII 3.25312Doo - do Sr. Anfonio
Cambraia - que "isenta os doadores de sanguà: do
pagamento da Taxa. de Inscrição para o Concurso
Vestibular das Universidades Públicas Federais".
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO
PARECER: contrário --' J

VISTA ao Deputado Clóvis Volpl. em 29.11.2000

PROJETO De Lei NII 2.2M-Ale9 - da Sra. Marinha
Raupp - que 'altera a Lei nll 9.615, de 24 de março de
1996, que 'Institui nOlTTlas gerais sobre desporto~ e dá
outras providências", .
RELATOR: Deputado NELa RQOOLFO
PARECER: favorável

_ VISTA ao Deputado João Matos, em 29.11.2000 \
~.H

PROJETO DE LEI NQ 2.44212000 - dos Srs. Gilmar
Machado e Walter Pinheiro - que "altera os dispositivos
da Lei nQ 4.024. de 20 de dezembro de 1961 e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AGNElO QUEIRqZ
PARECER: favorável ao PL nQ 2.44212000, com emenda
VISTA ao Deputado Átila Urs, em 29.11.2000 -\-

PROJETO DE LEI NII 2.79212000 - do Sr. Marcelo Déda
- que "acrescenta dispositivo à Lei nQ 9.e.70, de -23 de
novembro de 1999" que 'Dlspôe sobre o valor. t{)faJ das
anuidades escolares e dá outras providências"'.
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO.
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado João Matos, em 29.11.2000

PROJETO DE LEI NR 3.40712000 - da Sra. Lulza
Erundlna • que "declara o Arquiteto Oscar Niemayer,
Patrono da Arquitetura Brasileira"
RElATOR: Deputado LuIs Barbosa
PARECER: favorável
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PROJETO DE LEI N° 3.4S8I2000 - ela Sra. Marlsa COMISSÃO DE FINANÇAS E
Serrano - que ·instltui o ano de 2002 como 'Ano do . _ .
Educador' e dá outras providências". TRIBUTAÇAO
RELATORA: Deputada NIGl3lobio
PARECER: favorável REUNIÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI NlI 3.549/2000 - da Sra. Esther
Grossf • que "dispõe sobre a unlvel8allzação das Local: Plenário 4, Anexo "
bibliotecas escolares e detennlna outras provldêrlclas-. Horário: 10h
RELATOR: Deputado Eber Silva
PARECER: favorável A. - Requerimento:

PROJEfO DE lEI N!I 3.28812000 - do Sr. De Velasc:o 
que "dispãe sobre a obrigatoriedade de tradução para a
Irngua portuguesa de indicativos e outro& escritos em
\lngua estrangeira e dá outras providências".
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Nl! 3.505/2000 - do Sr. Ricardo Izar
que "dispõe sobre a eKCIusMdade de confecção de
carteiras de es1udante em todos os níveis, por
InstituIções de ensino e dlretórfos ou centros
acadêmlcos-,
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: contrário

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Local: Plenário 10, Anexo li
Horário: 11h

AUDiêNCIA PÚBLICA

TEMA:
"Resultados do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica - SAEB ".

CONVIDADOS:
MARIA HELENA GUIMARÃES CASTRO· Presidente
áo Instituto Nacional de Estuclos e Pesquisas
Ec4uaacl0'f!ls

AVISOS

PRopbslÇÕES EM FAse DE
RECEBIMENTO EMENDAS ( 5 SeSSOES)

DeculSo:3 l Sessio
Úllima Sessão: 08112/00

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE REceBeRA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBR.O DESTA
COMIssAo

Substitutivo (art. 119, " e § 1° )

PROJETO DE L.EI NQ 73199 • da Sra. Nlce Lobão· que
"dispõe sobre I) Ingresso na& universidades federais e
estaduais e dá outras provldênclu".
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUlZINHO

00 5r, Germano Rigctto. para que a Comissão realize
reunião de audiência pública, com a participação dos
SIS. EmRlo Carazzal Sobrinho, Presidente da Caixa
EconOmlca Federal; Gil Macieira, ex-presidente da CEF;
José Marcollno L1ncoln, ex-presidente da CEF, Carlos
Rlschblter - ex-presidente da CEF Edo de Freitas,
Presidente da Federação Nacional dos Economiários 
FUNCEF e Álvaro Romano, Presidente da União
Nacional dos Economlárlos Inativos • UNEI, para uma
dlscussáo sobre a prlvatlzação da Caixa Seguros •
SASSE.

B - Proposições sujeitas à apr&- clação
pelo Plenário da Casa:

URG~NCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 588/00
(MSC nlI 554/00) • da Comissão de Relações exteriores
e de Defesa Naoional - que "aprova Q texto do Acordo
de Cooperação M~a entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da RlJpública do
Paraguai para combater o Tráfego de Aeronaves
Envolvidas em Ati..idades IIlcltas Transnacionals,
celebrado em BraslIla" em 1Ode fevereiro de 2000'•
RELATOR: Deputado MILTON MONTI
PARECER: peia não Implicação da matéria com
aumento OU diminuição da teeeit8. ou da despesa
púbUcas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária a, no mérito. pela
aprovação

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR~ 10B/OO ·.dd Sr.
Paudemey Avetfno • que "altera o art. 17 da Lei rP
4.595, de 31 de dezembro de 1984, e dá outras
providências"•
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE
PARECER: pela não Implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receíta ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamen1ária 9, no mérito, pais
aprovação

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR~ 133/00 ~ do Sr.
Eduardo Jorge • que "dispõe sobre Et criação do
Território Federal do Alto Alo Negro·.
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR
PARECER: pela Inadequaçáo financeira e orçamentária.
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c - Proposições sujeitas à apreci- ação
conclusiva das Comissões:

PROJETO DE LEI NSl 3.062·Al97 • do Sr. Valdir Colatto •
que "altera a redação do inciso VIIl, art. 30, da Lei nl!
8.212, de 24 de julho de 1991, para fixar limite de

PROJETO DE LEI NI! 2.166-Al96 - do Sr. Luiz Malnardl
que ·cria o Programa Nacional de Correção de Acidez
Edética e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR
PARECER: pela incompatibilidade e pela inadequação
financeira e orçamentária

PROJETO DE LEI Nr< 236-AJ99 - do Sr. Airton "Oipp 
que lIacrescenta o § 611 ao artigo 70 da Lei nll 8.631·, de
04 de março de 1993·". " , "
RELATOR: Deputado JUaUINHA
PAREC~R: pela ~equação financeira e orçamentária

PROJETO DE LEI Nll1.788-A/99· do Sr. Freire Júnior
que "veda aconuatatão, pela AdmlnistTaçio P6b\lca, da
empresas inadimplentes com ó' Fundo de Gâràlitia do
Tempo de Serviço· FGTS e com o Programa de
Integração Soclal- PIS". • •• ;(~.

RELATOR: Deputado FETIER,JUNIOR '-,'
PAREOER: pela não implicação da matéJia com
aumento ou diminuiçáo da receita ou da, asspesa
públicas, não cabendo pronl.l1ciamento qUfUlto à
adequação financeira e orçamentária s, no mér!fo, pela
rejeiçáõ : : .'

PROJETO DE LEI NI! 1.0n·Al99 • da Sra. Luci
Choinackl e outros - que "d,liltermlna a imposição
provisória de tetos tarifários sobre as importações

"agropecuárias 9 dá outras providências".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES ,~

PARECER: pela adequação financeira e orçamentária o.
no mérito) pela aprovação ,I. '<'))

PROJETO DE LEI NII 914-Al99· do Sr. '(te, rires
Franco'~ que ·dispõe sobre compensaçãta de créditos
tributários·.. " 1"
RELATOR: Deputado IBER~ FERREIRA .
PARECER: pela Incompatibilidade fina~~~!ra e
orçamentária

isenção de contribuição para a Seguridade Social, no
caso de construção residencial unlfamiliar destinada a
uso próprio li. (Apensado: PL nIl 3.327197)
RELATOR: Depu\ado ADOLFO MARINHO _
~ARE~ER: pela incompatibilidade e peia inadeq~ção
fmanceua e orçamentária do Projeto e do fi!.: nll
3.327/97, apensado :;,

PROJE,TO DE LEI NlI 4.3S9-Al98 - do Sr. João c~er
que ·cna ~ Programa de Recuperação do Solo ~rtepla
das pequenas propriedades .rurais e dá' oLjtras
providências '. • -
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR ., .• "
PARECER: pela não implicação da emenda da
Comissão da Agricultura e Polrtica Rural com aumento
ou diminuição: dEI receita ou da despesa pOblicas, nio
cabendo prónunciamento quanto à adequação
financeira e. orçamentárlá e pela inadequação e
incompatibilidàde financeira e orçamentária doProjeto

,,(. (~

PROJETO DE LEI Nll 4.635-Al98 • do Sr. Miro Teixeira.
que "altera a legislação do imposto de renda vis·ando
permitir que as despesas com os saláriOs' 'dos
empregados possam ser consideradas como deáP,8sas
operacionais da pessoa jurídica na determinaçãó do
lucro e dá outras providências •• . c"'
RELATOR: deputado rETIER tlÚNIOR . .-.
PARECER: pela incompatibilidade e pela Inadequação
financeira e orçamentária

,J
"ORDINARIA

PROJETO DE LEI Nll 1.934-B196 • do Sr. Antônio do
Valle • que "dispõe sobre a remessa de lucros ao
exterior por empresas beneficiárias dos incentivos para
o desenvolvimento regional que especifica". '"
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA .
PARECER: pela não Implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito. pela
rejeição .

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NII 442100 - do
Sr. Antonio PaJoccl - que "susta a aplicação do disposto
nos arts 411 e 511 da Instrução Normativa SRF nll 33, de
1999".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS
PARECER: pela compatibilidade e pela adequação
financeira e oniamantária e. no mérito, pela rejeição
VISTA, em 29111/00, ao'Deputàdo:José Pimentel

PROJETO DE L.EI NII 77-8/99 ·-do Sr. Enio Bacci - que
"acresce os Incisos XIII, XIV e XV, ao art. 20 da Lei nl!
8.036. de 11 de maio de 1990·. (Apensados: PL's nl!s
93199, 179~9,37~9,557~9,599m9.847ro9,a50/gg,
940/99 e 1.485/99)
RELATOR: Deputado CARLITO MERSS
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação
financeira e orçamentária do Projeto, do Substitutivo da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público. e dos PL's nOs 93/99. 179/99, 378/99. 557/99,
599/99,847199,850/99,940199 e 1.485199, apensados
VISTA. em 04110/00, ao Deputado Ricardo Berzoini

ORDINÁRIA,

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N1I 419/00 - do
Sr. Ricardo Berzoini • Que "susta a aplicação do
disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional
n2 2.707, de 30 de março de 2000·,
RELATOR: Deputado PEDRO EUG~NIO
PARECE: pela não Implicação da matéria com aumento
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
com Substitutivo
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PROJETO DE LEI Ni 1.970Jgg - do Sr. Jod Machado •
que "c!!sp6e sobre a concesslo de financiamentos do
Banco Nacional de DesenvoMmento EconOmlco e
Soc!al- BNDeS a empresf,s estmngelras·. (Apensado:
PL nl 2.223!99)
RELATOR: Deputado ROBERTO BRAN~
PARECER: pela nlo IIT!p1lCaçio da, matéria com
aumento ou dlmlnWçAo ~a receita ou da despesa
p6bUcas, rlio cabemlo Ipronunclameftto quanto à
8dequaçlo financeira e o~Ql1'I8nW/a 8, po mérito, pela
rejeição do ProJeto e do PL:nl 2.2mJ99, çensado
\lISTA. em 22111/00, ao Députado José PImentel

, I
I' SEMINÁRIO ,

JUROS BANCÁRIÓS

Local: P\enirio 4, Anexo \I
Horário: 14h30min

tEMÁi
'AVALIAÇÃO CRfTtCA D"'S MEDIDAS! ANUNCIADAS
PELO BANCO CENTRAL DO BRASiL EM 14 DE
OUTUBRO DE 199, VISANDO À ~DUÇÃO DAS
TAXAS E SPREADS BANCÁRIOS NO BRASIL, NO
PERraDO DE NOVEMBRO DE 1999 Aj OUTUBRO DE
2000.

EXPOSITORES:
ROBERTO EGVDIO SETÚBAL • Presidente da
FEBRABAN
Prol. LUIZ CARLOS MENDONÇA DE BARROS

AVISOS.

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RE
CeBIMENTO DE EMENDAS (5 SeSSOES)
I ,

Decur:so:3-Sesslo
ÚIUm~ Sessio: 8112100

Subatltutivo (.rL 119, 11 • 110)

A PROPOS/çAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA,
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS OESTA
COM/SElAO

I

tA.. Da AnAUs., da J1dequaçlo Financeira e
Orçamentária e do Mérito:' , ,

. .
PROJETO DE LEI NII4.10S-AI9B· do Sr.,JOSé Pimentel
• que "dlsp69 sobre a comprovação da qU!tat",..Io de
tributos de contf\bulyaes federais e dá outfaa.
providênclasu

• "

FlELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO
PAREC~R; pela compatlb\lidade e pa. adequaç60
financeira e orçamentária ,8, no mltrito. Rera aprovação,
mim SUbstitutivo.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA ECONTROLE

, ' I 1

REUNIÃO ORDINÁRIA
I

Local: Plenário 9. Anexo 11
Horário: 10h

A• RequerJm8ntp~:
i

Do Sr. Arlindo Chlnaglia oolicllando sefam convidados o
ex-Seerstárlo-GeraI .da Presidência da RepObUca,
Eduardo Jorge Caldas Pereira e Pedro Paulo de Souza,
ex-dono da Encol, a fim da prestarem esclarecimentos
tlObre a relaçlo entre ambos no socorro à empreltelm
falida. Encol.

Do Sr. Arlindo Chl~f1a sollcitendo seja convocado o
Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento e Gest!Q,
Martus Ant6nlo ~r1gues Tavares, a fim de prestar
escleuecimentas saiA!! a liberação de verbas para a
construçio do Fórum TrabalhlslB na cl~de de São
Paulo.

Do Sr. Arlindo Chlnaglla solicitando seja convidado o ex.
Secretárlo-Geral da. Presldhfa da República, Eduardo
Jorge Caldas Pereira, para pres1ar Infonnaça&s ,sobre a.
sua part~ na liberaçlo de verbas para a
construção do Fórum Trabalhista de $Ao Paulo.

00 Sr. Welllngton Dlas solicitando seja dado
conhedmento aos Senhores membros desta Com/ssioi
de denúncias relativas a utlllzaçio de rnculSos do
Fundo de Manutençlo ~ Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do MagIstério 
FUNDeF. no municfplo°de José de Freitas no estado do
Plaul. Solicita ainda, sejam tomadas as devldan
providências.

Do Sr. Welllngton Dias solicitando sejam eonvidadoa a
prestar esc\arecimentos sobre a venda do controle da
Caixa seguros, as segUintes autoridades; Presidento
da caiXa Econtlrntca Fedem!, Senhor emlllo Carazzai e
o Presidente da FUNCEF • Fundação dos 'EconomláriO'J
Federais. Senhor EcW de Frottaa.

00 Sr. Paulo P81m solicitando seja enviado ao Tribunal
de Contas da Unlio o pedido de anállse da execução do
Orçamento da Seguridade Social.

Do Sr. WeUlngton Dias solicitando ao TrIbunal da Contas
da União a 'realização de'auditoria nas contas do
Ministério da PrevIdência e Assistência Social.

00 Sr. Arlindo C~lnaglia solicitando seja convooado o ,
senhor Mlnistro-chafe da Secretaria de Comunicação
de Governo, Angalo Andrea Matarano; a fim de prestar
esclarecimentos .$bJ'e a existência de cafxa-dois nas

, contas de campanha do Presidente Fernando Henrique
Cardoso.



COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Do Sr. Fernando ZUppo solicitando seja realizada
Audiência com o Sr. Secretário de Direito Econômico do
Ministério da Justiça para prestar esclarecimentos sobre
o andamento da Averiguação Preliminar protocolada
sob o n.lI 08012.000487J00.40.
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Do Sr. Arlindo Chinaglia solicitando seJa convidado o ex· . da Inc!usão da a1rquota de 5% na tarila de pedágio,
Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, a fim de prestar correspondente ao Imposto Sobre seNiços de Qumquar
esclarecimentos sobre a existência de caixa-dois nas Natureza:
contas da campanha do Presidente Fernando Henrique RELATOR: Deputado MAX MAURO
CaJdoao. RELATÓRIO PRÉVIO: favorável à Implemeqtação

(apresentado em 81t 112000)

Da Sra. Vanessa GrazzIotln solicitando aO TeU auditoria
especial na empresa SR - Produtos Hospitalares S/A,
que tem empreendimentos financiados pelos recursos
da SUDAM, através do FINAM.

B .• Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

REPRESENTAÇÃO N.ll 03/99 • dos Deputados
Estaduais peto Estado do Ceará, Srs. João Alfredo,
Artur Bruno e Eudoro Santana, que "representam
perante a Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle contra os atos do Governo do Estado do
Ceará, referentes às alterações do contrato para a
construção do Complexl;) Industrial e Portuário de
Pecém - CIPP".
RELATOR: Deputado HÉLIO COSTA
RELATÓRIO: favorável, sugerindo que sejam solicitadas
ao TCU as medidas que foram adotadas com respeito
as alterações do contrato para a construção do
Complexo Industrial e Portuário de Pecém - CIPP.
VISTA ao Deputado Manoel SaJviano em 04.10.2000

PROPOSTA DE FISCAliZAÇÃO E CONTROLE N.!l
07/99 • do Sr. Geraldo Magela e outros (Ricardo
BalZalnl, José Pimentel, WeUington Dias e João
Grandão), que 'propõe que a Comissão de Fiscalização
Finanaeifa e Controle fiscalize as oPl'raçães de
empréstimo do Banco do Brasil para a Construtora
Encol".
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO
RELATÓRIO PRÉVIO: favorável à implementação.

REPRESENTAÇÃO N.ll 5/2000 - cios Srs. Sldney
Munhoz e Geny Munhoz, que "representa perante à
Comissão ele Fiscalização Financeira e Controle
denúncia contra a Caixa Econômica Federal, Agência
0867 - Shopping Canter RecifeIPE, no âmbito do
Programa de Geração de Emprego e Renda 
PROGER".
RELATOR: Deputado ANTONIO GERALDO
RELATóRIO: contrário, embora sugerindo a remessa de
todos os documentos compilados pelos autores ao
Ministro da Fazenda.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N.S!
39/2000 - do Sr. Márcio Reinaldo Moreira, que "propõe
que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
fiscalize o Departamento Nacional ~ Estradas e
Rodagem (DNER) e as empresas concessionárias de
exploração de rodovias federais, especialmente no caso

local: Plenário 1e. Anexo li
Horário: 10h

A • Propoalç6.s sujeitas à apreciaçlo
conclusiva pelas Comis8ões:

Prioridade

PROJETO DE lEI NA 2.844-A197 - do Senado Federal
(PLS 26195) - que "institui o Estatuto dos Garimpeiros e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJÃO
PARECER: contrário
Vista ao Deputado Fernando Ferro, em 04/10100.

Ordinária

PROJETO DE LEI Nll 345199 • do Sr. Wilson Santos •
que ·prclbe a cobrança de taxa de religação por
concessionárias de distribuição de energla elétrica."
(Apensado o PL nll 1.379J99)
RELATOR: Deputadb MARCOS LIMA
PARECER: favorável a este e ao apensado
Vista conjunta aos Deputados AntOnio FeiJlo, Femando
Ferro e Moreira Ferreira, em 04110100

PROJETO DE lEI NII 3.462100 • do Sr. Pedro
Pedrosslan - qlle "pennlte a reaJizaçAo de transporte de
combustíveis por transportadores IndMduals para
regiões rnvias ou de dlfrcil acesso.
RELATOR: Deputado Uncoln Portela
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NII 2.09ôl99 - do Sr, Feu Rosa • que
·cria o Programa Nacional de Mlneralizaçio dos Solos e
dá outras provld6nclas."
RELATOR: Deputado JUQUINHA
PARECER: conttério
Vista aõ Deputado Ant6nlo Jorge, em 22111/00.

PROJETO DE LEI Nll 3.639100 • do Poder executivo
(MSC 1.422/00) • que "desvlncula, parcialmente, 1'\0&
exercfcios de 2001 e 2002, a aplicação dos recursos de
que tratam os arts. 48, 49 e 50 da Lei nQ 9.478, de 6 de
agosto de 1997, pertencentes à União."
RELATOFl: Deputado MARCOS LIMA
PARECER: favorável a este e à& emendas oferecldu
na Comíssio
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AVISOS
I i" '

PROPOSIÇÕeS EM I FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

1

Decurso: 4· Sessé10
ÚIUma Sess4o: 0711212000

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

.Ao PROPOS/ÇAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENOAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMiSSAo

PROJETO DE LEI NIl 247-8/1999 • do Sr. Fernando
G1!baira • que "Implementa medidas de segurançâ para
o manuseio de combustíveis destinados a vefculo8
automoUvos rodoviários."
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS

, 11 _ I 1 _

COMISSAO DE RELAÇOES
I 11 '1'

EXTERIORES EDE DEFESA
I I • I

NACIONAL
", 'I I '

REUNIÃO ORDINÁRIA

l~cal: Plenário 3, Anexo "
Horário: 10h

A • Requerimentos:

Do Sr. Virgfllo Guimarães - Solicita informações
documentadas ao Sr. Ministro-Chefe do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da' Repúbltca

.sobre as atividades da Agência Brasileira de Inteligência
-ABINo

Do Sr. Jair Bolsonaro - requer seja convocado o Senhor
Ministro de Estado da Defesa, a fim de prestar
infonnBÇÕeS e esclarecimentos sobre a remuneração
dos militares das Forças Armadas.

Do Sr. Vlrgnio Guimarães - solicita seja convocado o
Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República, General Alberto Mendes
Cardoso, para prestar esclarecimentos a respeito das
atividades da Agência Brasileira de Inteligência - ABIN.

Dos. Srs. A1orzlo Marcadante, Peulo Delgado, Vll'Qllio
G~lmarães e oUtros - solicita seja convidado o Sr, Anel
Dé Cunto, Diretor-GeraI da Agência Brasileira de
Inteligência - ABIN, a comparecer a esta Comissão para
prestar esclarecImentos sobre as atlvldades da agê~)cla.

Dos Sra. A1orzlo Mercadante, Paulo Delgado, Virgflio
Guimarães e outros - solliclta seja convocado o Sr.
Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República a comparecer a esta

Comissão para prestar esclarecimentos sobre as
atividades da Agência Brasileira de Inteligência - ASIN.

Dos Srs. Pedro célso e Nllmálio Miranda - requer
realização de amllêncla pública para esclarecer a
atuação da Agência Brasileira de 'Inteligêncla - ABIN no
tocante aos fatos denunciados pela revista Veja nll 46,
de 15 da novembro de 2000, na reportagem intitulada
"espionagem no Planalto', cópia anexa.

B • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NI2 366-811996
- EMENDA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO NU 366-B, DE 1996. que
"aprova o texto do Acordo para a Promoção e a
Proteção Recrproca de Investimentos, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasire o Govemo
da República do Chile, em Bras!l\s, em 2.2 de março de
1994",
RELATOR: Deputado LEUR LOMANTO
PARECER: favorável, nos termos da emenda
substitutiva global apresentada pelo Plenário da Câmara
dos Deputados.

PROJETO DE DEC~ETO LEGISLATIVO NIl367-B11996
- EMENDA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nll 367-B, DE 1996, - que
"aprova o texto do Acordo sobre Protação de
Investimentos, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido da
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, em Londres, em 19 de
julho de 1994".
RELATOR: Deputado LEUR LOMANTO
PARECER: favorável, nos termos da emenda
,substitutiva gIobal,apresentada pelo Plenário da Câmara
dos Deputados.

TRAMITAÇÃO ORDJNÁRIA

PROJETO DE LEi', Nil 861199 - do Sr. Marcos Rolim 
que 'dispõe sobre o crIme de abuso de autoridade pelo
uso indevido de força ou arma de fogo no exercrclo do
podar de poUcia".
RELATOR: Deputado WERNER WANDEAER
PARECER: contrário

MENSAGEM Nll 783100· do Poder Exec~tlvo - que
"submete à consideração do Congresso NaoionaJ o
texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do' Brasil e o Governo da República da
Hungria sobre Cooperação nos Campos da Quarentena
YegetaJ e da Proteção de Plantas, celebrado em
Brasrna, em 10 de novembro de 1999",
RELATOR: Deputado HAROLDO LIMA
PARECER: favorávet

MENSAGEM Nll 784/00 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo entre o Governo da República
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Federativa do Brasil e o Govemo da República da
Hungria sobre Cooperação Técnica e Procedimentos
Sanitários nas Áreas Veterinária e de Saúde Plllillca
Animal, celebrado em 618sllia, em 10 de no....embro de
1999".
RELATOR: Deputado HAROLDO LIMA
PARECER: favorável

MENSAGEM NQ 1.075/00 - do Poder Executivo - que
'submete à consideração do Congresso Nacional o
texto da Convenção entre a RepObllca Federativa do
Brasil e a República Portuguesa destinada a Evitar a
Dupla Tributação e a Prevenir a Evasão Aseal em
Matéria de Impostos sobre o Rendimento, celebrado em
Brasflia, em 16 de maio de 2000".
RELATOR: Oeputado DE VELASCO
PARECER: favorável

MENSAGEM NQ 1.079/00 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional, o
texto do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta
entre a República Federativa do Brasil e a RepQbllca
Portuguesa, celebrado em Porto Segulo, em 22 de abril'
de 2000". •
RELATOR: Deputado EDISON ANDRINO
PARECER: favorável

c .. Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LE) NlI i .023·AJ99 - do Sr. Eduardo Paes
- que "dá nova redação ao § til do art. 6A da Lei nll

9.519, de 26 de novembro de 1997".
RELATOR: Deputado WERNER WANOERER
PARECER: contrário
VISTA : concedida ao Deputado ALBERTO
FRAGA em 26.04.2000

PROJETO DE LEI N!I 2.696/00 • do Sr. Pompeo de
Mattos - que "determina à autoridade policial e aos
órgãos de segurança pública a busca Imediata de
pessoa desaparecida menor de 16 (dezesseis) anos ou
pessoa de qualquer Idade portadora de deficiência
física, mental elou sensorial",
RELATORA: Deputada aCIONE BARBALHO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,
em 4.10.00

PROJETO DE LEI NA 2.736/2000 -do Sr. Raimundo
Gomes de Matos - que "dispõe sobre o SeNiço Militar
Obrigatório".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: contrário

COMISSÃO DE SEGURIDADE .
".

SOCIAL EFAMILlA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 7. Anexo 11
Horário: 10h

A - Requerimento:

Do Deputado or. Hélio, que "requer. nos termos
regimentais, a realização de Audiência Pública, com a
presença da Sra. WANOA ENGELS, Secretária
Nacional de Assistência Social. para prestar
ínformações a esclarecimentos à respeito do progr~a

de Portal do A!yorada, dentre outras ções, o
Cadastramento de Pobres, para efetivação de: ~U8S
ações-o . --

B· Proposições Sujeitas à Apreclaçio
pelo Plenário da Casa:

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nll 605199 do Sr. Professor Lulzlnho
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade dos servidores
das Delegacias de Paleeia infonnarem às vitimas de
estupro sobre a direito de abortO legal". .
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI
PAREOE;R: favorável com emenda

PROJETO DE LEI NR 762-AJ99 do Sr. Luis Eduardo 
que "proíbe a veiculação de desenhos antms:ctos que
contenham cenas de violência em todo território
nacional e dá outras providências", - ..
RELATOR: Deputado JOSÉ L1NHARES
PARECER: contrário

PROJETO DE LEi Nll 2794100 do Sr. Ademir Lucas 
que "Dispõe sobre o controle de doplng no desporto",
RELATOR: Deputado CELSO GIGLIO
PARECER: favorável
VISTA ao Oap. Dr. A06lnhs. em 22111/00

PROJeTO DE LEI N" 3348/00 do Sr. Femando Ferro
que "altera a Lei nll 8.974, de 5 de janetro de 1995, que
regulamente os incisos 11 e V do § ,Q do art. 225 da
Constituição Federal. estabelece normas para o uso das
técnicas de engenharia genética e liberação no meio
ambiente <la organismos geneticamente modificados,
autoriza o Poder executivo a criar, no âmbito ~
Presidência da República, a Comissão Técnica Nacional
de Biossegurança, edá outras providências".
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: favorável
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c - I Proposições Sujeitas à Apreciação
CQnçlusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NR 3888197 do Senado Federal {PLS
n" 154/96; - que 'dispõe ~obre a aplicação de
penalidades aos responsáveis e às Instltulções de
saúda e de proteção social, públicas e prlvaqas, bem
como aquelas conveniadas com o Sistema Unlco de
Saúde-SUS".
RELATOR: Deputado OSM~NIO PERE\RA
PARECER: contrário ao Projeto e à Emenda
apresentada na ComIssão
V.ISTA ao Deputado Vicente Caropreso, em 12105/99
l í \ , '~. • '

RF\OJETO DE LEi Ng 928-Al99 do Sr. Miro Teixeira 
qya "regulamenta o disposto no § 7'J. do art. 201 da
~eridaConstltuclonal n\l 20·.
fl~\.ATOR: üeputado ALCE\.~ nOLLARES
PAFlECER: favorável com emenda
VISTA ao Deputado Vicente Caropreso, em 14106/00

PROJETO DE LEI NIl26B1/00 do Senado Federal (PLS
n" 66199) - que "Institui a linha oficiai de pobreza e
estabelece que o Governo Federal deverá definir metas
de progressiva erradicação da pobreza e diminuição das
desigualdades 8octoeconômicas, e dá outras
providências"•
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: favorável, com emenda
,

PROJETO DE LEI Nll 2BnlOO do Senado Federal- que
"dispõe sobre a gratuidade da realização de exames de
Código Genético (ONA) para Instruir processos de
reconhecimento de paternidade". (Apensados: PL's nlls
1 '713199 e 2.849/00)
R)i;L!tTOR: Deputado JOst LlNHARE~
PAFlECER: contrârlo a Gsta, ao PL nll 1.713/99 e as
àmendas a ele apresentadas, e ao PL nll 2.84912000,
apensados

ORDINARIA

~~OJETO DE LI:I NlI 525195 ao Sr. Augusto Viveiros 
qúe "dispõe sobre o acomparihameryto de pacientes
Internados em hospitais do Sistema Unlco de Saúde".
(Apensados: PL's nas 1.205/95, 4.612198, 282199,
:1.316199, 1.608/99 e 2.098199)
Rçf,.ATOA: Deputado DA. BENEDITO DIAS
pARECER: favorável a este e aos Projetos de lei nas
1.205195, 4,612198, 282199, 1.:316199, 1.608199 e
2.098199, apensados, com substitutivo

PROJETO DE: LEI NlI 1784196 do Sr, Jaques Wagner
Que lidá nova redação ao artigo 160 da Lei ni 8.213, de
24"da i\llho de 1991. que ·dll!.~õ9 sobre 01S ?\anos de
Beneficios da p,revldêncla Social ~ dá outras
pro~ iênalas·, (Apl'nsado: Pl n11 1.813/99)
RELnTOR: Deputado SÉRGIO CARVALHO
PI" '1ECER: favorável a este a ao Projeto de Lei nll

, 'gg, apensado, com substitutivo

PROJETO DE LEI N" 2530/96 do Sr. Seraflm Venzon 
que "determina que sejam destlnados ao Instituto
Nacional de Seguridade Social • INSS os recursos não
procurados das loterias e de quaisquer concursos de
prognósticos administrados pelo governo federal'.
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO
PARECER: contrário ao proleto e às .2 (duas) emendas
apresentadas na Comissão

PROJETO De LEI ~1I 2539/98 do Sr. Arnaldo Faria de
Sá - que 'd1spliB sobre o [ndlca a ser aplicado nos
reajuatEl8 doa beneficios da Previdência Social e dá
outras providências". (Apensados: PL's n~ 2.Bl0/97 e
4.699198)
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: contrário a este e aos de nlls 2.810/97 e
4.699198. apensados

PROJETO OE LEI Na 2.864-Af91 do Sr. Paulo Paim 
que "dispõe sobre a assistência gratuita aos filhos e
dependentes dos trabalhadores urbanos e rurais desde
o nascimento;até seis anos de idade, em creches e pré
escolas". (Apensado o PL n" 3.050197)
RELATORA: Deputada UDJA QUINAN
PARECER: contrário a este e ao PL nll 3.050197,
apensado, e contrário à Emenda adotada na Comissão
de Educação, Cultura e Desporto e à Emenda
apresentada nesta Comissão

,
pROJETO DE LEI NII 3632/97 do Sr. Agnelo auetroz 
que "determina que 0& estabelecimentos de Bnslno
fundamental e médio coloquem armários a disposição
doa alunos para a guarda do material didático",
RELATOR: Deputado DJALMA PAES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N~ 3854197 do Sr. Adão Pretto e
Outros - que "disp(le sobre a participação dos
agricultores no processo de classtficação e recebimento
do fumo edá outras providências".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO -
PARECER: pela Incompetência ela CSSF para
aprecia~odama~ria '
VISTA ao Deputado Oro Roslnha. em 09/08100

PROJETO DE l.EI ND 3985197 da Sra. Esther Grosal 
que "altera Q art. 37 da lei nll 9.394198, visando o
atendllT'ento de obrigações internacionais do Estado
Brasileiro".
RELATOR: Deputado DARCfslO PERONDI
PARECER: conlrérlo
VISTA ao Dep. Dr. Rosinna, em 22/11/00

PROJETO DE LEI Nll 3994·Al97 do Sr: Enio Ba~cl- que
"dispõe sobre a reserva de vagas nas creches públlcaB
para crianças portadoras da dsflolêncla físicas e mentais
e dá outras providências"•
RELATORA: Deputada TErE BEZERRA
PA.RECER: lavoráve\ ao Proleto ~ às E.menàas
adotadas pela Comissão de EducaçAo, Cultura e
Desporto



• I

PROJETO DE LEI NR 1050199 do Sr. Domiciano Cabral
- que "dlspõe $Obre prerrogativas aos portadores 'de
Diabetes Mellitus·. (Apensados: PL's nas 1.601199.
1.943199 e 2.815/2000) . _
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: contrárto a 'este e aos PLs 'n~ 1'.601,
1.943199 e 2.615/2000, apensados . ,-

PROJETO DE LEI NR 1022199 do Sr. Vicente Caropreso
- que "institui o Pró-saóde, que dispõe sobre ded~ção

do imposto de a:enda por contribuições para HoSpitais
Públicos e Instituições sem fins lucrativos". ' I

RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N12 1337·N99 do Sr. Ronaldo Cezar
Coelho - que "Institui Programa de Apoio a Projetos de
Atendimento ele Menores em Situação de Risco Social
por melo do Esporte. autoriza a transação de créditos da
natureza tributária e previdenciáriâ por entidades de
prática desportiVa e dá oulras proVidências". 'l

RELAToOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: contrário ao Projeto e ao SubstíMivo
adotado pela Comissão de EduCação, Cultura e
Desporto. ' -

PROJETO DE LEI ND 1395199 do Sr. Bispo Rodrigúes
qU& Uregulamenta o licenciamento 9'0 funcionamento de
ateUês que' realizam tatuagem e colocação de brincos.
argolas, àlflnetes e similares, com perluração da
epiderme".
RELATORA: Oeputada ALCIONE AJHAYDE
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NQ 748-N99 do Sr. José Carlos ellas
- que "dispõe sobre a concessão de incentivQS fISCais
às ernp~ de comunicação que utilizem espaço ,fixO.
para a divulgação de fotos e textos sobre pesS'oaã'
desaparecidas".
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI ND 885/99 do Sr. Pastor Jorge - ~u~
"dispõe sobre a concessão de cestas básicas e vales
transportes aos pqrtadores de AIDS".
RELATORA: Doptltada llDIA QUINAN
PARECER: contrário

PROJETO DE LEi NR 945199 do Sr. Femando Z""Pd:~
que -isenta do imposto da renda os rendimêntos
recebidos da previdência privada'. -\-,
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: contrário , ~

PROJETO DE LEI NII 984199 do Sr. Rubens Bueno_
que "dispõe sobrfil os fundos de previdênoia municipais
com menos de mil segurados", - .
RELATOR: Depu1ado ANTONIO PALOCCI __ .• ,
PARECER: favorável ao projeto e às 4 (quatro)
emendas apresentadas na Comissão, com substitutivo

PROJETO DE LEI Nll 1666198 do S~. Cunha Bueno 
que "altera dispositivos l:Ia lei nll 6.615176, autorizando
a cessão para entlda&s de fins filantróplcos dos
ve(culos automotores recolhidos sPs depósitos da
Policia 'Rodoviária Feddral e não r~amados no prazo
previsto·, :
RELATOR: Deputado REMI TRINTA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NQ 4732·N98 da Sra. Jandlra Feghali
- que vregularnenta a produção e çomeroiallzação de
matéria-prima, equipamento, material ou maquinário
destinado a fabricação, acondicionamento. embalagem,
controla de qualidade ou a qualquer outra fase visando
à produção de medicamentos para uso humano ou
veterinário, bem como qualquer material destinado à

- utilização em odontologia ou, ainda, para fins
dlBgn~ticos, e dá outras providências·, .
RELATOR: Deputado RAFAEL-GUERRA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NQ 137/99 do Sr. Edlnho Araújo - que
-dá nova redação aos arts. 37 e 69 da lei n" 6.435. de
1977, que dispõe sobre as entidades de previdência
privada",
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Nll 18S-Al99 do Sr. Alberto Fraga 
que "estabelece a obrigatoriedade de atendimento
médico ao ponclal e bombeiro vitimado de acidente
decorrente da função póblica".
RELATOR: Deputado DARCISIO PERONDI
PARECER: favorável nos termos do Substitutivo
adotado pela CREDN

PROJETO DE lEI ND 275/99 do Sr. Enio Bacci - que
"Institui o exame "check-up" anual gratuito, custeado

, pelo SUS, para pessoas a partir dos 50 anos de ldaae".
- RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA

PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N" 683199 do Sr. Freire Jt1n1or - qUe
"altera a redação do artigo 2ll da L$i nIlS.S01. de 30 de
novembro ele 1992. permitindo a utilização, pelaS
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PROJETO DE LEI NQ 4036/97 do Sr. Paulo Paim - que escol d Odont Iog - J •

"altera dispositivo do art, 58 da Lei n12 8.213, de 24 de as e o ia. de cadáver não reclamado'
j Ih d para fins de estudos ou pesquisas"• ,-
u o e 1991, e dá outras providências". RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA PARECER: contrário
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA ao Deputado Vicente Caropreso, em 2310aroo

PROJETO DE LEI NR 4091/98 do Sr. Enio Baccl- que
"institui o PROGRAMA DE INCENTIVO aos doadores
de órgãos em vida".
RELATOR: Deputado ANT6NIO PALOCCI
PARECER: contrário I

VISTA ao Deputado Ursicino Queiroz"m 09108100

PROJETO DE LEI NR 4179-N98 do Sr. Paulo Paim ....,
que "altera dispositivos da· lei n12 9.2á4, de 15 de Julho
de 1998 e dá outras providências",
RELATOR: Deputado ANTONIO PALQCCI
PARECER: favorável



DE

I

PROJETO DE LEI NIl 3.249/00 - do Dr. Hélio - que
"obriga aos médicos e instituições credenciadas pelo

Substitutivos (Art. 119, II e § 1°)

PROJETO DE LEI NIJ 316-AI99 - do Sr. Simão Sessln·
que "DIspas sobre a obrigatoriedade dos shopping
çenters contarem com ambulê.nc:las ou UTIs. móveis
para transporte de vftlmas de emergências".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA

PROJETO DE LEi NIJ 2.311/00 - do Sr. Léo Alcântara 
que "obriga os laboratórios fannacêutlcos ao
fornecimento de medidores .de dosagem de
medicamentos comercializados no Pais".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON

AVISOS

PROPOSiçÕeS EM FASE
RECEBIMENTO DE EMENDAS

DeculSo:1·sessio
ÚIUmaSessáo:1V1VOO
AS PROPOSrçOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
~~~~~:lo~PRESfiNTADAS POR MEMBROS DESTA

PROJETO DE LEI NR 2724/00 do Sr. Carlos Mosconi 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de os laboratórios
fàrmacêutlcos colocarem os preços de medicamentos
em suas propagandas comerciaiS". (ApensEttios 05 PL's
2.907/00 e 3.062100)
RELATOR:~doRAFAELGUERRA

PARECER: favorável a. este'9 80s PLs nOS 2.907 e
3.062/2000. com substlullvo.

PROJETO DE LEI NR 2958/00 do Sr. Nelson Proença 
que "institui o Programa Voluntário de Vacinação· PW,
e dá outras provld~las"•
.RELATOR: DeputadoJORGE ALBERTO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NIl 4891/99 ela Sra. ZUlalê Cobra 
que "altera a Lei nQ 8.212, de 24 de julho de 1991, e a
l.el nll 6.213, de 24 dê- jUlh'o de 1991, Instituindo nova
categoria de segumdo obrigatório da. Prev\dêncla
Social". . •
RElATOR: Deputado OSMANIO PEREIRA '
PARECER: favorável
VISTA à Deputada Angela Guadagnln, em 17105100,

I , '

PROJETO DE LEI NIl 1932199 do Sr. Eunrclo de Oliveira
- que "estipula prazo p~r8 o pagamento de Indenização
aos segurados nos casos de morto ou Invalidez
permanente"•
RELATOR: Deputado LAVOISIER MAIA
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI NlI 2005199 do Sr. Ricardo Izar - que
~a1tem a redaçAo do art. 22 da Lei nll 8.212, de 24 da
julho de 1991, reduzindo a contribuição previdenciária a
cargo de clCnlcas e hospltrus cadnstraclos no Sistema
9nl~Q de Saúde". I.

ftELATOfl: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: contrário a este e à emandit apresentada na
Comissão

PROJETO DE LEI NIl 2007/99 do Sr. Geraldo Simões 
que ..~itere. Ia Lei nll 6360, de 23 da setembro de 1978,
exigindo a Inscrição ·dos dias da semana nas
~mpalag&ns primArias dos meclcamentoe".
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA
PA.RECER: contrátlo

PROJETO DE LEI NQ 2031199 do Sr. Rodrlgo Mala 
que "dispõe sobre o atendimento obrigatório aos
portadoras da Doença de A1zhelmer no Sistema Único
da Saúda· SUS, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AFFONSO CAMARGO
PARECER: favorável, com Emendas, "

PROJETO DE LEI W2114199 do Sr. Saraiva Felipe 
que ·Institul a co-gestão nos hospitais filantrópicos e
~nlversitárlo8 e de ensino Integrante& do SUS"
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI Na 2165199 da Sra. Luaa EnJOdina
que "dispõe sobre a publicação anual, pelo Poder
Executivo, das atividades sociais relativas à mulher".
j={ELATOR: Deputado DJALMA PAES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N1l 1818/99 do Sr. Pompeo de Mattos
- que "toma obrigatória a inclusão nas bulas de
medicamentos, de recomendações e advertências sobre
se4 uso, em linguagem braile",
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
PARECER: favprável
I ,

PROJETO DE LEI NlI 1821/99 do Sr. Nelson Marchezan
- que "dlspõe sobre o cancelamento de débit~9
prevld~nclárl08 dos Aeroclubes".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE
PARECER: contrário
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PROJETO DE LEI NR 1558/99 do Sr. Eduardo Jorge- PROJETO DE LEI NII 2190/99 da Sra. Vanessa
que "fma o limite-méXIi'no do vaklr dos benetfcios do Grazziotln - que "acrescenta. artigo à LeI nA 5.991, de 17-
regime geral de previd6ncla social. de dezembro de 1973, estabelecendo a retenção da
RELATOR: Deputado DJALMA PAES receita de medicamentos sujeitos à prescrição de
PARECER: favorável profissional habilitado".

I I RELATOR: Deputado DJALMA PAES
PROJETO DE LEI NII 1791199 do Sr. Eduardo.Barbosa PARECER: favorável
- que "Institui o Dia Nacional dos Surdos".
RELATORA:Depu~aTETÉBEZERRA
PARECER: favorável



B - Proposiç6es Sujeitas à -Apreclaçio do
Plenário da Casa:'

PR'ORlDADE

SUBSTITUTIVO 00 SENADO FEDERAL AO PROJETO
DE LEI Wll 2.090.c191 • que "regulamenta o exercCcio
profissional do histotecnologlsta e dá outl'aS
providências".
RELATOR: Oeputado PEDRO HENRY
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.1I 1.542/99 - do Senado Federal
(PLS n.1l 134/95) - que "regulamenta o § 311 do art.;811 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
dispondo sobre a reparação de natureza aconOmica
devida Boa aeronautas e aeroviários, civis e militares.
impedidos de exercer a proflssãob

•

RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável

PROJETO DE lEl COMPLEMENTAR N.; 131/00'" do
Sr. Luciano Pizzatto e outros • que "altera a _Lei
Complementar nQ 101. de 4 de maio de 2000. para
dispor sobre a realização de operações de crédito entre
os entes da Federaçãob

•

RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.a 2.295/00 - do Senado Federal
(PLS n." 161199) • que "dispõe sobre a jornada da
trabalho dos Enfermeiros. Técnicos e Auxiliafes de
Enfermagem". (Apensados: PL's ~s 969/99 e 2.169199)
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER' favorável a este e ao Projeto de lei fI.lI.

2.t69198, ~ansado. de idêntico teor, e contrário ao
Projeto de leI n.1I 96919~. a~ensado. Em conseqüê~cla.
seja declarada a prejudIcialIdade do Projeto de Lei n.'1
2.169199. apensado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N.a 3.814/89 - do Sr. Paulo Paim 
que -dispõe sobre a aposentadoria dos trabalhadores e
dã outras proviclências".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUElLl
PARECER: favorável, com substitutivo

C - Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIOAOE

PROJETO DE LEI N.; 1.737-PJ99 - do Senado ~ederal
(PLS n.1I 440199) - que "dispõe s( :lo

A•Reiatóri08 em Geral:

Local: Plenârio 12, Anexo \I
Horário: 11h30mln

CONVIDADO:
Sr. WALDECK ORNELAS - Ministro de Estado da
PI'e'Âdênela e Asslstênel~ Social

REUN.Ao EXTRAORDINÁRIA

TEMA:
REGAAS VIGENTES DE ACeSSO AO SALÁRIO
MATERNIDADE

LocaS: Plenário 12, Anexo It
Horário: 10h

AUDiêNCIA PÚBLICA

COMISSÃO DE TRABALHO. DE
ADMfNISTRAÇÂQ ESERViÇO

POSLlCO

REUNIA(Í OROINÁRIA

Decurso: 4- Sessão
Última Sess'o: 07112/00

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR· MEMBROS DESTA
aOMlssAo:

Substitutivos (Ar;t.119, Ii e § 1D)

PROJETO DE LEI Na 2.132/99 - do Sr. Darcrslo Psrandi
- que "cria contribuição destinada a custear pesquises e
programas de saC1de Ilgados à prevenção e ao
tratamento das doenças decorrentes do consumo de
cigarros. charutos. cigarrilhas e de bebldalJ alco6Ilcas·.
RELATOR: Deputado JORGI: COSTA

PROJETO DE LEI NR 3.10510D - cio Sr. Marcos Clntra 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de advertência
$OlJre a presença 'de substllnclas potenclalmente
cancerfgenas nos. rótulos de produtos para consumo
humano ou animal",
flELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA

PROPOSlçOes. E~ FASE
RECEBIMENTO,DE EMENDAS
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Sistema Único de Saúde a prescreverem medicamentos REPRESENTAÇÃO W 8/00 - do Sr. Renato Geraldo da
Com sua.denominação gànêm;a". SUva - que "representa perante-a-Comissão-ele
RELATOR: Deputado SERAFlM VENZON Trabalho. de Administração e SeIViço P(,bllco contra os

atos da construtora Andrada Gutierrez. concernentes a
direitos trabalhistas e a omissão de autoridades".

DE RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
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Conselho Federal e dos Regionais da Profissão de
Téonlco Agrlcola, e dá outras providências" .
RELATOR: Qeputado HUGO BIEHL
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINARlA

PROJETO DE LEI N.a 900/95 - do Sr. Jovalr Arantes
que "prolba às pessoas jurfdlcas o desconto dos
salários da trabalhadores contratados, percentuais de
qualquer valor, referente ti custeIo de alimentação, e dá
outras provldênclas"
RELATOR DESIGNADO PARA REDIGIR O PARECER
VENCEDbR: Deputado PEDRO HENRV
PARECER: contrário

,
PROJETO DE LEI N.!) 9B5·A/95 - do Sr. Paulo LIma·
que "estabelece o piso salarial profissional para
professores do ensino lundamental e médio do Pais,
previsto no Inciso V do artigo 206 da Constituição
Federal".
RELATOA: Deputado JÚLIO DELGADO
PARECER: favorável a este, com emendas, e contrário
à omenda apresentada na Comissão

PROJETO DE LEI N.g 1.955/96 - do Sr. Jair Bolsonaro
- que "estabelece o dia 1a de janeiro como data-base
dos servidores públicos civis e militares·. (Apensa.dos:
pL's n~ 1.959/96 e 552/99) I

RELATOR: Deputado PEDRO HENRV
PARECER: contrário a este e aos Projetos de ·Lei nlls
1.959/96 e 552/99, apensados

PROJéTO DE LEI H.o 2.183197 - do Sr. José de Abreu·
que "d!8põa sobre a regulamentação da profissão de
Terapf!luta Holrsllco e dá outras provldências-.
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N.ll 3.175·Al97 - do Sr. Eduardo
Jorge • que "dlspõe sobre o exarelclo da profissão de
lédnlco em Obstetricia-.
flELATOR: Deputado PEDRO HENRV
PARECER: contrária a este e à emenda de na 1,
adotada pela Comissão de Seguridade Social e Familla

PROJETO OE LEI N.; 3.648197 - da Sra. Maria Elvira •
que "dlspõi3 sobre a aprovação em exame de aptidão
psicológica como requisito para o ingresso nos quadros
dos órg!los de segurança pàblica e nas empresas
privadas de segumnça e transporte de valores".
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.lI 4.205198 • do Sr. Jair Meneguelli
e outros - que "revoga a Lei n.a 9.601, de 22 de janeiro
da 199B, que dlsp'pe sobre o contrato de trabalho por
prazo deterrnlnadO e dá outr88 providências".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.12 549/99 - do Sr. luiz Ribeiro· que
"determina o cancelamento de outorga de concessão,
permissão ou autorização para pre.stação de selVlços de

radiodifusão. nos casos de condenação por crime
doloso de sócio ou diretorda empresa outorgatária.··
RELATOR: Deputado PEDRO HENRV
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.ll 1.132199 - do Sr. VIc PI\'8S
Franco • que "regulamenta a profissão de Cabe/elrelro
e dá outras provldênclas-. (Apensados: PL's nas
?762100 e 3.248/00)
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: favorável a este e aos Projetos de Lei nlla
2.762/00 e 3.248100, apensados, de Idêntico teor. Em
consequêncla, seja declarada a pR!jucllclaHdade dos
Projetos de Lei nlls 2.762/00 e 3.248/00

PROJETO DE LEI N.a 1.155199· do Sr. Romeu Queiroz
• que "dispõe sobre a regulamentação da profissão de
garçom, fixa a jornada máxima de trabalho 9 o piso
salana\ dacategoria".
RELATOR: Deputado JOSÉ MILITÃO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.a 1.204199 - do Sr, Pedro celso
que "altera a Lei na 8.019, de 11 de abril de 1990,
destinando recul'lOS não sacados do Abono Salarial do
PIs/PASEP ao financiamento de programas estaduais,
municipais e do Distrito Federal, nos termos que
especifica, e dá outras providências"
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA
PARECER: favorável, com emendas

PROJETO DE LEI N.ll 1.240/99 - da Sra. Jandlra
Feghall - que "dispõe sobre a regulamentação da
profissão de Trabalhador S~ba9uático".
RELATOR: Deputado JOSE MUCIO MONTEIRO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.ll 1.263199 - do Sr. José Carlos
Elias - que "dispõe sobre incentivo iiscal para
contratação de trabalhadores, nas condiç&s que
especifica"
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI N.lI 1.372199 - do Sr. Geraldo Mage'a
- que "dispõe sobre as empresas pÚblicas que explorem
atividade econOrnlc:a de comercialização de bens OU de
prestação de serviços de Interesse difuso, as fonnas de
fiscalização e relações com o Estado e a Sociedade, e
dá outras provldênclas".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE
PARECER: favorável

,
PROJETO DE LEI N.a 1.392199 - do Sr. Geraldo Magala
- que "regulamenta o exercfcio da profissão de
motociclista profissional, e dá outras providências"
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.lI 1.539/99 • do Sr. Rlc:ardo
Noronha • que "dispõe sobre a profissão de Publicitário
e dá outras provIdências." ,
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: favorável, com emendas



PROJETO DE LEI N.~ 2.921100 - do Sr. Alberto Mourao
- que "altera a redação dos artigos 22 , 3\1, 42 e 811 da Lei
ng 8.955, de 15 de dezembro de 1994. e dá outras
providências·
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETII
PARECER: favorável. com emendas

PROJETO DE lEI N.lI 2.969/00 - do Sr. Maton Temer
qU& "acrescenta parágrafo único ao art. 4Q da
Consolidação das leis do Trabalho"
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER: contrário

PROJETO DE lEI N.!2 2.659/00 - da Sra. Veda Crusius
- que "dispõe sohre a criação cios Conselhos Federal e
Regionais de Atuária, e dá outras providências"
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETII
PARECER: favorável. com substitutivo

PROJETO DE LEI N.Q 2.648/00 - do Sr. Agnelo Queiroz
- que "jnstitui o auxflio-moradia a trabalhadores·.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER: contrário

PROJETO UE LEi N.!: 1.944/09 - do Sr. Edmar Moreira
- que "altera o Decreto-Lei n" 1.040, de 21 de outubro
de 1969, que 'dispõe sobre os Conselhos Federal e
Regionais de Contabilidade, regula a efeição de seus
membros, e dá outras providências"
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETII
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N." 1.597/99 - do Sr. Marcelo
BaTbieTi - que "cria o Conselho Federal dos Técnicos de
Segurança do Trabalho, CONFETEST - e os Conselhos
Regionais dos Técnicos de Segurança do Trabalho·
CORETEST, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.lI 1.632199 - do Sr. Jorge Tadeu
Mudalen - que "revoga os arts. 5" e 46 do Decreto n'2
21.981, de 19 de outubro de 1932, que 'regula a
profissão de leiloeiro em todo o País', e o art. 3g da Lei
nl! 4.021, de 20 de dezembro de 1961. que 'cria a
profíssã<:l de leiloeiro rural e dá outras provioências'.
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: favorável
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PROJETO DE LEI N." 1.573/99 - do Sr. Caio Rlela - PROJETO DE LEI N." 2.553/00 - do Sr. Rubens Bueno'
que Mdispõ~ ~ob~e ~ profissâo de fotógrafo e detennina - que "acrescenta parágrafo único ao artigo 845 da
outras providencias. Consolidação das Leis do Trabalho - CLr'.
RELATOR: Deputado VIVALDO BARBOSA RELATOR DESIGNADO PARA REDIGIR O PARECER
PARECER: favorável VENCEDOR: Deputado PEDRO HENRY

PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.!! 2.070/99 - do Sr. João Magno 
que "dispõe sobre normas e parãmetros a serem
seguidos pelas empresas objeto do Programa Nacional
de Desestatlzaçâo e dá outras providências."
RELATOR: Deputado NILTON CAPIXABA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.; 2.080/99 - do Sr. Paulo Palm
que udlsciplina as relações jurfdlcas decorrentes da
perda de eficácia do disposto no artigo 2l! das Medidas
Provisórias 1.523196, 1.523-1/96 e 1.523-2/96, no
tocante à alteração ào artigo 148 da Lei n." 8.213, de 24
de julho de 1991".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI
PARECER: contrário

PROJETO DE lEI N.!! 2.988/00 - de Sr. Roberto
Argenta - que "acrescenta § 3!! ao art. 12 da Lei n.!!
4.090, de 13 de julho de 1962, que 'institui a gratificação
de Natal para os trabalhadores', a fim de permitir o
pagamento parcelado do décimo terceiro salário, altera
dispositivos da Lei n. fi. 8.036, de 11 de maio de 1990,
que 'dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço' e. permite o pagamento antecipado do 'abono
de f&rias' previsto no art. 7fl , XVII. da Constituição
Federal e dá outras provldênciasft

•

RELATOR: Deputado PEDRO HENFlY
PARECER: contrário a este e às emendas apresentadas
na Comissão
VISTA ao DeputadO Luciano Castro, em ;8110/00

PROJETO DE LEI N.!2 2.471/00 - do Sr. Marcelo
Barbler'1 - que "dispõe sobre proibição de cobrança de
tarifa bancária na ·conta-salário" de servidor público da
administração direta e indireta de qualquer dos poderes
da União~. (Apensado: Pl nQ 2.546100)
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável, com substitutivo, a este e ao
Projeto de Lei n2 2.546/00, apensado

PROJETO DE LEI N.S! 2.552/00 - da Sra. Marinha
Raupp - que Ualtera a Lei n.1I 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, que 'dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquIas e das
fundações públicas federais', acrescentando critérios
para a remoção de ofício 90 servidor público".
RELATORA: Deputada FATIMA PELAES
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Luciano Castro. em 18/10/00

AVI SOS

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: sa sessão
Última Sessão:06112100

Substitutivos (art. 119,11 e § 1D
)

A PROPOS1ÇAO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COM/SSAO
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I'

PROJETO DE LEI N° 812-A/99 - do Sr. Antônio Carlos
Blscaia ~ que "disciplina o exercCcio da profissão de
carregador de bagagens nos aeroportos e dá outras
providências"•
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA

I I _ _

COMISSAO DE VIAÇAO E
TRANSPORTES

I' ! _ ,

REUNIAO ORDINARIA

Local: Plenário 11, Anexo 11
Horário: 10h

A - Proposição Sujeita à Apretelação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO. OROINARIA

PROJETO DE LEI Ng 69~·Al95 - do Sr. Alberto
Goldman - que ~Instjtul as Dlrotrizes Nacionais ao
Transporte Coletivo Urbano e dá outras providências"
(apensado a este o PL n9 1.974196).
RELAíOR: Deputado ouiuo P1SANESCHI
PARECER: favorável a este. com substitutivo. e
contrário ao de nl! 1.974196, apensado

B • Pr~posições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N~ 1.878199 • do Sr. Bispo Rodrigues
- cjue "dispõe sobre o tempo de direção dos motorista;;;
rodoviários de transporte da cargan

•

RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES
PAR~CER: favorável. com substitutivo

PRoJETO DE LEI N1I 2.555-A100 - do Sr. Paes Landim
- que "acrescenta dispositivo ao art. 19 da Lei nll 8.399;
qe 7, de janeiro de 1992, que especifica a destinação
dos recursos orlglnados por adicional tarifário criado
pela Lei 0!l1.920. de 12 de dezembro de 1989".
RELATOR: Deputado JOÃO HENRIQUE
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Pedro Chaves em 18.10.00

PROJEíO DE LEI NlI 2.628/00 - do Sr. Marcos Afonso
- que "altera o art. 244 da Lei nll 9.503, de 23 de
setembro de 1997, minimizando a penalidade para a
condttção de motocicleta, motoneta. e ciclomotor com os
farqis apagados". .
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE
PARECER: favorável
VISTA à Deputada Teima de Souza em 08.11.00

PROJETO DE LEI Nll 2.761/00- do Sr. Alofzio Santos
que. "torna obrigatória B gravação, no capacete do
proprietário, da placa da motocicleta",
flELATOR: Deputado NEUTON UMA
PARECER REFORMULADO: contrário
VISTA ao Deputado Edinho Araújo em 23.08.00

PROJETO DE LEI N~ 2.830/00 - do Sr. COronel Garcia
- que "regulamenta a Guarda Portuária".
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES
PARECER: favorável a este e à emenda apresentada
na Comissão
VISTA à Deputada Teima de Souza em 08.11.00

PROJETO DE LEI NR 2.963/00 - do Sr. Alceste Almeida
- que "acrescenta à Lei nll 9.503, ele 1997, que Institui o
Código de Trânsito Brasileiro, artigo dispondo sobre
sinalização de trânsito" (apensado a este o PL nll

3.181/00).
RELATOR: Deputado ~OÃO RIBEIRO
PARECER REFORMULADO: favorável a este, com
emenda, e contrário aa de ng 3.181/00, apensado

PROJETO DE LEI Nll 4.677198 - da S" TeIma de Souza
- que "dispõe sobre a ~ormação de fundo financeiro nos
municípios de portos organizados para fJn:~ de preparo,
qualificação e requaliflcação da mão-de-obra destinada
ou egressa de serviços portuários e retroportuários·.
RELATOR: Deputado JOÃO CÓSER
PARECER: favorável
I

PROJETO DE LEI Nll 3.534/00 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "determina que as legendas das
placas de sinalização nas rodovias federais sejam
expressas nos Idiomas portu.9uês e espanhol".
RELATOR: Deputado DAMIAO FELlCIANO
PARECER: contrário

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:21 sessão
Última sessdo: 11.12.00

Substitutivo (art.119, 11, do RICO)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nll 892/99 - do Sr. Carlos Santana
que "dispõe sobre a veiculação de mensagem educativa
na publicidade de veículos automotores, na"! emlssoms
de radiodifusão sonora e de sons e Imagens "
(apensado o.PL. nIl 3.440/oo).
RELATOR: ,?eputado ROBERTO ROCHA
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11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
Pl3.561/97

ESTATUTO DO IDOSO
Local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 14h

SEMINÁRIO NACIONAL
ELABORAÇÃO DO ESTATUTO

DO IDOSO NO BRASIL

-14h - Continuação dos trabalhos de grupo.
- 15h30 - Apresentação e debate das conclusões dos
grLJpos temáticos.
- 17h - Encerramento.

PROJETO DE LEI NR 3.561, DE 1997 • do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe socre o Estatuto do Idoso e dá
outras providências'. (Apensados: PL's nlls 183199,
942/99,2.420/00,2.421/00,2.426100 e 2.427/00).
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO.

COMISSÃO ESPECIAL
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE

TRÂNSITO

local: Plenário 13, Anexo \I
Horário: 14h30mln

PAUTA

- Relatório sobre a realização da Campanha tle
Educação e Segurança no Trânsito, na cidade de
Taubaté/SP, dias 11 a 20 de agosto de 2000;
- Reprogramação do Calendário de Campanhas de
Educação e Segurança do Trãnsit~; .,
- Reiteração de convites para Audiencla PúblICa. aos
Senhores Ministros, membros do CONTRAN;
• Discussão da Aesolução nR 105/99 • CONTRAN (uso
de faixas refletivas);
• Apreciação de pedido à Federação Na.cio~al _das
Empresas de Seguros Privados e de Capltallzaçao 
FENASEG. solicitando apoio financeiro pa_ra a
realização da Campanha Nacional de Educaçao de

-Trânsito; e
• Apresentação de Quadro Demonstrativo da
Participação na Campanha de Educação e Segurança
no Trânsito por Estados e Munic/pios.

RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA.

Dezembro de 2000

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 281-A/OO .. NOMEAÇÃO DE

MINISTRO DO TeU

Local: Plenário 16, Anexo 1/
Horário: 14h30min

PAUTA

Deliberação de Requerimentos:

Do Sr. Mauro Benevides, que propõe audiência pública
com o Sr. Pau/o Afonso de Oliveira. ex-Ministro do TCU.

Do Sr. lédio Rosa, que propõe audiência pública com o
Sr. Sebastião Baptista Afonso, ex-Consultor Geral da
República.

Do Sr. Jairo Carneiro, que propõe audIência. pública com
oMinistro lram Saraiva, Presidente do TeU.

Do Sr. Jairo Cameiro, que propõe audiência pública com
o Ministro Humberto Souto, Vice-Presidente do TCU.

Do Sr. Jairo Carneiro, que propõe audiência pública com
o Ministro José Antônio Barreto de Macedo, Ministro
Substituto do TeU.

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3°)

Decurso:4a Sessão
Última sessão: 14.12.00

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO fPl281-A,
DE 2000 - do Senado Federal, que 'dá nova redação ao
Inciso I do § 19 do art. 73 da Constituição Federa".
RELATOR: Deputado NELSON MEURER.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 308-A/96 .. ACUMULAÇÃO

~

DE EMPREGO PUBLICO

Local: Plenário 6, AnexQ .11
Horário: 141=130min

PAUTA

Continuação da discussão do Parecer



Do Sr. Eduardo Jorge, que "solicita seja convidado, para
participar de reunião de Audiência Pú~lica. a Dr.
Hermano Albuquerque Castro, da Fiooruz, para discutir

Do Sr. Eduardo Jorge, que "solicita seja convidado, para
participar de reunIão de Audiência Pública, o Dr.
Eduardo Algrant, da Fundacentro, para discutir a
situação do amLanto no Brasil, do ponto de vista da
saúde".

Do Sr. Eduardo Jorge, que ·solicita seja convidado, para
participar de reunião de Audiência Pública, o Oro Helena
R. Correia Filho, da UNICAMP, para discutir a situação
do amianto no Brasil, do ponto da vista da saude".

Do Sr. Eduardo Jorge, que ·soliclta seja convidado. para
participar de reunião de Audiência Pública, o Dr. Diogo
Popa Nogueira, da Faculdade de Saúde PúblicalUSP,
par~ discutir a situação do amianto no Brasil, do ponto
de vista da saúde".

Do Sr. Eduardo Jorge, que "solicita saia convidado, pam
participar de reunião de Audiência Pública. o Or.
Ubiratan de Paula Santos, do INCOR, para discutir a
situação do amianto no Brasil, do ponto de vista da
saúde".

Do Sr. Eduardo Jorge, que ·solicita seja convidado, para
participar de reunião de Audiência Pública, o Dr.
Eduardo Bethlem, Secretário de Estado da Saúde do
Aio de Janeiro, para discutir a situação do amianto no
orBsil, do ponto de vista da saúde".

,
Do Sr. Eduardo Jorge, que "solicita seja convidado, para
participar de reunião de Audiência Pública, o Or. tito
Nery, da Sociedade Paulista de Pneumologis, para
discutir a situação da amianto no Brasil, do ponto de
vista da saúde".

Do Sr. Eduardo Jorge, que "solicita seja convidada, para
participar de reunião de Audiência Pública, a Senhora
Maria Andriell (viúva de trabalhador da Etemit), para
esclarecer o ponto de vista das entidades de defesa do
consumidor a respeito do amianto no Brasil".

Do Sr. Eduardo Jorge, que "solicita seja convidado, 'para
participar de reunião de AudiêncIa Pública, o Senhor
José Pessoa (vitima do amianto), para esclarecer o
ponto de vista das entidades de defesa do consumidor a
respeito do amianto no Brasil",

Do Sr. Eduardo Jorge, que ·sollcita seja convidado, para
participar de reunião de Audiência Pública, o San\)or
Sebastião Aparecido Alves da Silva, trabalhador da
Brasllit (vítima do amianto). para esclarecer o ponto da
vista das entidades de defesa do consumidor a respeito
do amianto no Bras/I".

PAUTA

" 'r _' • I

COMISSAO ESPECIAL
j ,

PL 2.186196
ASBESTOIAMIANTO

pa Sr, Ronaldo Caiado, que "solicita seja convidada,
para reunião de Audiência Pública, a Ora. Inês Jocke,
professora do Instituto de Química da UNICAMP",
, I
Do Sr. Ronaldo Caiado, que "solicita seja convidado,
para compa~ecerem (eunlão de Audiência Pública. o Dr.
Ericson Bagatili. Professor da Faculdade de Medicina
Ocupacional da UNICAMP".

Do Sr. Eduardo Jorge. que "solicita seja convidada, para
participar de reunião de Audiência Pública, a Senhora
AparecIda Torraque (viúva de trabalhador da General
Motors, São José dos Campos), para esclarecer o ponto
de vista das entidades de defesa do consumidor a
respeito do amianto no Brasil".

Da Sra. Lidia Quinan, que "solícita sejam convidados,
para rellr)iãO de Audiência Pública, os empresários:
Catl. S Sweel, acionista majoritário e Presidente da
SANO SiA: Luiz Carlos, Diretor-Geral da 1MBRALlT
Ltda.; Davi Martins, Presidente da CONFIBRA Ltda.;
Élio Martins, Presidente da ETERNIT S/A; Jean Claude
Breffort, Presidente da BRASILlT S/A e Del. Geral da
Saint Cobain no Brasil e Argentina e Antônio Alberto
Gouveia Vieira, acionista da ETERNIT S/A e ex
Conselheiro de Administração da ETERNIT S/A'.

Da Sra. Lidia Quinan, que "solicita sejam convidados,
para reunião de Audiência Pública, o Dr. David Berstein.
toxlcólogo suíço, e a Dra. Inês Jocke, Professora do
lnstituto de Química da UNICAMP".

Da Sra. lídia Quinan, que ·solicita sejam convidados,
para reunião de Audiência P(íblica, a Ora. Maria Cecília
pereira de Melo, Diretora Executiva da Associação
Brasileira de Amianto e o Dr. Ericson Bagatín, Professor
da Faculdade de Medicina Ocupacional da UNICAMP".

Deliberação de Requerimentos:
I

Da Sra. Udia Quinan, que "solicita seja convidado, para
reunião de Audiência Pública, o Diretor do Sindicato dos
Trabalhadores Mineiros de Minaçu, Estado de Golás,
conhecido comO XIRU".

Local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: i 4h30min
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PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO Ng SOB-A, Do Sr. Eduardo Jorge, que ''solicita seja convidada, para
DE 1996 - da Sra. Deputada Jandlra Feghall e outros - participar de reunião de Audiência. Pública., a Senhora
que "dá nova redação ao parágrafo 22 do artigo 17 do Rosa Nogueira (viúva de trabalhador da
Ato I das disposições transitórias da Constituição PermatexlLeme), para esclarecer o ponto de vista das
Federa". entldaaes de defesa do consumidor a respeito do
RELATOR: Deputado JOSÉ TELES amianto no Brasil".
PARECER: favorável. com substitutivo.
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a situação do amianto no Brasil, do ponto da vista da
saúde".

00 Sr. Eduardo Jorge, que "solicita seja convidado, para
participar de reunião de Audiência Pública, o Senhor
Edson Luís Bemardes, da CUT, para discutir a situação
do amianto no BrasU" (igual ao Requerimento nIl 27/00).

Do Sr. Eduardo Jorge, que "solicita seja convidado, para
participar de reunião de Audiência Pública, o Senhor
Carlos Apar(cio Clemente, da Força Sindical, para
discutir a situação do amianto no Brasil".

Do Sr. Eduardo Jorge, que "solicita seja convidada, para
participar de reunião de Audiência Pública, a Senhora
Feranda Gianasi, Fundacentro/Mlnlstério do Trabalho,
para discutir a situação do amianto no Brasil".

Do Sr. Eduardo Jorge, que "solicita seja convidado, para
participar de reunião de Audiência Pública, o Senhor
Marcos Zanine, da ABREA, para esclarecer o ponto de
vista das entidades de defesa do consumidor a respeito
do amianto no Brasil".

Do Sr. Eduardo Jorge, que "solicita seja convidado, para
participar de Audiência Pública, o Senhor João de
Souza, da ABREA, para esclarecer o ponto de vista das
entidades de defesa do consumidor".

Do Sr. Eduardo Jorge, que "solicita seja convidado, para
participar de Audiência Pública, o Senhor Adilson
Santana, do Sindicato dos Trabalhadores Minaçu, para
esclarecer o ponto de vista dos trabalhadores a respeito
do assunto".

Do Sr. Eduardo Jorge, que "solicita seja convidado, para
participar de Audiência Pública, o Senhor Edson Luis
Bemardes, da cur, para esclarecer o ponto de vista
dos trabalhadores a respeito do assunto" (Igual ao
Requerimento nIl 21/00),

Do Sr. Eduardo Jorge. que "solicita seja convidado, para
participar de Audiência Pública. o Senhor Carlos
Aparíclo Clemente, da Força Sindical, para esclarecer o
ponto de vista dos trabalhadores a respeito do assunto"•

Do Sr. Eduardo Jorge, que ·solicita seja convidado, para
participar de Audiência Pública, o Senhor Luis Blancheri,
Diretor-Presidente da Teadlt Indústria e Comércio LTDA.
para esclarecer a ponto de vista da indústria a respeito
do assunto".

Do Sr. Eduardo Jorge, que ·solicita seja convidado, para
participar de Audiência Pública. o Senhor -Gilberto
Carlos. Diretor Industrial da Fras-Le S/A, para
esclarecer o ponto de vista da Indústria a respeito do
'assunto". '

Do Sr. Eduardo Jorge, que "solicita seja convidado, para
participar de Audiência Pública, o Professor Dr. Vahan
Agopyan, Vice-Diretor da Poll/USP. para discutir a
situação do amianto na Brasil. do ponto de vista do meio

, ambiente".

Do S~. Eduardo Jorge: que "solicita seja convidado, para
participar de AudiênCIa Póblics. o Senhor João Carlos
Duarte Paes, Presidente da Abffibro, para esclarecer o
ponto de vista da indústria a respeito do assunto".

Do ~~. Eduardo Jor~e, ~ue ~Iiclta seja convidado, para
partICipar de AudiênCia Publica, o Excelentíssimo
Senhor Ministro do Desenvolvimento. Indústria e
Comércio Exterior. Alcides Tápias. para esclarecer o
ponto de vista do Governo Federal a respeito do'
assunto", .

Do Sr. Eduardo Jorge, que "solicita seja convidado. parà'
participar de AudIência Pública, o Excelentfssimo
Senhor Ministro do Melo Am~iente. José Sarney Filho,
para esclarecer o ponto de VIsta do Governo Federal a
respeito do assunto".

Do Sr. Eduardo Jorge, que "solicita seia convidado, para
participar de reunião de Audiência Pública, o
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, José Serra,
afim de esclarecer o ponto de vista do Govemo Federal
a respeito do assunto",

PROJETO. DE LEI Nll 2.186, DE 1996 - dos Srs.
Eduardo Jorge e Fernando Gabeira - que "dispõe sobre
a substituição progressiva da produção e oa
comercialização de produtos que contenham
asbesto/amianto, e dá outras providências". (Apensado:
PL oS' 1.423/99).
RELATOR: Deputado RONALDO CAIADO.

GRUPO DE TRABALHO
TRANSPOSiÇÃO DO RIO

SÃO FRANCISCO

Local: Plenário 1O, Anexo 11
Horário: 14h30min

Discussão do Relatório

RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA.

COMISSÃO EXlERNA
MORTE DO EX-PRESIDENTE JOÃO

GOULART
Local: Plenário 14, Anexo 11
Horário: 15h

AUDiêNCIA PÚBLICA

Convidados:
- Dr. JAIR KAISCHKE, Presidente da Associação
Nacional de Direitos Humanos/AS;
- Dr. MANOEL CONSTANT NETO, Perito Médico
Legista; e
- Ora. MARION GONÇALVES WERHLI, Perita Criminal.

RELATOR: Deputado MIRO TEIXEIRA.
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~omissão de Constituição e Justiça e de
Itedação:
F*AOJETOS DE LEI:
3.649/00 e 3.650/00

Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática:
FrROJETO DE LEI:
3.653/00

MENSAGENS:
tvA 412/00 a 426/00; e 468100 a 475100

. I

Ili - COORDENAÇÃO DE
I' ... I

COMISSOES PERMANE~JTES
, ' I !,t

ENCAMINHAMENTO DE MATERIA
ÀS COMISSÕES

i~M 05/12/00: I

' .• II I I I
CPI - MORTALIDADE MATERNA

1 ',A I j 11'

AUDIENCIA PUBLICA

Local: Plenário 11, Anexo 11
Horário: 14h30min

Convidados:
-Dra. REGINA CELES DE ROSA STELLA, Professora
Adjunta da Escola Paulista de Medieina e Presidente da
Associação Brasileira de Educação Médica; e
-Dr: . MERALDO ZISMAN, Professor Titular da
Universidade Federal de Pernambuco.

• I

CPI - RECURSOS DO FINOR.... ' ..
AUDIENCIA PUBLICA

Looal: Plenário 5, Anexo 11
Horário: 14h30min

Depoentes:
-ERNANDES SOUZA MEDEIROS. proprietário da
empresa. FRULAR SlA Indústria AlimanUcia;
-ELIEL FRANCISCO DE ASSIS, funcionário do Banco
do t-lordeste • BNB; e
-LUIZ ALVES DE ALMEIDA, ex-Diretor-Presidente da
Empresa Fazenda Vale do Riachão S/A.

Comissão de Educação, Cultura
Desporto:
PROJETOS DE LEI:
3.648/00 e 3.652/00

e

CPI - CBF/f\lIKE

Local: Plenário 12, Anexo 11
Horário: 14h30mln

,
PAUTA

1) Assuntos Internos .(Reservada).
2) Apreciação de Requerimentos.

CPI- CBF/NIKE

Local: Plenário 12, Anexo 1\
Horário: 15 horas •

PAUTA
Reunião pública para exposição, pelos Deputados
Pedro Celso e Jurandil Juarez, do relatório das
diligêf'Jcias efetuaaas na Europa, sobre emissão de
pl1ssaportes falsos.

I

Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional:
PROJETOS DE LEI:
3.662/00 e 3.667/00

Comissão de Seguridade Social e Familia:
PROJETOS DE LEI:
3.645/00. 3.654/00. 3.669/00 e 3.676/00

Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público;
PROJETO DE LEI:
3.643/00

Comissão de Viação e Transportes:
PROJETO DE LEI:
3.651/00

(Encerra-se a sessão às22 horas e27minutos.)
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

o nobre Deputado Luiz Carlos Hauly, na condi
ção de Presidente da Comissão de Relações Exterio
res e de Defesa Nacional, encaminhou à Presidência
consulta acerca da competência da Comissão para
apreciar requerimentos de autoria de diversos parla
mentares membros daquele Órgão técnico, referen
tes às atividades da Agência Brasileira de Inteligência
- ABIN, em face da Comissão Mista criada em obe
diência ao disposto no art. 6º, § 2º da Lei nº9.883, de
1999, que institui o Sistema Brasileiro de Inteligência,
cria a Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, e dá
outras providências.

Entende, o ilustre Parlamentar, que, a teor dá
competência definida no art. 32, inciso X, do Regi
mento Interno, e, em especial, da criação da Comis
são Mista supra-referida, o exame dessas proposi
ções não mais poderia ser submetido à Comissão
que preside.

Eis o Relatório. Passo a decidir.

A Constituição Federal, em seu art. 58, esta
belece que o Congresso Nacional e suas Casas te
rão comissões permanentes e temporárias, consti
tuídas na forma e com as atribuições previstas no
respectivo regimento ou no ato de que resultar Sl,ja
criação.

No rol de competências referidas no § 2º do
mesmo artigo, cumpre destacar que cabe às Co
missões convocar Ministros de Estado para prestar
informações sobre assuntos inerentes a suas atri
buições assim como solicitar depoimento de qual
quer autoridade ou cidadão e realizar audiências
públicas.

O Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados disciplina a matéria, esclarecendo que ape
nas aos membros das Comissões cabe a iniciati
va de requerer a realização de audiência pública
ou de convocação de Ministro de Estado e autori
dades indicadas no art. 50, § 1º, da Constituição
Federal.

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional tem sua competência descrita no art. 32,
inciso XI, do Regimento Interno, destacando-se, no
que diz respeito à apreciação da matéria objeto da
presente consulta, o disposto na alínea f, verbis:

f) política de defesa nacional; estudos estratégi
cos e atividades de informação e contra-informação;
segurança pública e seus órgãos institucionais." (o
grifo é nosso)

Considerando as normas supramenciona
das, entendo que a competência da Comissão
Mista criada com a finalidade de exercer o contro
le e a fiscalização dos atos decorrentes da execu
ção da Política Nacional de Inteligência não elide
a competência da Comissão Permanente da
Casa, haja vista o fato de que a competência des
ta última está expressamente delineada no dispo
sitivo regimental citado, sendo perfeitamente le
gai o seu pronunciamento sobre os requerimen
tos em apreço.

Entendo, ainda, que, além do caráter legal de
que se reveste a apreciação desses importantes ins
trumentos regimentais de atuação parlamentar pela
Comissão, é salutar que tal ocorra. Representa mais
um foro de debate da matéria, o que condiz com a
prática democrática. -- l'-

I •
Outrossim, não 'se pode inibir a faculdade de

que dispõe o membro da Comissão de fqrmula~ re
querimentos de audiéncia pública e convocação de
autoridades. Há, nessa iniciativa, antes de tudo, o fun-

I ~

damento constitucional, uma faculdade inerente ao
exercício do mandato. No âmbito da Coniis~~o Mista,
não sendo dela integrante, ser-lhe-ia furtada essa
possibilidade. " ;k.,

As Comissões Permanentes, constituídas em
obediência ao princípio da proporcionalidade parti
dária, é o foro primeiro de atuação, é a seara mais
próxima. Tendo sua competência claramente deli
neada no Estatuto que rege os trabalhos da Casa,
por que furtá-Ia do exercício pleno de suas atribui
ções, ainda que a competência de uma Comissão
Mista coincida, parcialmente, com a sua esfera de
atuação?

Remanesce, portanto, a competência da Co
missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
de apreciar os requerimentos em apreço, ficando ao
seu alvedrio a análise da conveniência ou não das
medidas sugeridas por seus membros. A atuação da
Comissão Mista também dela independe, já que não
há que se falar em competência exclusiva, mas, sim,
em competência concorrente.

Oficie-se ao Autor da Consulta, dando-lhe ciên
cia da presente decisão. Após, publique-se.

Em 5-12-00. - Michel Temer, Presidente.
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Tendo em vista o q'ue consta do Processo n°
I

52.716, de 26 de dezembro de 1994, Geraldo Velloso Torres passa a ser
, r '. • " f

considerado aposentado no cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo -
'I I ,

atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, com os proventos acrescidos das
I I

vantagens previstas no § lOdo artigo 1° e no artigo 4° da Resolução n.o 70, de 24 de
I , •

novembro de 1994, a partir de 1° dejullio de 1994.

Diretoria Administrativa, em os de dezembro

I kL-r'--- "
JOSE wn.SON~SA OR

Diretor Administrativo

I I

de 2000.
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o PRESIDENTE DA CÂ'tQRA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei nO 8.112, de 11" de dezembro de 1990,

LILIANA !mRTINS ACCORSI DE ALBUQUERQUE, ponto nO 113.619, do

cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do

Líder do Partido da Social Democracia Brasileira.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 05 de dezembro de 2°OO•

~MIe L TEMER
Pr s'dente
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o PRESIDENTE
Ao

DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SIMONE

SAAD ~CHADO, ponto n° 113.740, do cargo de Assistente Técnico

de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido da

Social Democracia Brasileira.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 05 de dezenibro de 2000.

'"

~~~TEMER
-p;~ente
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...
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere- o

artigo l°, item l, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

lI, da Lei nO 8.112, citada, LETÍCIA REGI~ GODOY CORONADO DE

CARVALHO para eY-ercer, no Gabinete do Líder do Partido da

Social Democracia Brasileira, o cargo de Assessor Técnico

Adjunto D, CNE-14, do Quadr.o de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criado pelo artigo 2° do Ato da Mesa nO 02, da 24

de fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 05 de de.z~e de 2000.

~L TEMER
-p~~dente
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEBUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item 1, alínea na", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6 0 da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9° ,

item' 11, da lei "no 8.112, cit'ada, m:RIA EUGiNIA ALDEN VIJ.l.aNNA,
I

LI.NO para exercer; no Gabinete-do Líder do Partido da Social

Democracia Brasileira, o cargo de Assistente Técnico de

Gabinete Adjunto Cf CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criado pelo artigo 2° do Ato da Mesa nO 02, de 24

de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em OS de dezetllblro de 2000.-.

~
)~'

meu TEMER
Pre i ente ~



Brasília, 5 de dezembro de 2000. - Carmem
Guimarães Amaral, Secretária.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO E A

IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICQ -_

ERRATA
1) Na Ata da 68ª reunião, de 24-11-99, publica

da no DCD nº076, de 29-4-00, às fls. 20431, 2~col.,

Onde se lê:
7) ... de Carlos Arce Martinez, de Ponta

PorãlMS;

Leia-se:
7) ... de Carlos Arce Martinez e Ermenegilda

Alvarenga, de Ponta PorãlMS.
2) Na Ata da 73ª reunião, de 15-12-99, publica

da no DCD nº076, de 29-4-00, às fls. 20741, 1~col.,

Onde se lê:
41) ... Sheila Gratz, ...

Leia-se:
41) '.' Sheila Gratz, Antônio Ramos de Almeida,

ERRATA

51!! LEGISLATURA -1!! SESSÃO LEGISLATIVA
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COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA putados Kátia Abreu, Luci Choinàcki, Padre Ro-
RURAL que, Valdir Ganzer e Zila Bezerra. Deixaràm de

registrar suas presenças os Deputados: Adelson
Ribeiro, B. Sá, Carlos Batata, Francisco Coelho,
Geraldo Simões, Gerson Peres, Helenildo Ribei
ro, Jaime Fernandes, João Tota, Joel de Hollan
da, Kátia Abreu, Luci Choinacki, Luiz Dantas, Nel
son Marquezelli, Rainel Barboza, Valdir Gahzer e
Zila Bezerra. ... ' "

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2QOO. -
Moizes Lobo Da Cunha, Secretário. "

Ata da Décima Quarta Reunião Ordinária Reali
zada em 7 de Junho de 2000, publicada no OCO
n2119, de 1-7-2000, Página 37.106 e Coluna 01.

Onde se lê:
- Titulares: Gerson Peres (Presidente), Wal

demir Moka, Valdeci Oliveira e Ronaldo Caiado
(Vice-Presidentes), Abelardo Lupion, Adão Pretto,
Adauto Pereira, Anivaldo Vale, Augusto Nardes,
Carlos Dunga, Cleonâncio Fonseca, Confúcio
Moura, Dilceu Sperafico, Giovanni Queiroz, Hugo
Biehl, João Grandão, José Carlos Elias, Josué
Bengtson, Luís Carlos Heinze, Moacir Micheletto,
Nelson Meurer, Nelson Marquezelli, Nilson Mou
rão, Odílio Balbinotti, Osvaldo Reis, Padre Roque,
Paulo Braga, Pompeo de Mattos, Roberto Bales
tra, Romel Anízio, Salomão Cruz, Saulo Pedrosa,
Silas Brasileiro, Telmo Kirst, Themístocles Sampa
io e Xíco Graziano; - Suplentes: Alberto Fraga,
Antônio Jorge, Armando Abílio, Ary Kara, Joaquim
Brito, Joaquim Francisco, Luiz Fernando, Paulo
José Gouvêa, Paulo Kobayashi e Werner Wande
rer. Justificaram suas ausências os Deputados Ká
tia Abreu, Luci Choinacki, Padre Roque, Valdir
Ganzer e Zila Bezerra. Deixaram de registrar suas
presenças os Deputados: Adelson Ribeiro, B. Sá,
Carlos Batata, Francisco Coelho, Geraldo Simões,
Helenildo Ribeiro, Jaime Fernandes, João lota,
Joel de Hollanda, Kátia Abreu, Luci Choinacki, Luiz
Dantas, Rainel Barboza, Valdir Ganzer e Zila Be
zerra....

Leia-se:
- Titulares: Waldemir Moka, Valdeci Oliveira

e Ronaldo Caiado (Vice-Presidentes), Abelardo
Lupion, Adão Pretto, Adauto Pereira, Anivaldo
Vale, Augusto Nardes, Carlos Dunga, Cleonâncio
Fonseca, Confúcio Moura, Dilceu Sperafico, Gio
vanni Queiroz, Hugo Biehl, João Grandão, José
Carlos Elias, Josué Bengtson, Luís Carlos Hein
ze, Moacir Micheletto, Nelson Meurer, Nilson
Mourão, Odílio Balbinotti, Osvaldo Reis, Padre'
Roque, Paulo Braga, Pompeo de Mattos, Roberto
Balestra, Romel Anízio, Salomão Cruz, Saulo Pe
drosa, Silas Brasileiro, Telmo Kirst, Themístocles
Sampaio e Xico Graziano; - Suplentes: Alberto
Fraga, Antônio Jorge, Armando Abílio, Ary Kara,
Joaquim Brito, Joaquim Francisco, Luíz Fernan
do, Paulo José Gouvêa, Paulo Kobayashi e Wer
ner Wanderer. Justificaram suas ausências os De-

COMISSÕES

ATA DA COMISSÃO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

53! LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA -

ATA DA QÜINQUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO
ORDINÁRIA

REALIZADA EM 5 DE DEZEMBRO DE 2000
Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil,

às dezessete horas e oito minutos, no Plenário 1 do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se ordina
riamente a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, sob a Presidência do Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, estando presentes os Senhores Mem-
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bros Titulares, lYeputados, Inaldo Leitão, Ary Kara, houvl3 discussão. Em votação, foi aprovado por ,una-
Vi,cs-Presidentes, Deputados Bispo Rodrigues, Caio nimidade o pprecer do Relator. O Senhor Presidente
Rlela, Coriolano Sales, Fernando Coruja, Geovan agradeceu a todos os Deputados que apoiaram a ca-
Fr~itas, C?eraldo 'Magela, José Antonio Almeida, José usa dos garimpeiros e destapou o trabaího realizado
Roberto Batochlo, Júlio Delgado, JutahY Júnior, Léo pela srª Damaris Alves, funcionária da Casa e repre-
Alc~ntara, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Mu- sentante do Deputado Josué Bengtson, do ~artido
rilo Domingos, Nelson Marchezan, Nelson Pellegrino, Trabalhista Brasileiro, a qual havia apresentado pro-
Osrryar Serraglio, Renato,Vianna, Vicente Arruda e os posta que originara acordo, que resultou na reformu-
Senhores Membros Suplentes, Deputados Dr. Rosi- iação do parecer do Relator e a aprovação deste. O
nh~, Freire Júnior, Givaldq Carimbão, Gustavo Fruet, Deputado Geraldo Mageia manifes~ou, em nome do
Jair Bolsonaro, Nela Rodolfo, Nicias Ribeiro, Odílio Partido dos Trabalhadores, especialmente dos Depu-
~albinotti, Pompeo de Mattos, Professor Luizinho, tados Paulo Rocha e Valdir Ganzer, do Estado do
Robson Tuma e Rubens Furlan. Deixaram de regis- Pará, reconhecimento do emiJer;tho demonstrado
tra~ suaEi preseriças os Senhores Membros Titulares, pelo Senhor Presidente na garantia das pretensões
Deputados André Benassi, Antônio Carlos Konder da classe garimpeira ali representada. O Deputado
Reis, Augusto Farias, Ayrton Xerêz, Cezar Schirmer, João Ribeiro parabenizou o Senhor Presidente, pela
Ciro Nogueira, Darci Coelho, Edmar Moreira, Eduar- lisura com que conduzia esta Comissão; o Relator da
do PaE1;E!, Fernando Gonçalve~, Henrique Eduardo matéria, pela reformulação do parecer; p Deputado
Alves, Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa, Jaime tv1artins, Sebastião Madeira, do Partido da Social Democracia
José Dirceu, José (3enoíno, Luciano Bivar, Marcelo Brasileira, do Estado do Maranhão, pelas gestões
Déda, Nair, Xavier Lobo, Nelson Otoch, Ney Lopes, empenhadas junto ao Relator da m~téria; e os garim-
Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, Roland Lavigne, peiros de Serra Pelada, Estado dp Pará. O Deputado
Sérgio.Miranda, Vilmar Rocha, Waldir Pires, Zenaldo Freire Júnior parabenizou o Senhor Presidente pela
Coutinho e Zulaiê Cobra. O Deputado João Ribeiro aprovação do parecer do Relator e esclareceu que,
compareceu ,à reunião como não-membro. O Deputa- porque ainda nã~ ravia tomado conhecimento do
do José Roberto Batochio apresentou justificativa acordo patrocinado pelo Senhor Presidente e da cç>n-
para a sua ausência às reuniôes dos dias cinco, seis seqüente reformulação do parecer do Relator, que
e sete do corrente mês, em razão do falecimento de anteriormente era pela inconstitucionalidade da ma-
sua progenitora, srª Dalva dos Santos Batochio, téria, havia registrado, equivocadamente, voto con-
ocorrido no segundo dia do corrente mês. trário ao referido parecer. O Deputado Freire Júnior
ABERTURA: Havendo número regimental, o Senhor enfatizou, ainda, que sempre havia buscado e defen-
Presidente declarou aberta a reunião, submetendo à dido nesta Casa os interesses dos garimpeiros, i(1clu-
apreciação do Plenário da Comissão a Ata da Qüin- sive de seu Estado de origem. O Senhor Presidente
quagésima Sexta Reunião Ordinária, realizada no dia corroborou ser notória a posição favorável do Deputa-
trinta de novembro do ano em curso. O Deputado Ge- do Freire Júnior aos interesses dos garimpeiros. O
raldo Magela solicitou a dispensa da leitura da Ata. Deputado Bispo Rodrigues, semelhantemente, pa-
I' ,

Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por rabenizou o Senhor Presidente e afirmou q~e a
unanimidade a Ata. EXPEDIENTE: O Senhor Presi- atuação deste junto à causa dos garimpeiros digni-
dente declarou a prejudicialidade do Projeto de Lei nº ficava a missão parlamentar. O Deputado Bi~po
2.193/99~ nos termos dos arts.163, 11, e 164, 11, do Re- Rodrigues acrescentou que os garimpeiros poderi-
gimento Interno. ORDEM DO DIA: 1) PROJETO DE am contar com o apoio do Partido Liberal na apro-
DECRETO LEGISLATIVO N2 84/1999 - do Senado vação da matéria, no Plenário da Casa. Outrossim,
Federal (PDS Nº1/1997) - que "susta os efeitos da o Deputado Renato Vianna cumprimentou o Se-
Nota Conjur-Minfra nº 24/92, aprovada pelo Senhor nhor Presidente, pela aprovação do parecer do
PresidentEj da República, segundo despacho publica- Rela~or. e os garimpeiros ,ali ,representados. Em
do em24 de março de 1992, na Exposição de Motivos segUida, o Deputado Geraldo Magela apresentou
nº19/92, do Ministro de Estado da Infra-Estrutura". requerimento de inversão de pauta, para apreci-
Relqtor: Deputado I\jelson Otoch. Parecer: pela cons- ar-se o segu,ndo item da de número oitenta, tendo
titucionalidade, juridicidade e técnica legislati~a. Foi o Plenário da Cor'~issão an.uído à solicitaç~o. 2)
concedida vista conjunta aos Deputados Inaldo Lei- PROPOSTA DE EMENDA A CONST'TU'ÇAO NQ
tão, José Antônio Almeida, Waldir Pires e Robson 2211999 - do Sr. Enio Bacçi e outros - que "autoriza o
Tuma, no dia nove de agosto do corrente ano. Não divórcio após 1 (um) ano de separação de fato ou de
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direito e dá outras providências". Relator: Deputado
Geraldo Magela. Parecer: pela admissibilidade. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por una
nimidade o parecer do Relator. O Deputado Freire Jú
nior apresentou requerimento de inversão de pauta,
para apreciar-se o sexto item da de número noventa e
sete, tendo o Plenário da Comissão afluido à solicita
ção. 3) PROJETO DE LEI N!! 3.482A11997 - do Sr.
Paulo Rocha - que "acrescenta ao Decreto-Lei nº261 ,
de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre socie
dades de capitalização e dá outras providências, arti
go que dispõe sobre títulos não resgatados". Relator:
Deputado Ayrton Xerêz. Parecer: pela inconstitucio
nalidade deste e do Substitutivo da Comissão de Eco
nomia, Indústria e Comércio. Foi concedida vista ao
Deputado José Antônio Almeida, no dia vinte e oito de
novembro do corrente ano. Foi adiada a discussão, a
pedido do Deputado Geraldo Magela. O Deputado
Inaldo Leitão assumiu a Presidência nesse momento.
4) PROJETO DE LEI Nº 3.756/2000 - do Poder Exe
cutivo (MSC Nº1.687/2000) - que "altera o §3º do
art.11 da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996". Re
lator: Deputado Ronaldo Cezar Coelho. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
deste e da emenda de Plenário. Discutiram a matéria
os Deputados Coriolano Sales, Freire Júnior, Bispo
Rodrigues e Vicente Arruda. Em votação, foi aprova
do o parecer do Relator, contra o voto do Deputado
Bispo Rodrigues. O Deputado Ronaldo Cezar Coelho
reassumiu a Presidência nesse momento.
ENCERRAMENTO: Em função do início da Ordem
do Dia no Plenário da Casa, o Senhor Presidente en
cerrou a presente reunião às dezessete horas e cin
qüenta e três minutos. E, para constar, eu, Sérgio
Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário, lavrei
a presente Ata, que, depois de aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente e encaminhada à pu
blicação no Diário da Câmara dos Deputados.
Deputado Ronaldo Cezar Coelho.

*PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
22-A, DE 1999

(Do Sr. Enio Bacci e Outros)

Autoriza o divórcio após 1 (um) ano
de separação de fato ou de direito e dá
outras providências; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação pela admissibilidade (relator:
DEP. GERALDO MAGELA).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

·Proposta inicial publicada no DCO de 8-6-99

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

I - Relatório

A proposta de emenda à Constituição ora em
exame modifica o §6º do art. 226 da Constituição Fe
deral, ao diminuir o prazo de separação de fato para
obtenção do divórcio. A redação introduzida pela pro
posta é a seguinte:

"Art.226 .
§6º O casamento civil pode ser dissolvi

do pelo divórcio, após comprovada separação
de fato ou de direito por mais de um ano".

Notícia lançada à página 3 dos autos, informa
que a proposta alcança o número mínimo de assina
turas exigido pelo inciso 1 do art. 60 da Constituição
Federal.

Em sua justificação, os ilustres subscritores afir
mam que sua proposta "(...) iguala situações definin
do em 1 (um) ano de comprovada separação - seja
ela de fato ou de direito - o que, na prática, é a mesma
coisa".

Aduzem também pretender "(...) facilitar a re
construção de novas famílias quando após 1 (um)
ano, ficou demonstrado a inviabilidade da reconcilia
ção".

É o relatório.

11 - Voto do Relator

É da competência da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação examinar as propostas de
emenda à Constituição, quanto à sua admissibilidade
ao sistema constitucional pátrio. Isto é o que está pos
to na alínea b do inciso 111 do art. 32 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.

É evidente que a proposta não atropela nem
tende a abolir qualquer dos elementos referidos no
§4º do art. 60 da Constituição Federal;

I - a forma federativa de Estado;
11- o voto direto, secreto, universal e periódico;
111- a separação de Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
Não se detectou, ademais, atropelo de qualquer

cláusula de intangibilidade implícita.
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As normas atinentes ao processo legislativo es
tão sendo rigorosamente qbservadas.

Eis por que,este relator vota pela admissibilida
de da Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de
1999.

Sala da Comissão, 16 de dezembro 1999. 
Deputado Geraldo Magela, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituiçãq e Justiça e de Re
dação, em reu/1ião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela admissibilidade da Proposta de
Emenda, à Constituição nº 22/99, nos termos do pare
cer do Relator, Deputado Geraldo Magela.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Lei

tão e Ary Kara - Vice-Presidentes, Caio Riela, Jutahy
Júnior, Léo Alcântara, Nelson Marchezan, Vicente
Arruda, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Júlio Delga
do Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Renato
vi~nna, Moronj Torgan, Geraldo Mageia, Nelson Pel
legrinq, Murilo Domingos, Fernando Coruja, José Ro
berto B~tochio, José Antônio Almeida, Bispo Rodri-
gues Niclas Ribeiro, Odílio Balbinotti, Freire Júnior,

, I •

Gustavo Fruet, Nelo Rodolfo, Robson Tuma, Dr. Rosl-
nha, Professor Luizinho, Jair Bolsonaro, Givaldo Ca
rimbe.o e Rubens Furlan.

I

, Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2000 -
Deput~do Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 84-A, DE 1999

(Do Senado Federal)
PDS Ng 1/97

I Susta os efeitos da Nota Con
jur-Minfra nº 24/92, aprovada pelo Senhor
Presidente da República, segundo des
pacho publicado em 24 de março de
1992, na Exposição de Motivos n219/92,
do Ministro de Estado da Infra-Estrutura;
tendo pare~eres: da Comissão de Minas
e Energia, pela aprovação, contra os vo
tos dos Deputados José Carlos Aleluia,
Ricardo Barros e Romel Anízio (relator
bep. NICIAS RIBEIRO); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator Dep. NELSON
OTOCH).

(Às Comissões dE: Minas e Energia; e
de Constituição e Justiça e de Redação)

*Projeto inicial publicado no OCO de 1·6·99

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

- parecer do relator

- parecer da Comissão

- votos em separado

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

- parecer do relator

-- parecer da Comissão

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

I - Relatório

Visa o projeto de decreto legislativo em epígrafe
a sustar os efeitos da Nota Conjur~Minfra nº 24/92
que, ao servir de base para a Exposição de Motivos
nº19/92, do Ministro de Estado da Infra-Estrutura, fez
cessarem os trabalhos de garimpagem na localidade
de Serra Pelada, no Estado do Pará, após a aprova
ção do referido documento pelo Senhor Presidente
da República, em 24 de março de 1992.

A intenção da proposição oriunda do Senado Fe
deral é dar cumprimento ao inciso V do art,49 da Consti
tuição Federal, seguQdo o qual é da competência exclu
siva do Congresso Nacional"pustar os atos normativos
do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamen
tar ou dos limites de delegação legislativa".

11 - Voto do Relator

Uma das missões mais caras a todos os repre
sentantes do povo brasileiro, reunidos neste Con
gresso Nacional, é a de fazer vigorarem os dizeres
inscritos no preâmbulo de nossa Constituição, segun
do os quais o Estado dem~crático brasileiro desti
na-se a "assegurar o exercício dos direitos SOCiais e
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como vaia
res supremos de uma ~ociedade fraterna, pluralista e
sem preconceitos, fundada na harmonia social (."r.

Em assim sendo, cumpre-nos assumir a defesa
dos direitos dos mais fracos, especialmente quando
se vêem cerceados pelo poderio econômico das
grandes empresas - o que é justamente o caso na
questão que envolve, há vários anos, a empresa de
mineração Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e os
garimpeiros da região de Serra Pelada.

Por ser a detentora dos direitos minerários da
quela área, imagina-se a CVRD com poderes para
impedir que os garimpeiros, trabalhando árdua e ho-



I - Relatório r

Em razão da estranheza que nos causou a apre
sentação do Parecer do nobre Deputado Nicias Ri
beiro ao Projeto de Decreto Legislativo nº 84, de
1999, julgamos por bem apresentar aos nobres cole
gas da Comissão de Minas e Energia nossa avaliação
sobre a matéria.

Dentre as competências exclusivas que a
Constituição Federal, em seu art. 49, reserva ao
Congresso Nacional, consta aquela descrita no in
ciso V, que permite sustar atos normativos do Poder
Executivo, na medida em que tais atos exorbitem do
poder regulamentar ou dos limites da delegação le
gislativa àquele Poder, conforme se pode ,ver mais
claramente na transcrição daquele dispositivo, feita
a seguir:

"Art. 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional:

V - sustar os atos normativos do Poder Executi
vo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limi
tes da delegação legislativa; (...)"

Ora, acontece que o que se pretende suspen
der, por meio da proposição anteriormente menciona
da, são os efeitos de uma nota da Consultoria Jurídica
de um dado Ministério. Tal documento, entretanto,
possui caráter informativo, opinativo e indicativo, mas
jamais se reveste ou se revestirá de poder regula
mentar; para tanto, seria necessário que autoridade
superior consubstanciasse as recomendações conti
das em tal nota em documento que apresentasse tal
propriedade, tal como uma instrução normativa, por
taria ou decreto - o que não ocorreu no caso da Nota
Conjur-Minfra nº 24/92 -, e não apenas um despacho
de aprovação de exposição de motivos ministerial
que, em termos práticos e legais, nada representa
fora do âmbito administrativo do ministério envolvido.

Assim, se da aprovação da exposição de mo
tivos citada decorreu ação ou omissão que tenha
vindo a prejudicar os direitos de alguém, cabe ao
ofendido, ou ofendidos, o recurso à Justiça e a in
terposição de mandado de segurança que vise à
proteção de seus direitos e ao ressarcimento de
seus prejuízos, baseado exclusivamente no orde
namento jurídico vigente, não sendo necessária a
edição de qualquer nova medida de caráter legal
para que tal recurso produza os efeitos favoráveis
esperados para o caso.

64702 Quarta-feira 6 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2000

nestamente, possam, com o suor de seus rostos, ga- VOTO EM SEPARADO DOS DEPUTADOS
rantir o pão e o sustento de suas famílias. RICARDO BARROS E ROMELANíZI6

Além disso, por ser, desde muito, a maior em·
presa mineradora do país, quer a CVRD, agora sob
domínio da iniciativa privada, transformar-se em virtu·
ai monopolista da mineração no Brasil, eliminando de
sua concorrência principalmente os menores e me
nos capazes de resistir a seus ataques.

Não é por outro motivo que a empresa, maior
produtora de ouro do país, responsável por mais de
um quarto da produção brasileira e por cerca de um
por cento da produção mundial deste metal, quer im
pedir que os garimpeiros exerçam seu trabalho e,
com isso, assegurar sua posição dominante no país,
ditando os preços e as condições de mercado que
melhor lhe aprouverem.

É preciso, portanto, que ajamos no sentido de
impedir essa expansão tentacular da Vale e fazê·la
recordar-se que os minérios de nosso subsolo não
são seu exclusivo patrimônio, mas de toda a nação
brasileira, e devem ser explorados em benefício não
apenas de poucos, mas de toda a população de nos·
so país.

Dessa maneira, diante de todo o exposto, nada
mais nos cabe fazer que não seja opinar pela aprova
ção do Projeto de Decreto Legislativo nº 84, de 1999,
e solicitar dos nobres colegas que nos acompanhem
em nosso voto, a fim de podermos reinstaurar a justi
ça e a proteção dos menos favorecidos em nosso
país.

Sala da Comissão 4 de novembro de 1999. 
Deputado Nicias Ribeiro, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Minas e Energia, em reunião or
dinária realizada hoje, opinou pela aprovação do Pro
jeto de Decreto Legislativo nº84/99 (PDS nº 1/97), nos
termos do parecer do relator, Deputado Nicias Ribei
ro, contra os votos do Deputado José Carlos Aleluia e,
em separado, dos Deputados Ricardo Barros e Ro
mel Anízio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Antônio Fleury Filho - Presidente, Airton Dipp,
Airton Roveda, Alceste Almeida, Alexandre Cardoso,
Antônio Feijão, Antônio Jorge, Betinho Rosado, Edi
nho Bez, Eliseu Resende, Félix Mendonça, Fernando
Ferro, Gervásio Silva, Gilberto kassab, José Carlos
Aleluia, José Janene, Juquinha, Lael Varela, Lincoln
Portela, Lu!z Piauhylino, Luiz Sérgio, Nicias Ribeiro,
Olímpio Pires, Paulo Feijó, Pedro Pedrossian, Profes
sor Luizinho, Renildo Leal, Ricardo Barros, Romel
Anízio e Vadão Gomes e Yvonilton Gonçalves.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Luiz
Antônio Fleury Filho, Presidente.
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Acrescente-se ainda que a decisão de não mais rimpeiros de Serra Pelada e do Sindicato dos Garim-
estender o prazo para a permanência dos garimpei- peiros de Marabá.
ros em área legitimamente concedida à Companhia § 4º O Banco Central do Brasil, através da Caixa
Vale do RIo Doce para a realização de lavra mineral, Econômica Federql, aplicará os recursos pendentes e
através do Decreto nº 74.509, de 5 de outubro de caucionados, resultantes das sobras de ouro, paládio
197;4, foi tomada pela Comissão Interministerial cria- e prata dos primeiros 400 (quatrocentos) lotes, em
da pelo Decreto nº 99.385, de 12 de julho de 1990, obras destinadas a melhorar a produtividade da ga-
encarregada de avaliar a viabilidade do prossegui- rimpagem manual em Serra Pelada, durante o prazo
menta da atividades de garimpagem, que recomen- previsto nesta Lei.
dou a não prorrogação desses trabalhos, após ter § 5º O montante dos recursos a serem aplicados
analisado projeto encaminhado ao DNPM pela Coo- em novas obras estará limitado aos recursos disponí-
perativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pe- veis no Banco Central para esse fim e deverá ser apli-
lada. I cada integralmente durante a vigência desta lei, sob a

Ressalte-se, por oportuno, que tal medida, bem supervisão do Grupo de Trabalho por ela criado."
como todas ~s prorrogações de prazo anteriormente Desde então, foi o Poder Executivo sucessiva-
concedidas pelo Poder Executivo para a realização mente prorrogando o prazo para a realização da lavra
dos tr~balhos de garimpagem na área foram tomadas garimpeira em Serra Pelada, até a edição de dois de-
em porisonância com as disposições da Lei nº 7.194, eretos presidenciais, a saber o Decreto nº 99.385, de
de 11 de junho de 1984, com a redação dada pela Lei 1990, anteriormente citado, e o decreto não numera-
nº 7.599, de 15 de maio de 1987, possuindo, portanto, do de 12 de junho de 1991, dos quais transcrevemos
o necessário amparo legal e jamais tendo excedido abaixo os dispositivos relevantes para a discussão do
os limites da delegação legislativ~. assunto ora tratado:

Para maior esclarecimento da questão citam-se a) Decreto nº99.385, de 12 de junho de 1990
a seguir,os arts. 2º e 3º da citada Lei nº 7.194, de (arts.1ºe 2º):
1984, com as alterações neles promovidas pela Lei nº "Art.1 º Fica prorrogado, até 11 de março de
7.599, de 1987: 1991, o prazo definido em lei, referente ao término

"Art. 2º. dos trabalhos exclusivamente por garimpagem na 10-
§ -?~ A garimpagem não será admitida além da calidade de Serra Pelada, Município de Curionópolis,

profurdidade em que seja possível garantir o trabalho Estado do Pará.
dos garimpeiros em condições de segurança, caben- Art. 2º A Cooperativa de Mineração dos Garim-
qo ao Grupo de Trabalho instituído no § 2º do art. 3º peiros de Serra Pelada - CCOMIGASP deverá apre-
desta Lei avaliar essas condições. sentar ao Departamento Nacional da Produção Mine-

Art. 3~ A garimpagem será permitida até 31 de ral - DNPM, até 11 de janeiro de 1991, projeto de-
dezembro de 1988, podendo esse prazo ser prorroga- monstrando a viabilidade de recursos técnicos e fj-
do por ~t~ do Poder Executivo. nanceiros para implantação das diretrizes nele preco-
, § 1!! Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, nizadas, observada a promoção econômica e social
por proposta do Grupo de Trabalho previsto no § 2º do dos garimpeiro~ cooperativados.
artigo 3~ desta lei, a área descrita no caput do art. 2º, §1 2 O projeto de que trata este artigo será anali-
adotando-se as medidas legais que se fizerem neces- sado por uma Comissão Interministerial composta de
sárias. representantes:

§ 22 O Poder Executivo criará Grupo de Traba- I - da Consultoria Jurídica do Ministério da
I~o" em regime de dedicação exclusiva, com a finali- Infra-Estrutura;
dade de estudar e propor ações que orientem o Exe- 11 - do Departamento Nacional da Produção Mi-
cutivo I]a.busca de solução definitiva quanto à ativida- neral- DNPM;
de garimpeira em Serra Pelada, Município de Mara- 111 - do Departamento de Programas Especiais
!Já, Estado do Pa~á. da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidên-

§ 3º Grupo de Trabalho será criado dentro de 30 cia da República; , ,
(trinta) dias a partir da vigência desta lei e terá 180 IV - do Departamento de Segurança e Sfiúde
(cento e oitenta) dias para concluir suas atividades, do Trabalhador da Secretaria Nacional do Trabalho;
garantindo-se a participação de representantes do V - do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e

_ Governo do Estado do Pará, da Cooperativa de Ga- dos Recursos Naturais Renováveis -IBAMA.



Voto

Desta forma, resulta que, com a devida vênia e o
respeito merecido por todos os membros do Senado Fe
deral, aquela casa exorbitou de suas atribuições ao apro
var uma proposição que não tem como ser aplicada.

Por conseguinte, também não haveria qualquer
razão para a elaboração de parecer sobre o projeto
em tela; entretanto, como não é possível deixar-se de
deliberar sobre proposição encaminhada pelo Sena
do Federal a esta Casa, somos de opinião de que tal
parecer, em razão de todo o'anteriormente exposto,
seja necessariamente pela rejeição do Projeto de De
creto Legislativo nº 84, de 1999, haja vista a absoluta
falta de objeto sobre o qual possa ele produzir seus
efeitos. " ..

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999.
Deputado Ricardo Barros - Deputado Romel Aní·
zio.
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§ 2º O Governo do Estado do Pará será convida- indeferiu mandado de segurança (Mandado de Segu-
do a indicar representante para integrar a Comissão rança nº 21.401-5/PA, sendo relator o Ministro Nery
de que trata o parágrafo anterior. da Silveira).

§ 3Q Caberá ao Departamento Nacional da Pro- 3. descaracterização do patrimônio histórico e
dução Mineral- DNPM prestar apoio técnico e admi- cultural, definido pela Secretaria Nacional de,Cultura
nistrativo à Comissão referida no §1º deste artigo". da Presidência da República, que de acordo como

b) Decreto de 12 de junho de 1991 (arts.1º a 3º): trabalho realizado pela Comissão Técnica Interminis-
"Art.1 º Fica prorrogado, até 11 de fevereiro de teria.l, que:. conclui~ pela impossibili?ade,téç~icél: da

1992, o prazo fixado para o término dos trabalhos de contmuaçao ~o ganmpo, tendo em vista a fl~~esslda-
garimpagem na localidade de Serra Pelada no Esta- de da proteçao permanente da cava do gapf!lpo;
do do Pará. '4.uma nova corrida ao ouro, criando urna falsa

§ 100 d' t t' I' I' idéia de prosperidade face ao esgotamento das jazi-
- ISpOS o neste ar Ig~ se ap Ica, ~xc uSlva- das a céu aberto, além do acúmulo de novas levas de

mente~ ~os tra?alhos desenvolvl?o~ por gan~pagem população em local já afetado pela pobreza;"
nos rejeltos onundos da cava pnnclpal do ganmpo. 5 d t' I . t' t . d' '-ri '° . _. . eses Imu o a mves Imen os pnva os a area

§ 2- O Depar~a~~nto Naclon~1 da :roduçao MI- de mineração por força do não cumpriment,6 Çfa legis-
neral- ~~PM defmlra,. em porta~la, ~ area ocupada lação federal, que determinou o fim da atividade de
pelos ~ejeltos, nos quais se confmarao os trabalhos garimpo naquela região. - -'

de ganmpa
o
gem. . . _ , A Lei nº 7.194/84 permitiu uma garimpagem em

Art. 2-A Cooperativa de Mmeraçao dos Ganm- área titulada pela CVRD desde 1974. Vejamos o que
peiros de Serra Pelada - COOMIGASP deverá apre- diz o seu art.3º:
se~tar ao DNPM, no prazo es~abelecido no ~rtigo an- "Art. 3º _ A garimpagem será suspensa definiti-
ten?r, o detalh~n:tento do projeto de aproveltan:tent? vamente dentro do prazo de 3 (três) anos a contar da
raCional do,s rejeltc:.s, aco~panhado ,da!espect~va 11- data de publicação desta lei ou, se antes deste prazo,
cença de mstalaçao emitida pelo orgao ambientai for atingida, for atingida a cota a que se refere o artigo
competente. anterior".

Ar~. ~º A Se~retari~ ~a Cultur~ da Pre~id~ncia A União indenizou a CVRD em 1.930.815 (um mi-
da ~ePftu~lIca, por mterme~l~ d~ I,nstltuto BraSileiro de Ihão, novecentos e trinta mil, oitocentos e quinze)
Pat~lmOnlO, ~ultural, e o M~n1sten? da Infra~Estrutura, ORTN, pela retificação do Decreto de Lavra, apenas
por m~ermedlo da S:creta~laNaCional de Mmas e Me- para o prazo determinado na Lei nº 7.194/84 (três anos).
talurgia, aprese~tarao,. ate 31 de dezembro de 1991, Portanto, a indenização paga à CVRD refere-se tão so-
estudos conclUSIVOS vlsand~ o tombamento d~ cava mente àquele período, conseqüentemente cabendo no-
de Serra Pelada, tendo em vista sua relevante Impor- vas indenizações peJa diminuição do patrimônio.
tância histórica e cultural".

Por oportuno, se houver retroatividade dos efei
tos da sustação da Nota Conjur/Minfra 24/92, adyirão,
dentre outras, as seguintes conseqüências: '-,

1. diminuição do patrimônio da concessionária
da lavra, legalmente autorizada - Companhia Vale do
Rio Doce, implicando na necessidade de indeniza
ção, retroativamente a 1992;

2. retorno à situação vigente em 1992, quando
ainda ocorriam atividades de garimpo naquela área.
Contudo, como a área foi considerada totalmente im
própria para esse tipo de atividade, é razoável supor
que o resultado prático de tal aprovação desse Proje
to seria o estímulo à milhares de demandas judiciais
por parte dos garimpeiros, demandando ressarci
mento de perdas por atividades cessantes. Obser
ve-se, não obstante, que a sustação dos efeitos da
Nota Conjur nº 24/92 já foi objeto de demandas judici
ais, sem nenhum êxito, inclusíve perante o STF, que
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I - Relatório
I ,

I ,O projeto de lei em epígrafe, oriundo do Serado
Federal, visa a sustar os efeitos da Nota Conjur-Minfra nº
24/92, aprovada pelo Senhor Presidente da República,
segundo despacho publicado em 24 de março de 1992,
na Expo~ição de Motivos nº 19, pe 21 de fevereiro de
1992, do Ministro de Estado da infra-Estrutura.
I A aludida nota compõe-se de dois pareceres ela
borados pela Consultoria Jurídica do Ministério da
lr:Jfrfl-Estrutura, datados de 11 de fevereiro de 1992 e 12
de fevereiro de 1992, respectivamente, versando sobre
8. situação jurídica do Garimpo de Serra Pelada.
, Com base em tais pareceres, o Ministro da
Infra-Estrutura, em 21 de fevereiro de 1992, subme
teu ao Presidente da República a Exposição de Moti
vos nº 019/92, aprovada pelo Chefe de Estado em 21
de fevereiro de 1992 e publicada no Diário Oficial da
União de 24 de março de 1992.
: A, Exposição de Motivos sintetiza o teor daqu~
les pareceres. Por economia processual, reprodUZI
mos, a seguir, o ~e~ texto:

"Pelo Decreto de 12 de junho de 1991,
Vossa Excelência prorrogou até 11 de feve
rei~o de 1992 o prazo para realização de tra
balhos de garimpagem na localidade de
Serra Pelada, no Pará, limitando-a, contudo,
aos rejeitos da cava principal.

Anteriormente, 'I pelo Decreto
nº99.385, de 12 de julho de 1990, Vossa
Excelência havia determinado que a Coo
perativa de Mineração dos Garimpeiros de
Serra Pelada - COOMIGASP apresentas
se ao Departamento Nacional da Produ
ção Mineral - DNPM, até 11 de janeiro de
1,991, "projeto demonstrando a viabilidade
do prosseguimento racional das atividades
de garimpagem no tocante ao aproveita
mento racional do depósito, a segurança
do trabalho, ao adequado atendimento das
normas ambientais e à disponibilidade de
recursos técnicos e financeiros para im
~Iantação das dir~trizes nele preconiza
das, observada a promoção econômica e
social dos garimpeiros cooperativados".

I O projeto em questão foi apresentado
pela Coomigasp em 11 de janeiro de 1991,
sob OI trtulo "Complexo Mínero Agrícola de
Serra Pelada-Plano de Aproveitamento Ra
cional", tendo sido submetido ao exame da
Comissão Interministerial criada pelo citado
decreto para opinar sobre o mesmo.

A Comissão interministerial, após deti
da análise do projeto, concluiu pela sua re-

jeição e recomendou a não prorrogação dos
trabalhos de garimpagem na área.

Por outro lado, a Secretaria Nacio
nal de Cultura da Presidência da Repú
blica e o Ministério da Infra-Estrutura em
andamento ao disposto no art. 3º do De
creto de 12 de Junho de 1991, apresen
taram tempestivamente parecer conclusi
vO sobre a conveniência da proteção per
manente do sítio de Serra Pelada, em
face da sua relevante importância históri
ca e cultural, tendo recomendado que se
proceda ao levantamento sistemático da
memória disponível e da rica documenta
ção existente, trabalho esse que ficará a
cargo do Instituto Brasileiro do Patrimô
nio Cultural- IBPC.

Sob o ângulo legal, o assunt~ foi obje
to de acurado estudo realizado pela Consul
toria Jurídica deste Ministério, nos termos
da Nota Conjur/Minfra nº 24/92 e do respec
tivo despacho de aprovação.

Dessa forma, Senhor Presidente, está
convenientemente equacionada a quesl~o de
Serra Pelada, não havendo mais condições
para que sejam concedidas novFs prorroga
ções. A garimpagem dos rejeitos poderá pros
seguir ao abrigo da Portaria nº 008/91 do
DNPM, observados outros preceitos legais
pertinentes, restaurando-se paralelamente a
integridade do Decreto nº 74.509, de 5 de se
tembro de 1974, que deferiu à Companhia
Vale do Rio Doce o direito de lavra sobre a
área, da qual havia sido desmembrada a área
autorizada à garimpagem por força da Lei nº
7.194, de 11 de junho de 1984, modificada
pela 7.599, de 15 de maio de 1987".

o projeto mereceu aprovação, por maioria de
votos, na Cort;lissão de Mi!1as e Energia, nos t~rmos

do parecer do Relator, Deputado Nicias Ribeiro,
contra os votos do Deputado José Carl~s Aleluia, e,
em separado, dos Deputados Ricardo Barros e Ro
meí Anízio.

É o relatório.

11 - Voto do Relator
,

De acordo com o art. 32, inciso 111, alíneas a e e,
do Regimento Interno, compete a esta Comissão pro
Ilunciar-se sobre a proposiçã~ q\lanto aos asp~cto~

de constitucionalidade, juridicidade e técnica legIslatI
va, bem como sobre seu mérito.
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Analisando-a à luz do ordenamento jurídi
co-constitucional em vigor, não vislumbramos empe
cilho à sua normal tramitação.

É que a matéria nele versada se insere na com
petência constitucional de União, já que lhe cabe le
gislar sobre 'jazidas, minas, outros recursos minerais
e metalurgia" (art. 22, inciso XII).

Quanto à forma de que se reveste a proposição, o
decreto legislativo é o ato expedido pelas Casas Legisla
tivas e pelo Congresso Nacional sobre matéria de sua
competência exclusiva, sem a sanção do Chefe do Exe
cutivo. A hipótese de sustação de atos do Poder Executi
vo está prevista na Carta Política nestes termos:

"Art. 49. É da competência exclusiva
do Congresso Nacional:

v - sustar os atos normativos do Poder
Executivo que exorbitem do poder regulamen
tar ou dos limites de delegação legislativa."

O Regimento Interno desta Casa complementa o
alcance da norma, dispondo sobre o modus faciendi
do decreto legislativo (arts. 24, XII, e 109, 11, § 2º do
R.I.).

No caso, o decreto legislativo é o meio hábil a
sustar os efeitos produzidos pelo despacho do Presi:
dente da República, aposto aos pronunciamentos ex
pendidos pela Consultoria do então Ministério da
InfraEstrutura acerca da titularidade de direitos sobre
a área do Garimpo de Serra Pelada.

Em amparo desse entendimento, colhem-se do
Parecer do Relator da proposição no Senado Federal,
Senador Jader Barbalho, os seguintes ·argumentos, '
com os quais manifestamos nossa concordância: .

UNo caso vertente, consoante bem as-
sinala a comissão especial cujo relatório aci
ma resumimos, o despacho aprobatório de
23 de março de 1992, lavrado pelo Senhor
Presidente da República na Exposição de
Motivos nQ 0019/92, do então Ministério da
Infra-Estrutura, imprimiu indiscutível conteú
do normativo à Nota ConjurlMinfra nQ

0024/92, o que torna legítimo, em nosso en
tender, uma vez nela detectados excessos
ou desvios, o exercício do poder-dever ou
torgado ao Congresso Nacional pelo 'GO

mando constitucional há pouco referido (CF,
art. 49, V)."

Por outro lado, não há como juridica
mente admitirmos que, tão-só por força de
interpretação adotada na referida Nota Con
jur/Minfra nº 0024/92, venha a considerar
restaurada "...a integridade do Decreto nº

74.509, de 5 de setembro de 1974, que con
feriu à Companhia Vale do Rio Doce o direi
to de lavra sobre área" da qual foram desta
cados 100 (cem) hectares delimitados na
Lei nº 7.194, de 11 de junho de 1984. Quan
to a esse ponto, parece-nos evidente a
ocorrência de grave ilegalidade, pois-só por
ato normativo de idêntica hierarquia - no
caso lei formal -, poder-se-iam r~vo'gar os
comandos normativos contidos na referenci
ada Lei nº 7.194, de 1984, único caminho
jurídico que, em nosso entender, permitiria
restabelecer, ainda assim mediante novo
ato de outorga, a integridade da concessão
de lavra de que foi inicialmente',titular a
Companhia Vale do Rio Doce. Nenh'u'ma in
terpretação, em suma, por mais autorizada
que seja a fonte de onde promanai tem o
condão de produzir tais efeitos. " I

A técnica legislativa adotada no projeto
não merece reparos. .

Isto posto O voto é pela constitucionalidade, ju
ridicidade e boa técnica legislativa do Projetá, de De
creto Legislativo nº 84, de 1999, e, no mérito, pela
sua aprovação.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2000. 
Deputado Nelson Ot9ch, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
EDEREDAÇÃO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO. Nº 84,
DE 1999

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani
memente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº84/99, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Nelson Otoch.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Leitão
e Ary Kara - Vice-Presidentes, Caio Riela, Jutahy Júnior,
Léo Alcântara, Nelson Marchezan, Vicente Arruda, Cori
oiano Sales, Geovan Freitas, Júlio Delgado, Mendes Ri
beiro Filho, Osmar Serraglio, Renato Vianna, Moroni Tor
gan, Geraldo Magela, Nelson Pellegrino, Murilo Domin
gos, Fernando Coruja, José RobertlD Batochio, José
Antônio Almeida, Bispo Rodrigues, Nicias Ribeiro, Odnio
Balbinotti, Freire Júnior, Gustavo Fruet, Nelo Rodolfo,
Robson Tuma, Dr. Rosinha, Professor Luizinho, Jair Bol
sanara, Givaldo Carimbão e Rubens Furlan.

Sala da Comissão, 5 de qezembro de 2000. 
Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
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Rio Grande do Sul
Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi •.................. PT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi o ooPT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim P;r'
Pompeo.de Mattos PDT
Roberto Argenta PHS
Synval Guazzelli ?MDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Yeda Crusius PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Presidente: Gerson Péres (PPB)
1Q Vice-Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
32 Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares

, 1 vaga

Adauto Pereira
FrancisCo Coelho
Gersán Gabnelli
Gilberto Kassab

José Cárlos AlelUia
- Neuton Lima

Ney Lopes
Paulq Magalhães

Paulo Octávio
Sérg,lo Barcellos

Vivaldo Barbosa
1 vaga

[ r, .

Enivaldo Ribeiro
JOpé Janene

Nel~on Meurer
Wigberto Tartuce

Yvoniltó~.Gonçalves

Aldlr Cabral
~Iex'banzlam

• - : Atila Lira
José Carlô{Martinez

. Léo"Alcântara
Magno Malta

Marcus Vicente
- Nilson Pinto

Ràfàel Guerra
'Renato Silva

Rom,~u Queiroz
Samp'aio Dóna

Walfrido Mares Guia

Angela'Guadagnin
Antonio Carlos Blscaia

I', Babá
Esther Grossi

João Grandão
Páulo Delgado

1 vaga

PT

PFL

POT

PPB

Bloco (PSOB, PTB)

Dr. Héliok
Eurípedes Miranda

Odelmo Leão
Oliveira Filho
Pauderney AvelJno (PFL)
Robério Araújo (PL)
Wagner Salustiano

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

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Maluly Netto
Mário Assad Júnior
Regina/do Germano
Santos Filho
Vic Pires Franco

Bloco (PMDB, PST, PTN) .,' I',
Francistônlo Pinto Antônio :José Mata
Gessivaldo Isalas '- 'Hélio Costa
Hermes Parcianello Henrique Eduardo Alves
Jorge Pinheiro ' 'iJorge Costa
Jorge Wilson José Pnante
José de Abreu Mendes Ribeiro Filho
Marçal Filho Zaire Rezende
Marcelo Barbieri 3 vagas
Mattos Nascimento
Nelson Proença

Albérico Cordeiro
Alberto Goldman
Augusto Franco
Iris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
Uno ROSSI
Luiz Moreira (S. Part.)
Luiz Plauhylino
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo ,
Salvador Zimbaldi
Silas Câmara

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Santos Filho (PFL) ,
12 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldl (PSDB)
2º Vice-Presidente: José de Abreu (PTN)
3Q Vice-Presidente: lris Simões (PTB)
Titulares Suplentes

Suplentes

Alberto Fraga
Armando Abílio

João Magalhães
João Matos

Jurandll Juarez
Milton Monti

Pinheiro Landim
3 vagas

Almir Sá
Ary Kara

Fetter Júnior
JúliO Redecker
LUIz Fernando
Vadão Gomes

Rubens Bueno

Betlnho Rosado
Darci Coelho (Lic,)

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Múcio Monteiro
José Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Ge~mano

Werner"Wan'derer
Zezé Perrella

Lincoln Portela

João Caldas (PL)
1 vaga

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelh

Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante
1 vaga

Antônio Jorge
Chiquinho Feitosa

Félix Mendonça
Julio Semeghlni

Lídia Qurnan
Nilton Capixaba

Paulo Kobayashi
Roberto Pessoa (PFL)

Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

2 vagas

PT

PPS

POT

PPB

-'

Aldo Rebelo
Paulo José Gouvêa (PL)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, pedoB)

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

1 vaga

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Paulo Braga
Ronahjfo Caiado
Salomão Cruz (PPB)
Zila Bezerra

Giovannl Queiroz
pompeu de Mattos

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

João Tota (PPB)
Romel Anizio (PPB)

Valdir Ganzer (PT)

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

PFL

Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gerson Péres (PPB)
Igor Avelino
Luiz Dantas
Moacir Micheletto
Osvaldo Réis'
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka



PPS

Suplentes

José de Abreu
Remi Trinta

Silas Brasileiro
2 vagas

Inácio Arruda

Alcione Athayde
Cunha Bueno

Fernando Ferro
João Paulo

Marcos Afonso

I

Fernando Coruja

Dr. Evilásio
Gonzaga Patriota

Aroldo Cedraz
Euler Ribeiro

Jaime Fernandes
Pedro Pedrossian

Ricardo Fiuza

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

Wagner Salustiano

, Givaldo Carimbão
Dja/ma Paes (PSB)

Aloízio Santos
Duilio Pisaneschi

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Xico Graziano

PFL

PPS

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

PPB

Bloco (PSB, pedoB)

PT

PDT

Fernando Coruja Alceu Collares
José Roberto Batochio Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Fernando Zuppo

Paulo Baltazar

Edmar Moreira
Ibrahim Abi-Ackel
Murilo DOlJ1ingos (ô"~

--PDT

Ayrton Xerêz Rubens Furlan
Secretário: Sérgio Sampaio Contrairas de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922 / 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Flávio Derzi
José Borba
Luiz Bittencourt
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

CelSO Russomanno
Fernando Gabeira (PV)

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Expedito JúniÇlr
Luciano Piziatto
Paes Landim
Paulo Gouvêa
Ronaldo Vasconcellos

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

Arlindo Chinaglia
Manoel Vitório
Tilden Santiago

Presidente: Salatiel Carvalho (PMDB)
19 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
29 Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
39 Vice-Presidente· Arlindo Chinaglia (PT)
Titulares

Suplentee

Bispo Rodrigues
José Aleksandro

Átila Lins
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto
Paes Landim

Robson Tuma
Vic Pires Franco

Freire Júnior
Gustavo Fruet
João Henrique

Mauro Benevides
Nelo Rodolfo

Pedro Irujo
Pedro Novais

Ricardo Izar
Themístocles Sampaio

1 vaga

PFL

Paulo Baltazar
Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSDB, PTB)
Alexandre Cardoso (PSS)

Anlvaldo Vale
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
João Almeida

João Leão
Luiz Antonio Fleury

Marcus Vicente
Max Rosenmann

Nelson Marquezelli
Nicias Ribeiro

Odilio Balbinotti
Sérgio Reis

• I Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen
Luiza Erundina -

Bispo Wanderval
i vaga

Al1dré B8nassi
Eduardo Paes
Fernando Gonçalves
ihaldo Leitão
Jutahy Junior
léo Alcântara
Nelson Marchezan
Nelson Otoc~

Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
ZUIEliê Cobra
1 vaga

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

- I _
COMISSAO DE CONSTITUIÇAO

E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Ronaldo Cesar Coelho (PSDB)
12 Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
22 Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)

, I
32 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares ,

Antôpio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelhd (Lic.)
Jaime Martins
Mordni Torgan
Ney Lopes
paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Roland Lavigne
Vilmar Rocha

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Cezar Schirmer
Coriolano ,Sales
Qeovan Freitas
Henrique Eduardo Alves
lédlo Rosa
Júlio Delgado
r.,.,endes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdecl Paiva Valdemar Costa NetoGeraldo Magela

João pauld
José Dirceu
José Genoíno
Marcelo Déda
Waldir Pires

Ary Kara
Augusto Farias

PT

PPB

Dr. Rosinha
José Machado
Marcos Rolim

Nelson Pellegrino
Professor Luizinho

TeIma de Souza

Cleonâncio Fonseca
Dr. Benedito Dias

PPS

Regis Cavalcante

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

Edinho Araújo

Fax: 318-2146



COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PFL
Marcondes Gadelha Jaime Martins
Neuton Lima Laura Carneiro
Nice Lobão Moroni Torgan
Reginaldo Germano RolancJ-Lavigne
1 vaga Zila Bezerra

PT
Marcos Rolim Fernando Ferro
Nelson Pellegrino 2 vagas
Padre Roque

PPB
José Linhares Eurico Miranda
Pastor Amrildo Jair Bolsonaro

POT
Miriam Reid Eber Silva

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)
1 vaga Lincoln Portela

PPS
Regis Cavalcante Márcio Bittar
Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo 11
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Suplentes

Cesar Bandeira
Jonival Lucas Junior

KátiaAbreu
Pedro Fernandes

Zila Bezerra

PFL

Ana Catarina
José Chaves

Waldir Schmidt
2 vagas

Bloco (PSOB, PTB)
Albérico Cordeiro

Alex Canziani
Antonio Carlos Pannunzio

Carlos Mosconi
Juquinha

Manoel Salviano
Bloco (PMOB, PST, PTN)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: José índio (PMDB)
12 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Titulares

Adolfo Marinho
Dino Fernandes
João Castelo
João Leão
Marinha Raupp
1 vaga

Gustavo Fruet
João Mendes
José índio
Norberto Teixeira
Zaire Rezende

Costa Ferreira
Francisco Garcia
Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

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

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Bloco (PL, PSL)
João Sampaio (POT)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

PFL

Suplentes

Edison Andrino
Elcione Barbalho
Germano Rigotto
Nelson Proença
Zaire Rezende

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Eduardo Paes

Lidia Quinan
Marisa Serrano
Xicõ Graziano

Bloco (PSOB, PTB)

Ana Catarina
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Jurandil Juarez
MúcioSá

Alex Canziani
Emerson Kapaz (PPS)
Mareio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

Presidente: Enio Bacci (POT)
1º Vice-Presidente: João Sampaio (POT)
22 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

1 vaga

Dr. Evilásio

João Pizzolatti
Simão Sessim

Nilmário Miranda
Valdeci Oliveira

Valdir Ganzer

POT

PT

PPB

Sérgio Novais (PSB)

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

Inácio Arruda

Iara Bernardi
Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

Euler Ribeiro (PFL)
1 vaga

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Marcos Rolim (PT)
1º Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
22 Vice-Presidente: Miriam Reid (POT)
32 Vice-Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
Titulares Suplentes

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Elcione Barbalho

4 vagas

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

Car1ito Merss
Geraldo Simões
João Fassarella

Fernando Zuppo

Augusto Nardes
Chico Sardelli (PFL)

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia

Ricardo Fiuza
Ronaldo Vasconcellos

1 vaga

PT

POT

PPB

Clementino Coelho (PPS)
José Machado
Luiz Mainardi

Enio Bacci

Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Roberto Pessoa
Rubem Medina

João Pizzolatti
Júlio Redecker

Oanilo de Castro
Fernando Gabeira (PV)

Marcos de Jesus
Nilmário Miranda (PT)

Walter Pinheiro (PT)
1 vaga

Alberto Fraga
Flávio Derzi
Igor Auelino
Júlio Delgado
Rita Camata

Eduardo Barbosa
FlávioArns
Givaldo Carimbão (PSB)
José Antonio Almeida (PSB)
Sebastião Madeira
1 vaga



Anivaldo Vale
lris Simões

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Fenaço

3 vagas

Antonio Paloc-ei
Geraldo Magela

Henrique Fontana
Milton Temer

Ciro Nogueira
José Lourenço

Moreira Ferreira
Nice Lobão

Osvaldo Coelho
Pauderney Avelino

Paulo Gouvêa
1 vaga

PT

PFL
Chico Sardelli
Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
Jorge Khoury
José Ronaldo
Lael Varella
Mussa Demes
Roberto Brant

Carlito Merss
João Paulo
José Pimentel
Ricardo Berzoini

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

j

Antonio Kandir
Custódio Mattos
José Militão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio Dória
Silvio Torres
Yêda Crusius
1 vaga

Suplentes

Marcos Cintra

Agnaldo Muniz

Alberto Mourão
Gastão Vieira

Luiz Bittencourt
Milton Monti

Osmar Serraglio
Rita Camata

Bloco (PL, PSL)

PPS

Bloco (PSOB, PTB)
Dino Fernandes

Fernando Gonçalves
Lidia Quinan

Nelson Marchezan
Paulo Mourão

Raimundo Gomes de Matos
Welinton Fagundes

Bloco (PMDB, PST, PTN)

João Caldas

João Matos
,..,aria Elvira
Nelo Rodolfo
Osvaido Blolchi
Paulo Uma
Zé Gomes da Rocha

Rubens Bueno
Secretário: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo J)

Telefoner;: 318-7024 /7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Clovis Volpi
Eduardo Seabra
Flávio Ams
Marlsa Serrano
Nilson Pinto

Presidente:
19 Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
22 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3º Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
Titulares

Celeita Pinheiro
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

PFL
Darci Coelho

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Santos Filho

Eni Voltolin!
Enivaldo Ribeiro
Fetter Júnior
Iberê Ferreira

PPB

POT

Herculano Anghinetti
Luis Carlos Heinze

2 vagas

Suplentes

Eujácio Simões
Bloco (PL, PSL)

PPS

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
19 Vice-Presidente: ~imáo Sessim (PPB)
2g Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
32 Vice-Presidente: Manoel Salviano (PSDB)
Titulares

Marcos Cintra

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 Feliciano

Gastão Vieira
João Henrique

Aníbal Gomes
Delfim Netto (PPS)
Hélio Costa

Wanderley Martins 2 vagas
1 vaga

Dr. Evilásio :" Eduardo Campos
Bloco (PSB, PC do B)

Pedro Eugênio Emerson Kapaz
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11 Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

1 vaga

Suplentes

Ivan Paixão

Luciano Biva.r

Adolfo Marinho

Miriam Reid

Iara Bernardi
Professor Luizinho

Walter Pinheiro

Antonio Joaquim Araújo
Clementino Coelho (PPS)

José Unhares

PT

POT

PPB
Ademir Lucas (PSDB)
Eurico Miranda
Rafael Greca (PFL) (Lic.)

Eber Silva

Bloco (PL, PSL)
Jonival Lucas Junior (PFL)

Bloco (PSB, PC do B)
Agnelo Queiroz

PPS
Walfrido Mares Guia (PPS)
Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefone: 318-6900/6905/7011/7012

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Antonio Cambraia

Presidente: Jorge Khoury (PFL)
12 Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMOB)
2º Vice-Presidente: Ibere Ferreira (PPS)
32 Vice-PreEidente: Antonio Cambraia (PSDB)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Esther Grossi
Gllmar Machado
1 vaga



Bloco (PL, PSL)
Lincoln Portela Eduardo Campos (PSB)
Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo li, Sala T-56 - Reunião: 4~s feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

João Magalhães
Mauro Benevides

Antônio Geraldo
Paulo Marinho
Robson Tuma
2 vagas

Wellington Dias
2 vagas

Márcio Reinaldo Moreira
Simão Sessim

1 vaga

PFL

PT

PPB

PDT

Jorge Tadeu Mudalen
1 vaga

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

José Egydio
Medeiros

Ursicino Queiroz

Gilmar Machado
Pedro Celso

1 vaga

Dilceu Sperafico
1 vaga

1 vaga

Vadão Gomes
Yvonilton Gonçalves

Olimpio Pires

Alexandre Cardoso

PDT

Bloco (PSB, POdoB)

Ricardo Barros
Romel Anizio

Airton Dipp

1 vaga

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Moisés Lipnik (PL) Regis Cavalcanti
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo li
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Suplentes

Arnon Bezerra
Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Itamar Serpa

Jovalr Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feijó
Saulo Pedrosa

Bloco (PSDB, 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

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Confúcio Moura

Glycon Terra Pinto
Laire Rosado

6 vagas

Presidente: Cleuber Carneiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Remi Trinta (PST)
32 Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
Titulares

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

1 vaga

Suplentes

Sérgio Novais

Renildo Leal
Ricardo Rique
Sérgio Barros
Sérgio Guerra

Sérgio Reis
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

PPS
Valdemar Costa Neto

Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Antonio Fleury
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

Bloco (PSB, POdoB)
Luiz Fernando (PPB)

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
1Q Vice-Presidente: Moreira Ferreira (PFL)
29 Vice-Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
39 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
Titulares

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

PFL

Gervásio Silva
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian

PT
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Professor Luizinho

PPB

José Janene

Edinho Bez PFL

Luiz Piauhylino (PSDB) Affonso Camargo Antônio Geraldo

Salatiel Carvalho Almerinda de Carvalho Celcita Pinheiro

Raimundo Colombo Cleuber Carneiro Costa Ferreira

1 vaga Dr. Benedito Dias (PPB) I1defonço Cordeiro
José Egydio José Mendonça Bezerra
Laura Carneiro Paulo Marinho
Lavoisier Maia Ronaldo Caiado

Eliseu Resende Marcondes Gadelha Wilson Braga

Lael Varella Ursicino Queiroz 1 vaga

Rafael Greca (Lic.) PT
2 vagas Antonio Palocci Arlindo Chinaglia

Dr. Rosinha Luci Choinacki
Eduardo Jorge Paulo Paim

Adão Pretto Henrique Fontana Ricardo Berzoini

Iara Bernardi João Fassarella 1 vaga

Virgílio Guimarães PPB
Antonio Joaquim Araújo Eni Voltolini
José Linhares Euler Ribeiro (PFL)
Nilton Baiano Iberê Ferreira

B. Sá (PSDB) 1 vaga Oliveira Filho



COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
1º Vice-presidente: Nilton Capixaba (PTB)
29 Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
32 Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco PSOB, PTB

Suplentes

Dr. Helena
Narcio Rodrigues

Pastor Valdeci Paiva (PSL)
Paulo Feijó

Silas Câmara
Silvio Torres

Vittorio Medioi
4vagasi

PFL

Aloizio Santos
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi
Feu Rosa
Mário Negromonte
Pedro Chaves (PMDB)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Barros
Welinton Fagundes

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Alceste Almeida

Anibal Gomes
Carlos Dunga

Francistônio Pinto
Hermes Parcianello

Igor Avelino
2 vagas

Alberto Mourão
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Eunfcio Oliveira
João Henrique
José Chaves
Olavo Calheiros
Waldir Schmidt

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÂO E TRANSPORTES

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
12 Vice-Presidente:Pedro Fernandes (PFL)
22 Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
32 Vice-Presidente: João Ribeiro (PFL)
Titulares

Dr. Hélio
1 vaga

Fax: 318·2156

Pedro Eugênio

Pedro Eugênio

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Arthur Virgílio
José Militão
Lúcia Vânia

Narcio Rodrigues
Rodrigo Maia

2 vagas

POT

PPS

Alceu Collares
Serafim Venzon

Bloco (PL, PSL)
Armando Abflio (PMDB)

Bloco (PSB,PCdoB)

Angela Guadagnin (PT)

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

Djalma Paes
Jandira Feghali

Alexandre $antos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
!'Jilton CapIxaba
Pedro Henry
Ricardo Rique
1 vaga

Bloco (PMOB, PST, PTN)

PFL

Laire Rosado
paulo paim (PT)
Paulo Rocha (PT)
3 vagas

José Múcio Monteiro
Luciar;Jo Castro
Medeiros
Wilson Braga
1 vaga

Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelli

I'
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa
Ricardo Barros

PT

PPB

Edinho Bez
Geovan Freitas

lédio Rosa
Júlio Delgado

Osvaldo Biolchi
1 vaga

Almerinda de Carvalho
Expedito Júnior

João Ribeiro
Roland Lavigne

Roberlo Argenta (PHS)

Carlos Santana
Fernando Marroni

José Pimentel

Hugo Biehl
João Tota

Wigberto Tartuce

Aracely De Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Lima
Oscar Andrade
Pedro Fernandes
1 vaga

Carlos Santana
Damião Feliciano (PMDB)
Fernando Marroni
João Coser
Marcos Afonso
Teima De Souza

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Glicon Terra Pinto (PMDB)
Philemon Rodrigues (PL)
Raimundo Santos (PFL)

Luis Eduardo
1 vaga

PT

PPB

POT

Affonso Camargo
Antônio Carlos Konder Reis

Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

2 vagas

Luiz Sérgio
Márcio Matos

Maria Do Carmo Lara
Nilson Mourao

Pedro Celso
Wellington Dias

João Tota
Nilton Baiano

Pedro Valadares (PSB)
Telmo Kirst

1 vaga

Miriam Reid
Olfmpio Pires

POT
Vivaldo Barbosa Eurfpedes Miranda

Bloco (PSB, PCdoS)
Vanessa Grazziontin 1 vaga

Gonzaga Patriota

EUJácio Simões

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PSL)

PPS

Jandira Feghali

De Velasco

Bloco (PL, PSL)

Eduardo Campos (PSB)

PPS
Pedro Celso (PT)

Cabo Júlio

1 vaga

Edinho Araújo Moisés Lipnik (PL)

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318·6973 à 6976



COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Evandro Milhomen (PSB)
12 Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
32 Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB) Bloco (PMDB, PST, PTN)

Anivaldo Vale
Josué Bengtson
Nilton Capixaba
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Sérgio Carvalho

Elcione Barbalho
Jorge Costa
Jurandil Juarez
2 vagas

Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
Zila Bezerra

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

Sérgio Barcellos
KátiaAbreu

1 vaga

Arthur Virgilio
Feu Rosa
Itamar Serpa
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
Magno Malta
Paulo Mourão
Vittorio Medioli

Alberto Fraga
De Velasco (PSL)
Elcione Barbalho
Fernando Diniz
Lamartine Posella
Mário de Oliveira
Paulo Kobayashi (PSDB)
Synval Guazzelli
1 vaga

Aroldo Cedraz
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
José Thomaz Nonó
Leur Lomanto
Werner Wanderer

PFL

Celso Giglio
João'Castelo

José Carlos Elias
Nelson Otoch
Ricardo Rique

Silvio Torres
Vicente Arruda

Vicente Caropreso
Zulàiê Cobra

Antopio Feijão
Edson Andrino

Fernando Gabeira (PV)
Gessivaldo Isaias

Jorge Pinheiro
Mattos Nascimento

Moacir Micheletto
Paulo Lima

1 vaga

Ab_elardo Lupion
Aracely de Paulã

Euler Ribeiro
João Carlos Bacelar

Jorge Khoury
Luciano Castro

Luciano Pizzatto
Mário AssaCl Júnior

Vilmar Rocha

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen José Antonio Almeida

Bloco (PL, PSL)

Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

PT

PPB

Fernando Zuppo
Wanderley Martins

Eduardo Jorge
José Dirceu

José Genuíno
Marcelo Déda

1 vaga

Celso Russomanno
Edmar Moreira

Murilo Domingos (PTB)
Pedro Corrêa

Roberto Balestra

PT

Dr. Heleno (PSDB)

PPS

POT

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Manoel Salviano (PSDB)
Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (PL, PSL)
1 vaga

Aldir Cabral (PSDB)
Cunha Bueno
Haroldo Lima (PCdoB)
Jair Bolsonaro
1 vaga

Aldo Rebelo
Pedro Valadares

Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Virgilio Guimarães
1 vaga

Airton Dlpp
Neiva Moreira

Luiz Fernando
Salomão Cruz

Agnaldo Muniz

José Pimentel
Valdir Ganzer

Wellington Dias

José Aleksandro

Giovanni Queiroz

PPS

Dr. Benedito Dias
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

POT

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Robierio Araújo

Márcio Bittar

Euripedes Miranda

Bloco (PSDB, PTB)
Antonio Carlos Pannunzio Augusto Franco
Amon Bezerra BOnifácio de Andrada

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266 / 6992 à 6996

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1º Vice-Presidente: Vittorio Medioli (PSDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3º Vice-Presidente:

Titulares Suplentes

João Herrmann Neto

Roberto Argenta

Ayrton Xerez

PHS

Júlio Redeckek (PPB)

FAX: ~18-2125



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

- 'I. COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A
: IdI' "I

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE Inácio Arruda
EMEt~D~ ACONSTITUiÇÃO, N2 76~A, DE 1999,

QUE "INCLUI ARTIGO NO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS Lincoln Portela

TRANSITÓRIAS" - RECURSOS DA CIÊNCIA E
TeCNOLOGIA PARA AS REGiÕES NORTE,

NORDESTE E CENTRO-OESTE Agnaldo Muniz

Bloco (PSB, pedoB)

Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

1 vaga

PPS

João Hermann Neto

I

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Antônio José Mota
Pedro Chaves

5 vagas

Bloco (PSDB, PTB)

PFL

6 vagas

Suplentes

Almerinda e Carvalho
Moroni Torgan

Ney Lopes
Robson Tuma
Wilson Bragá

1 vagá

Pedro Eugênio (PPS)

PV

PFL

Bloco (PSDB, PTB)

Antonio Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feijó
5 vagas

Átila Lins ,
Claudio Cajado
Jairo Carneiro
José Múcio Monteiro
LUCiano Castro
Mário Assad Júnior

Presidente: Claudio Cajado (PFL)

12 Vice-Presidente: Luiz Dantas (PRTS)
22 Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
32 Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)

Relator: José Teles (PSDB)

Titulares

Clementino Coelho (PPS)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ 30B-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PA~A~RAFO
22 DO ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)
Proposição: PEC 308-N96 Autor: Jandira Feghali

e Outros

Antônio Jorge
Dr. Heleno
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Teles
Pedro Henry
Ricardo Rique
1 vaga

I Bloco (PMDB, PST, PTN)
lédio Rosa
Laire Rosado
Luiz Dantas
Pedro Irujo
Remi Trinta
Zaire Rezende

Suplentes

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Juquinha
Pedro Henry

Zenaldo Coutinho
1 vaga

Jorge Bittar
Paulo Rocha

2 vagas

César Bandeira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli

José Thomaz Nonõ
Oscar Andrade

Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

Roberto Balestra
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Autor: Ubiratan Aguiar
e Outros

PT

PPB

CIEjonânio Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

I I I
Adolfo Marinho
Antônio Jorge
B.Sá
Carlos Batata
t-Aanoel Salvlano
~aria Abadia
Marisa Serrano
Rommel Feijó

I
Ana C.atarl~a
Anfbal GOmes
Antonio Feijão
Armando Monteiro
Damião Feliclano
Laire Rosado
Luiz Blttencourt

Belinho Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho
ZilaBez'ma

Avenzoar Arruda
Babá
José Pimentel
Walter Pinheiro

I

Proposição: PEC 76/99

Presidente: Rommel Feijó (PSD8)
12 Vlce-f'resiqente: Luciano Castro (PFL)
22 Vice-Presidente: Babá (PT)
32 Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Laire Rosado (PMDB)

Titulares

Enio Bacei

POT

Serafim Venzon
Avenzoar Arruda
Dr. Rosinha

PT

4 vagas



2 vagas Gastão Vieira
José Chaves
Salatiel Carvalho

Alcione Athayde
Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo

João Sampaio

PPB

POT

Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

1 vaga

Olimpio Pires

Almerinda de Carvalho
Jaime Martins
Laura Carneiro
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ursicino Queiroz

PFL

Celcita Pinheiro
Lavoisier Maia

Marcondes Gadelha
Paulo Marinho

Ronaldo' Caiado
Wilson Braga

Jandira Feghali

Bloco (P5B, PCdoB)

1 vaga

João Grandão
Jorge Bittar
Paulo Paim
Paulo Rocha

PT
4 vagas

Bloco (PL, P5L)

Philemon Rodrigues

Agnaldo Muniz

PP5

José Aleksandro

1 vaga

Hugo Biel
Luiz Fernando
Romel Anizio

PPB

Or. Benedito Dias
Eurico Miranda
José Unhares

Bloco (P5DB, PTB)

Suplentes

Pompeo de Mattos

PV

Pastor Valdeci Paiva

Sérgio Miranda

Regis Cavalcante

PPS

POT

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Or. Evilásio

Clementino Coelho

Bispo Rodrigues

João Sampaio

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 281-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I
DO § 12 DO ART. 73 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE
NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TCU)

Proposição: PEC 281/00 Autor: Senado Federal

Presidente: lIédio Rosa (PMOB)
1Q Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
22 Vice-Presidente: Y'Jaldir Pires (PT)
32 Vice-Presidente: Atila Uns (PFL) ,
Relator: Nelson Meurer (PPB)

Titulares

Fernando Gabeira 1 vaga

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, S. 165-B
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

Bloco (PSOB, PTB)

Augusto Franco Fernando Gonçalves
Bonifácio de Andrada Feu Rosa

1 vaga

Eduardo Barbosa
Helenildo Ribeiro

Inaldo Leitão
Josué Bengtson

Lidia Quinan
Mana Abadia

Walfrido Mares Guia
Xico Graziano

PHS

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Antônio José Mata
5 vagas

Albérico Filho
Coriolano Sales
Euler Morais

DjalmaPaes

Secretário (a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8428/318-7052 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA 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
Pr~sidente: Hugo Biel (PPB)
1Q Vice-Presidente: Albérico Filho (PMDB)
22 Vice-Presidente: Jorge Bittar (PT)
3º Vice-Presidente: Sérgio Reis (PSOB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)

Titulares Suplentes

B.Sá
Fátima Pelaes
Marisa Serrano
Nelson Marchezan
Nilton Capixaba
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sérgio Reis



Ihaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lucia Vânia
Maria Abadia
Roberto Jefferson

Jovair Arantes
Luiz Antonio Fleury

Sampaio Dória
Sérgio Guerra

2 vagas

1º Vice-presidente: Francistônio Pinto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3º Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Rlcarte de Freitas (PSDB)

Titulares Suplentes

!
lédio Rosa,
Mauro B~r;Ji:wides
Osmar Sflrraglip
pinheiro Landim
Renato Vianna
Ricardo Izar

Bloco (PMDB, PST, PTN)

PFL

Cezar Schirmer
Laire Rosado

4 vagas

Bloco (PSDB, PTB)
B.Sá
Fernando Gonçalves
Max Mauro
Nilson Pinto
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Félix Mendonça
Féu Rosa

Léo Alcântara
Rafael Guerra

Renildo Leal
3 vagas

Átila Lins
Chico Sardelii
Jairo Carneiro
José Carjop Coutinho
Paulo Marinho
Vilmar Rocha

PT

Cleuber Carneiro
Kátia Abreu
Lael Varella
Paulo Braga

Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes

Bico (PMDB, PST, PTN)

Carios Dunga
Francistônio Pinto
Glycon Terra Pinto
Jorge Costa
Luiz Bitteocourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe

Eiciooe Barbalro
Moacir Micheletto

5 vagas

Carlito Merss
Geraldo Milgela
Paulo Rocha
Waldir Piles

I,

Enl Voltollni
Luiz Fernanqo
Nelson Meurer

PPB

POT

João Paulo
3 vagas

Dr. Benedito Dias
Edmar Moreira

1 vaga

Cláudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielh
Moreira Ferreira
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

PFL

PT

Gervásio Silva
José Carlos Coutinho

José Mendonça Bezerra
Medeiros

Paulo Marinho
Zezá Perrella

1 vaga

José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, pedoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PSL)

Marcos Clntra
,I P,

PPS

Agnaldo Muniz

1 vaga

Eujácio Simões

Regis Cavalcante

Adão Pretto
Fernando Ferro
Padre Roque
Valdeci Oliveira

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biel

Pompeo de Mattos

PPB

PDT

,João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PFL)

1 vaga

Fernando Coruja

Bloco (PSB, pedoB)

Vanessa Grazziotin 1 vaga
Bloco (PLI PSL)

Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva

PHS
i'

Pedro Valadares (PSB) 1 vaga

Secretárlo:\Valdivino Tolentino Filho
Locai: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

I I I '

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 618, DE 1998
QUE "ACRESCE INCISO ~O ART. 20 DA

CONSTiTUiçÃo FEDERAL" (INÇLUI ENTRE OS
I I 1_ ,... ,

BENS I:?A UNIAO O PATRIMONIO GENETICO)
Proposlão: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielii (PFL)

PPS

Ayrton Xerêz

PHS

Walfrido Mares Guia (PTB) 1 vaga

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11- Sala 165-B
Telefooe: 318-7062 / 318-7061

Fernando Gabeira (PV)

Fax: 318-2140



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
32 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

I

Proposição: RCP 2199 Autor: Sérgio Carvalho ~ Outros

Presidente: Lucino Castro (PFL)
19 Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)

129 Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
39 Vice-Presidente: Almir Carvalho (PSDB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: ~18-8418

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉF,lITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNIA

Paulo Rocha
Valdir Ganzer

Expedito Júnior
Sérgio Barcellos

Zila Bezerra

1-,

. ,

Badu Picanço
Max Rosenmann

Nicias Ribeiro
Nilton Çapixaba

Jorge Costa
Marcos Afonso (PT)

Osvaldo Reis

PT

PFL

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Babá
Nilson Mourão

Átila Lins
Luciano Castro
1 vaga

Afceste Almeida
Antonio Feijão
Confúcio Moura

Josué Bengtson
Nilson Pinto
Sérgio Barros
Sérgio CarvalhO

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Sílvio Torres

1 vaga

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka
2 vagas

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

PT

PSOB

PMDB
Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Marcio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado

Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini
1 vaga

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgílio Guimarães

Almir Sá
Luiz Fernando

PPB

João Tota
Salomão Cruz

POT

Giovanni Queiroz Eurípedes MirandaFetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

PPB

PTB

Eliseu Moura
Gerson Peres

2 vagas

Evandro Milhmen

Bloco (PSB, PCdoB)

Vanessa Grazziotin

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Celso Giglio
Eduardo Paes

Robério Araújo

Bloco (PL, PSL)

José Aleksandro

POT

Eurípedes Miranda
1vaga

Enio Bacci
Fernando Zuppo Renildo Leal (PTS)

PHS

Francisco Rodrigues (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Eduardo Campos Sérgio Miranda

Secretário: Erles Jannes Costa Gorini
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7066



ÇOMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR A REGULARIDADE

DO CONTRATO CELEB~ADO ENTRE
ACBFEANIKE

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Presidente: Aldo Rebelo (PcdoS)
12 Vice-presidente: Nela Rodolfo (PMOS)
29 Vice-Presiqente: Pedro Celso (PT)
32 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Silvio Torres (PSOS)

Titulares

I _

COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A
P,ROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO Nº 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 19DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 29DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNAUSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N9 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 203/95 Autor: LaprovitaVieira e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
12 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2º Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3º Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMOB)

Titulares Suplentes

Suplentes

Alexandre Santos
Fernando Gonçalves

Juquinha
Max Rosenmann

Raimundo Gomes de Matos
Veda Crusius

Autor: Aldo Rebelo e OutrosProposição: RCP 3199

Alex Canziani
Alexandre Santos
Léo Alcântara
Sérgio Reis
Silas Câmara
Silvio Torres

barcrsio Perondi
Gebvan Freitas
Júlio qelgado
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo

I
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Mendonça Bezerra
José Rocha

Jorge Pinheiro
José Borba

Pedro Chaves
Ricardo Izar

1 vaga

PFL

Chico Sardelli
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
Roberto Pessoa

Ronaldo Vasconcellos

PT

Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Vic Pires Franco

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

PFL

PMOB

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatto
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

6 vagas

Ayrton Xerêz

Secretário: Marcos Figuera
Local: Anexo 11- Sala 151-B
Telefones: 318-8430/7064/7055

PPS

Eduardo Campos

Bloco (PSB, PCdoB)

PSOB
Alberto Goldma~

Fernando Gabeira (PV)
Marisa Serrano

Zenaldo Coutinho
2 vagas

PT
Regis Cavalcante (PPS)

3 vagas

PPB
José Janene

Robério Araújo (PL)
1 vaga

PTB
Iris Simões

1 vaga
POT

Agnaldo Muniz (PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali

Or. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Neiva Moreira

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS)
José Thomaz Nonô (PFL)
Luís Eduardo (POT)
Roberto Brant (PFL)
Vittorio Medioli

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

José Genoíno
Milton Temer

1 vaga

João Sampaio

Rubens Furlan

Herculano Angaínetti
José Janene

POT

PPB

Bloco (PL, PSL)

Pastor Valdeci Paiva

Aldo Rebelo

Olimpio

I
Eurico Miranda
Telmo Kirst

Luciano Bivar

I\rlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Pedro Celso



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR-Ol'ROJETO- DE Ler

COMPLEMENTAR Nº 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"

Bloco (PL, PST. PMN, PSO, PSL)

Bispo Rodrigues Bispo Wanderval

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS Proposição: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1º Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2º Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3º Vice-Presidente:
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)

Titulares Suplentes

Gilberto Kassab Antônio Jorge (PTB)
Paulo Braga Jaime Martins
Paulo Marinho João Ribeiro
Paulo Octávio Mauro Fecury
Robson Tuma Raimundo Colombo
Ursicino Queiroz Raimundo Santos
Wilson Braga Vilmar Rocha

PMOB

Gustavo Fruet Albérico Filho
Milton Monti João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
1 vaga

PSOB
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT
Antonio Palocci Ângela Guadagnin
Dr. Rosinha Jair Meneguelli
Fernando Ferro Márcio Matos
Gilmar Machado 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo
Nilton Baiano Yvonilton Gonçalves

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho (Lic.)
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Paes Landim
1 vaga

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Herculano Anghinetti
José Linhares
1 vaga

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Ciro Nogueira
Luis Barbosa

Maluly Neto
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

Gilmar Machado
José Genofno
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães

3 vagas

Caio Riela
Walfrido Mares GUIa

Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1º Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2º Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3º Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares

PFL

PTB

Suplentes

POT

José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares Djalma Paes
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

De Velasco Lincoln Portela

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

Celso Giglio
Max Mauro

Alceu Collares

Djalma Paes

Chico da Princesa (PSDB)
Walfrido Mares Guia

POT

Dr. Hélio

Bloco (PSB, PC do B)

Pedro Eugênio (PPS)



Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)
Djalma Paes Sérgio Miranda

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318·7061 ,

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

! ... '...,

EMENDA A CONSTITUIÇAO Nº 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"E" DO INCISO íl DO § 51! DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1º Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
29 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
39 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)
Titulares Suplentes

André Benassi Alexandre Santos
Helenildo Ribeiro Léo Alcântara
João Castelo Zenaldo Coutinho
Nelson Otoch 3 vagas
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PT
Marcelo Déda 4 vagas
3 vagas

PPB

Ary Kara Eurico Miranda
Augusto Farias 2 vagas
Gerson Peres

PTB
Nelson Marquezelli Max Mauro
1 vaga Nilton Capixatia

POT

Enio Bacci Coriolano Sales (PMDB)

Bloco (PSB, PCdoS)
José Antonio DjalmaPaes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Marcos de Jesus (PSOB) Remi Trinta

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, 8/169-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
I I' I

APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
,ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,
RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO

SiSTEMA FINANCEIRO NACIONAL,, , ,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
12 Vice-Presidente: flubem Medina (PFL)
22 Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
39 Yice-Presldente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Jorge Khoury Corauci Sobrinho
José Lourenço ' João Carlos Bacelar
~arcondes Gadelha João Ribeiro

auderney Avelino José Egydio
flaimundo Colombo Luciano Pizzatto
Roberto Brant Paes Landim
Rubem Medina Robson Tuma

PMOB
Ç;oriolal")o Sales Antõnio do Valle
Edinho Bez Armando Monteiro
tJelson Proença Euler Morais
paulo Lima Flávio Derzi
Pedro Chaves Milton Monti
Salatiel Carvalho 1 vaga

Antonio Cambraia
PSDB

Adolfo Marinho
Antonio Candir Jovair Arantes
Danilo de Castro Luiz Carlos Hauly
t.Aanoel Salviano Nilo Coelho
Narcio Rodrigues Sampaio Dória
Veda Crusius Xico Graziano

PT
Geraldo Magela Carlos Santana
.:João Coser João Grandão
Ricardo Berzoini José Pimentel
Wellington Dias Milton Temer

PPB
Edmar Moreira Delfim Netto
,Iosé Janene Herculano Anghinetti
Luiz Fernando Márcio Reinaldo Moreira

PTS
I
Eduardo Paes Fernando Gonçalves
Rodrigo Maia José Carlos Elias

POT

Enio Bacci Pompeo de Mattos

Almerinda de Carvalho
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gerváslo Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
2 vagas

PFL

PMOB

PSOB

Cesar Bandeira
IIdefonço Cordeiro

Marcondes Gadelha
Medeiros

Nice Lobão
Raimundo Santos

Robson Tuma

Jorge Wilson
Olavo Calheiros 
Pinheiro Landim

3 vagas



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
Proposição: RCP 22/96 Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
1º Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
22 Vice-Presidente: Iara Benardi (PT)
32 Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PP6)
Relator: Elcione 6arbalho (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

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 Nonê (PFL)

1Q Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
2Q Vice-Presidente: José Pimentel (PT)

3º Vice-Presidente:
Relator: Múcio Sá (PMDB)

Titulares Suplentes
Bloco (PSOB, PTB)

Augusto Franco Antonio Cambraia
Chiquinho Feitosa João Almeida
Inaldo Leitão José Carlos Elias
Sérgio Guerra Sérqio Reis

.....
Bloco (PMOB, PST, PTN) ,"'-

Armando Monteiro Armando Abílio
Múcio Sá Pinheiro Landim
Olavo Calheiros 1 vaga

PFL

Fátima Pelaes
Lídia Quinan
Maria Abadia
Marinha Raupp

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

Almerinda de Carvalho
KátiaAbreu
Nice Lobão

Eduardo Barbosa
FlávioArns

Marisa Serrano
Veda Crusius

Júlio Delgado
Marcelo Barbieri

1 vaga

PFL

Celcita Pinheiro
Laura Carniro

Raimundo Colombo

PT

César Bandeira
José Khoury
José Thomaz Nonê

Avenzoar Arruda
José Pimentel

Ciro Nogueira
Costa Ferreira
Wilson Braga

PT

Fernáhdó Ferro
Wellington Dias

PPB

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

Alcione Athayde
Dr. Benedito Dias

Míriam Reid

PPB

POT

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Dr. Hélio

Enivaldo Ribeiro
Pedro Corrêa

Olímpio Pires

Cleonâncio Fonseca
1 vaga

POT

Neiva Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)

Jandira Feghali

Robério Araújo

Bloco (PSB, PCdoB)

Teima de Souza (PT)

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues

PV

Pedro Eugênio (PPS) Regis Cavalcante (PPS)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo /I, sala 151-B
Telefone: 318-7061

Eduardo Campos

João Caldas
J

Haroldo Lima

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues

PPS

Edinho Araújo Regis Cavalcante

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo li, Sala 151-6
Telefone: 318-7066/318-7055

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO



O ART. 30 PARA ACRESCENTAR INCISO
CONFERINDO COMPETÊNCIA AO MUNiCípio

PARA DETERMINAR ATRIBUiÇÕES DE
VICE-PREFEITO"

Autor: Fernando Zuppo
e Outros

ARTIGO 29 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
(TRE ,FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORESI __

PROPORCIONAL A POPULAÇAO)
Proposição; PEC 89/95 Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Pre5ldente: Rafael Guerra (PSD8)
111 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMD8)
2º Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
311 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Proposição: PEC 98/99

Preside~te: Coriolano Sales (PMDB)
1º Vice-Presidente: Alax Canziani (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vire-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)
Titulares Suplentes

PDT

Eber Silva Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Bloco (PMDB, PST, PTN)

4 vagas

3 vagas

1 vaga

EberSilva

Alberto Mourão
Cezar Schirmer

Gessivaldo Isaias
3 vagas

Adauto Pereira
Darci Coelho (Lic.)

Gilberto Kassab
Pedro Pedrossian

Zila Bezerra
1 vaga

PFL

Bloco (PSDB, PTB)

Antonio Carlos Pannunzio
Danilo de Castro

Iris Simões
José Carlos Elias

J,utahy Junior
Narcio RodrIgues

Saulo Pedrosa
Silvio Torres

Haroldo Lima

PPB

PT

PDT

Bloco (PSB, PCdoB)

Antonio Joaquim araújo
Simão Sessim
Telmo Kirst

Fernando Zuppo

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Júlio Delgado'
Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo

Aracely de PaUla
Euler Ribeiro
Joaquim Francisco
Jonival Lucas Junior
Paulo Braga
Vic Pires Franco

Alex Canziani
Augusto Franco
Celso Giglio
José Teles
Raimundo Gomas de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
1 vaga

Avenzoar Arruda
José Machado
Márcio Matos
1 vaga

4 vagas

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto

2 vagas

Aenildo Leal
1 vaga

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Darci Coelho (Lic.)
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly N~tto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

PT

PPB

PTB

PSDB

PMDB

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

, "
Ademir Lucas
Antonio F.eijão (PST)
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

Celso Glglio
Max Mauro

~osé Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Raimundo Cólombo
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezá Perrela
Zila Bezerra

Ana Cataripa
Anibal Goriles
João ~v1agalhães
José fndio
Norberto Teixeira
1 vaga

I
Geraldo Simões
Wellington Dias
.2 vagas

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

I " .
,COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFEI-;UR À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO Ng 98, DE 1999, QUE "ALTERA

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

1 vaga
PV

Regis Cavalcante (PPS)

Remi Trinta

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

1 vaga

PPS

Rubens Furlan

PV
Dr. Evilásio (PSS)

Marcos Cintra

Agnaldo Muniz

1vaga



Bloco (PL, PST, PMN, PSP,_PSL)

Lincoln Portela João Caldas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A--
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI NS! 634,' DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição: PL 634/75 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
1ºVice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2º Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3º Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes

Coriolano Sales (PMDB)

Mauro Benevides
,5 vagas

, 1 vaga

Augusto Franco
Iris Simões

Mareio Fortes
Maria Abadia

Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz

Zenaldo Coutinho

PPS

Hermes Parcianello Mauro Benevides
Jorge Costa 6 vagas
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Nelson Proença
Pinheiro Landim

PFL
Arolde de Oliveira Darci Coelho (Lic.)
Corauci Sobrinho FrancIsco Rodngues
Gerson Gabrielli Moroni Torgan
Luciano Pizzatto Paulo Marinho
Paulo Octávio Raimundo Colombo
Rubem Medina Zezé Perrella
Vic Pires Franco 1 vaga

PT

Jorge Bitiar 4 vagas
Professor Luizinho
Walter Pinheiro
1 vaga

PPB
Cunha Bueno Celso Russomanno
Eliseu Moura Yvonilton Gonçalves
Wigberto Tartuce 1 vaga

POT
Dr. Hélio Luís Eduardo

Bloco (PSB,'-PCdOB)
Dr. Evilásio 1 vaga

Ayrton Xerêz

Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 j

Bloco (PMOB, PST, PTN)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER,AO

PROJETO DE LEI N!! 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICÃE

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Proposjção~PL 1.483/99 Autor: Qr. Hélio
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL) -
1º Vice-Presidente: Marçal Filho (PMDB)
22 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3º Vice-Presidente: Wigberto Tartude (PPB)
Relator: Julio Semeghini (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)
Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia

Aldo Rebelo

André Benassi
Feu Rosa

José Mílitão
Nelson Otoch

2 vagas

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Celso Russomanno
'2 vagas

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira

Francisco Garcia
Paes landim

Raimundo Colombo
Raimundo Santos
Werner Wanderer

Fernando Gonçalves
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoS)'"

José Antonio

PFL
Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

PMOB
Gustavo Fruet
Osmar Serragho
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

PSOB

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

PT

Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim
1 vaga

PPB

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

PTB
Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

POT

José Roberto Batochio



Bloco (PL, PSL) POT

Marcos Clntra Pastor Valdeci Paiva Neiva Moreira 1 vaga

PV

Fernando Gabelra Marcos Rollm (PT)

Secretária: H~lolsa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318·6874

; ,.. I ; I' 1 \.

COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A
p,ROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

I ,

E~ENDA A CONSTIT~IÇÃO Nº 20, DE 1~95,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente: Rita Camata (PMOB)
1Q Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2Q Vice-Presidente:
39 Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Rel~tor: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSB, pedoB)

Haroldo Lima Pedro Valadaree
. Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

BIspo Wanderval Paulo José Gouvêa
PV

1 vaga

Suplentes

Zulaiê Cobra
2 vagas,

Oscar Andrade
Wilson Braga

1 vaga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1vaga

Autor: José Carlos Aleluia

PFL

PSOB

PMDB

PT

Marcos Afonso Fernando Marroni
Wellington Oias João Coser

PPB
Ary Kara João Tota
1 vaga 1 vaga

PTB
Duilio Pisaneschi 1 vaga

POT
Dr. Hélio Fernando Zuppo

Gonzaga Patriota
Bloco (PSB, pedoB)

1 vaga

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Proposição: Requerimento
Presidente: Ary Kara (PPB)
1º Vice·Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMOB)
2º Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3º Vice-Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares

Fernando Gabeira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318·8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACdMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI NSl 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

I
Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
1 vagaa

Pedro Eugênio

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Mareio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

Eduardo Jorge
3 vagas

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Exp~dito Júnior

FrancIsco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

PFL

PT

PPS

PPB

PSOB

PMOB

I
Emerson Kapaz

Darcísio Perondi
Edison Andrino
Elciore Barbalho
Luiz Bittencourt
Rita Camara
Zaire Rezende

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins j
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Garlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

João Paulo
José Genoíno
Marcelo Oéda
Milton Temer

punha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

I ,
DLiilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

PTB

Augusto Nardes
Júlio Redecker

Nelo Rodolfo (PMOB)

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Lincoln Portela João Calda!:,

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 N!! 3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO

DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 3.561/97 Autor: Paulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
1º Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2º Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
3º Vice-Presidente: Celso Russomano PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI
N!!2.186, DE 1996, DOS SENHORES

DEPUTADOS EDUARDO JORGE, FERNANDO
GABEIRA E OUTROS, QUE "DISPÕE SOBRE A

SUBSTITUiÇÃO PROGRESSIVA DA
PRODUÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO DE

PRODUTOS QUE CONTENHAM
ASBESTO/AMIANTO E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"
Autor: Edl:lardo Jorge e

Fernando Gabeira

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Darcísio Perondi
Euler Morais
João Matos
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
1 vaga

PFL

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

FlávioArns
I Saulo Pedrosa

4 vagas

Osvaldo Biolchi
6 vagas

PPS

1 vaga

PHS

Roberto Argentina

Secretário (a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-70576

Proposição: PL 2.186/96

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lídia Quinan (PSDB)
29 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
39 Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares

1 vaga

1'vaga

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)Almerinda de Carvalho
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Medeiros
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz

PT

Celcita Pinheiro
Darci Coelho (Lic.)

Expedito Júnior
KátiaAbreu

Lavoisier Maia
Luis Barbosa

Roland Lavigne

Airton Roveda
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelll
Pedro Canedo
pedro Henry

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Fátima Pelaes
Lúcia Vânia

Paulo Mourão
Walfrido Mares Guia

2 vagas

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Alcione Athayde
Celso Russomanno
José Unhares

PPB

Carlito Merss
Geraldo Magela

Luiz Mainardi
Wellington Dias

Antonio Joaquim Araújo
2 vagas

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Flávio Derzi
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themístocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha

PFL

Luiz Bittencourt
6 vagas

Bloco'(PSB, PCdoB)

Fernando Coruja

Djalma Paes

Lincoln Portela

POT

Bloco (PL, PSL)

Dr. Hélio

1 vaga

Robério Araújo

Aroldo Cedraz
Gilberto Kassab
João Ribeiro
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

Eduardo Jorge

PT

Ciro Nogueira
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
Raimundo Colombo

Ursicino Queiroz
2 vagas

Arlindo Chinaglia



Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares 1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Pastor Valdeci Palva Marcos de Jesus (PSDB)

Jair Meneguelll
João Paulo
Paulo Roóha

Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvomlton Gonçalves

Fernando Coruja

PPB

PDT

PPS

Dr. Rosinha
Valdecl Oliveira

1 vaga

Alclone Athayde
Cleonâncio Fonseca

1 vaga

Miriam Reld

Custódio Mattos Vicente Caropreso
Jovair Arantes Veda Crusius
Max Rosenmann 2 vagar;
1 vaga

PT
Arlindo Chinaglia José Machado
Jair Meneguelll 3 vagas
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

PPB
Ary Kara AlmirSa
Ibrahim Abi-Ackel José Janene
Márcio Reinaldo Moreira Simão Sessim

PTB
Duilio Pisaneschi 2 vagas
1 vaga

PDT
Fernando Coruja 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vagaClementino Coelho (PPS)

Bloco (PLk, PST, PMN, PSD, PSL)

Paulo José Gouvêa De Velasco

I
Emerson Kapaz '

Ronaldo Vasconcellos (PFL)
PHS

Rubens Furlan

1 vaga
Rubens Bueno

PPS
Pedro Eugênio

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local' Arlexo 11 - Sala 165-8
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

, COMISSÃO ESPFCIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N!! 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS,
EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder ExecutiVo
Presidente. Chico da Princesa (PSD8)1 2 Vice-Presidente:
2il Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
32 Vice-Presidente: Márcio .Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Blolchi (PMDB)

Titulares Suplentes

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

, I

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA QE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 1~1, DE 19~5,

QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 7!! DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros
Presidente: Aldir Cabral (P8DB)
1º Vice-Presidente: Uno Rossi (P8D8)
29 Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3º Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Titulares Suplentes

PFL
Gerson Gabrielll Adauto Pereira
Lavoisier Maia Costa Ferreira
~ossa Dames Expedito Júnior
f'aulo Magalhães IIdefonço Cordeiro
Paulo Octávio Luis Barbosa
Ricardo Fiuza Paulo Marinho
Rubem Medina Zezé Perrella

PMDB
João Henrique Gastão Vieira
João Magalhães Mendes Ribeiro Filho
Jorge Alberto Osmânio Pereira
Marcelo Barbieri 3 vagas
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

PSDB
Ademir,Lucas Anivaldo Vale
Chico da Princesa Nelson Otoch

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonê
Laura Carneiro
LavoiSier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
1 vaga

Uno Rossi
Marcus Vicente

PFL

PMDB

PSDB

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho

Synval'Guazellí
3 vagas

Antonio Feijão (PST)
Arnon Bezerra



Moroni Torgan (PFL)
Paulo Felj6
Zulaiê Cobra
1 vaga

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegnno

Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Luiz Antonio Fleury

PT

PPB

PTB

Badu Picanço
Max Rosenmann

Zenaldo Coutinho
1 vaga

Carlos Santana
Fernando Marroni

Wellington Dias
1 vaga

Jair Bolsonaro
2 vagas

Roberto Jefferson

Darci Coelho (Lic.)
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant

Gessivaldo Isaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima

PMDB

Gervásio Silva
IIdefonço Cordeiro

José Lourenço
José Mendonça Bezerra

Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian

Hermes Parcianello
José índio

Osvaldo Reis
3 vagas

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone.: 318-6874

PDT
Eurípedes Miranda Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz Alberto Goldman

Carlos Batata
Léo" Alcântra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

1 vaga

_4 vagas

Josué Bengtson

Fernando Coruja

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

VadãoGomes

PSDB

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

PT

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

PPB

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

PTB

Celso Giglio

PDT

José Roberto Batochio

PPS

Bloco (PSB, PCdoS)

Dr. Evilásio José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
1 vaga Cabo Júlio

Márcio 8itiar Regis Cavalcante

Secretáno: Francisco Lopes
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N2 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DEÁtila Lins

Suplentes

PFL

Regis Cavalcante

PPS

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Paulo José GouvêaCabo Júlio

Ayrton Xerêz

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N24, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros

Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1Q Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
2Q Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3Q Vice-Presidente: Augusto Franco (PSD8)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

Affonso Camargo



, '

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR Secretária: Leila Machado

FEDERAL DE TRANSPORTES, Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B

I E·DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Telefone: 318-8431

Proposição: pL 1.615/99 Autor: Poder Executivo COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
Presidente: João Henrique (PMDB) PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
12 Vice-Presidente: EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ng 136, DE 1999,
22 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3º Vice-Presidente: QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PAfll\
Relator: Ellseu Resende (PFL) MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
Titulares ' Suplentes DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS

PFL MILITARES DA UNIÃO E DOS MILiTARES DOS

Affon!!o Camargo Átila Lins ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL

f.racely de Paula Ciro Nogueira E DOS TERRITÓRIOS"
Ellseu Resende Francisco Rodrigues Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
IIdefonço Cordeiro João Ribeiro
José Rocha Joaquim Francisco Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
Neuton Lima Luís Barbosa 12 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
Oscar Andrade 1 vaga 22 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)

PMD8 32 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Antônio do Valle Barbosa Neto Titulares Suplentes
Domiciano Cabral Cezar Schirmer
João Henrique Darcísio Perondi PFL
José Borba Lamartine Posella
Osmar Serraglio Múcio Sá José Carlos Aleluia Cláudio Cajado
Pedro Chaves Ricardo Izar Leur Lomanto Expedito Júnior

Luís Barbosa Francisco Coelho
PSD8 Medeiros Lael Varella

Alberto Goldman Alex Canziani Mussa Demes Oscar Andrade

Chico da Princesa Aloizio Santos Neuton Lima Pedro Fernandes

~ário Negromonte Feu Rosa Roland Lavigne Werner Wanderer

paulo Feijó Mareio Fortes PMD8
Romeu Queiroz Marcus Vicente Armando Monteiro Armando Abílio
Sílvio Torres Nelson Marchezan Darcísio Perondi Confúeio Moura

Jorge Alberto Salatiel Carvalho
PT Nelson Proença 3 vagas

Carlos Santana João Coser
Osmânio Pereira

Pedro Celso Luiz Sérgio
Osmar Serraglio

Teima de Souza Valdeci Oliveira
Wellington Dias 1 vaga PSD8

PPB Alexandre Santos André Benas3i
Carlos Mosconi B.Sá

Alcione Athayde Júlio Redecker Inaldo Leitão Fátima Pelaes
Almir Sá Telmo Kirst LUIZ Carlos Hauly Mário Negromonte
Ary Kara 1 vaga Nelson Otoch Pedro Henry

Veda Crusius Ronaldo Cezar Coelho
PT8

Dulllo Pisaneschl Albérico Cordeiro PT

Arlindo Chinaglia Dr. Rosinha
PDT Geraldo Simões Henrique Fontana

Olimplo Pires 1 vaga José Pimentel Professor Luizinho
Marcelo Déda 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, P5L) PP8
Eujácio Simões 1 vaga

Herculano Anghinetti Edmar Moreira

Bloco (PS8, pedo8) Nelson Meurer Jair Bolsonaro
Pedro Corrêa Ricardo Barros

Jandira Feghali 1 vaga
PT8

PV
Fernando Gonçalves Antônio Jorge

i vaga Edinho Araújo (PPS) José Carlos Elias Nelson Marquezelli



PFL

Aldir Cabral Abelardo Lupion
Ciro Nogueira Antômo Geraldo

Alexandre Santos José Thomaz Nonõ Corauci Sobrinho
Dr. Heleno Laura Carneiro Gerváslo Silva

Jutahy Júnior Marcondes Gadelha Mário Assad Júnior
Marcus Vicente Moroni Torgan Reginaldo Germano

Nicias Ribeiro Robson Tuma Werner Wanderer
1 vaga

PMDB

Alberto Mourão Jorge Pinheiro

Henrique Fontana João Colaço Nair Xavier Lobo

José Genoíno João Magalhães Philemon Rodrigues (PL)

2 vagas Jorge Tadeu Mudalen 3 vagas
Luís Eduardo (PST)
Pinheiro Landim

PSDB

Gerson Peres Lino Rossi MáriO Negromonte

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLiCÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2º Vice-Presidente: Fernando Marrom (PT)
3º Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSDS)

Titulares Suplentes

Fernando Coruja
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

PDT

Suplentes

1 vaga

Dr. Evilásio
I

.: /

Fernando Coruja

Luiz Antonio Fleury
Silas Câmara

Romel Anízio
Yvonilton Gonçalves

PTB

PPS

PDT

Bloco (PSB, pedoB)

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL) , I

Paulo José Gouvêa

Alexandra Cardoso

1 vaga

Eurípedes Miranda

lbrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PFL)

Celso Giglio
Walfrido Mares Guia

1 vaga

Secretário: Erles Janner Costa Garini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li. Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E EI;ABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA'
• I .

Presidente: Marcondes Gadelha (PFL) • " -
1º Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2º Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
3º Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)

Titulares

1 vaga

1 vaga

José Antonio

Edinho Araújo

José Egydio
Oscar Andrade

Paulo Braga
Robson Tuma
Wilson Braga

2 vagas

Marçal Filho
Osvaldo Biolchi

Osvaldo Reis
Philemon Rodrigues (PL)

2 vagas

PT

PFL

PPB

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, pedoB)

PPS

João Caldas

Pedro Eugênio

Jandira Feghali

Darci Coelho (Lic.)
Jaime Martins
João Ribeiro
José Carlos Aleluia
José Thomaz Nonê
Luciano Castro
Medeiros

Fernando Marroni
Geraldo Magela
Marcelo Déda
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Léo Alcântara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa
Vicente Arruda

Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

Hugo Biel



Rafael Guerra Paulo Kobayashi
Roberto Rocha Sérgio Barros
Silvio Torres 3 vagas
Zulaiê Cobra
1 vaga

I PT
Antonio Palocei José Pimentel
Marcos Afonso 3 vagas
Marcos Rolim
Wellington Dias

PPB
Ary Kara Edmar Moreira
Gerson Peres Jair Bolsonaro
1 vaga Oliveira Filho

PTB

Luiz Antonio Fleury Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson José Carlos Martinez

PDT
. I

Wanderley MartinsNeiva Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)

Dr. Evilásio Jandira Feghali

Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
1 vaga

PSDB
Dino Fernandes Antonio Carlos Pannum:io
Dr. Heleno Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro Saulo Pedrosa
Rommel Feij6 3 vagas
Sérgio Reis
1 vaga

PT
Adão Pretto 4 vagas
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

PPB
Almir Sá João Tota
Iberê Ferreira 2 vagas
Yvonilton Gonçalves

PTB

1 vaga Nelson Marqu8zelli

POT
Neiva Moreira Serafim Venzon

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Paulo Baltazar

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio Simões Cabo Júlio

PPS

Emerson Kapé!z Ayrton Xerêz

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

. COMiSSÃO ESPE~IALDESTINADA A
. PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1!! DO ART. 54I _

DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 . Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
19 Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2º Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
39 Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Rela,or: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares Suplentes

PPS

1~a 1w~

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTIT~TIVODO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N!! 407-G, DE 1996, QUE
"ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 100 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" - PRECATÓRIOS

Proposição: PEC 407-G196 Autor: Luciano Castro
e Outros

Bloco (PSDB, PTB)

Aloízio Santos
Dadu Picanço

Daniio de Castro
Eduardo Paes

José Carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

Pedro Canedo
Vicente Caropreso

Suplentes

André Benassl
Celso Giglio
DUllio Pisaneschi
Lúcia Vânia
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra

Presidente: André Beoassi (PSDB)
1ºVice-Presidente: Ricardo Fiuza (PFL)
29 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
39 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Milton Monti (PMDS)

Titulares

6 vagas

Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

PFL

PMOB

Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Alceste Almeida
Carlos Dunga



João Henrique
Jorge Alberto
Jurandil Juarez
Milton Monti
Osvaldo Biolchi
Ricardo Izar

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Alberto Mourão
Nelo Rodolfo

4 vagas

1Q Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
2Q Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3g Vice-Presidente: Nelson Maurar (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)

Titulares

,PFL

Suplentes

Presidente: Ricardo Izar (PMDB)

POT

José Roberto Batochio Fernando Coruja

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO N2 472-D, DE 1997, DO

SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62. E 84 DA

CONSTITUIÇÕES FEDERAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (REGULAMENTAÇÃO

MEDIDAS PROVISÓRIAS)

Proposição: PEC 472-0/97 Autor: Senado Federal
e Outros

PFL

Cabo Júlio

Sérgio Miranda

Marcos Rohm (PT)
PV

, -
Almerinda dé'Carvalho

, '""Átila Lins
Costa Ferreira

Gilberto'Kassab
Lael Varella

J..ui~ Barbosa
1 vaga

PMDB
, ,

,Jorge Wilson
Júlio:Delgado

MúcioSá
Waldir Schmidt

2 vagas

PSDB

Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão

, joão Almeida
João Castelo
Ju~hy Junior

Luis Carlos Hauly

PT

José Genoíno
Marcelo Déda

Professor Luizinho
'Waldir Pires

PPB
Alcione Athayde

Antonio Joaquim Araújo
Wagl]er Salustiano

PJ"B

Josué Bengtson
Walfrido Mares Guia

I,

PDT

Fernando Coruja

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Fernando Gabeira

1 vaga

Affonso Camargo
José Ronaldo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

José Antonio

Gerson Peres
Nelson Meurer
Romel Anizio

Secretário: Mario Drausio Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11,-si 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

EberSilva

Bloco (PSB, pedoB)

Babá
João Paulo
José Machado
José Pimentel

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Nelson Otoch
Ricardo Ferraço
Silvio Torres
Veda Crusius

Armando Monteiro
Carlos Dunga
Francistônio Pinto
Mauro Benevides
Osmar Sarraglio
Ricardo Izar

Fax: 318-2140

1 vaga

Rubens Furlan

Sérgio Miranda

Antonio Palocei
Avenzoar Arruda

Iara Bernardi
1 vaga

João Pizzolatti
Luis Carlos Heinze

1 vaga

Claudio Cajado
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Mussa Demes
Ronaldo Vasconcellos.

Zila Bezerra

Alberto Goldman (PSDB)

PT

PPB

,.

Bloco (PL, PSL)

PPS

PHS

Antonio Carlos Pannunzio

Bloco (PSB, pedoB)

José Antonio Almeida

Régis Cavalcante

João Ribeiro
José Carlos Vieira
Luciano Castro
Paes Landim
Ricardo Fiuza
Roberto Brant

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo 11 - Sala 165 - B
Telefone' 318-7064

Carlito Merss
Fernando Marroni
João Coser
Professor Luizinho

Eujácio Simões

Cleonâncio Fonseca
Fetier Júnror
Nelson Meurer



Secretário: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 1\, 51165-6
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
, REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
,FIXAÇÃO DO SALÁRIO MíNIMO

Presidente: P~ulo Lima (PMDB)
12 Vice-Presidente: ~edeiros (PFL)
2º Vice-Presidente: Paulo Paim (PT)
3º Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPS)
Relator: E.duardo Paes (PTS)
Titulares Suplentes

PT

Avenzoar Arruda Babá
Jair Meneguelli Carlos Santana
Paulo Paim Paulo Rocha
Pedro Celso Waldomiro Fioravante

! I PPB
Enivaldo Ribeiro Almir Sá
Herculano Anghinetti João Tota
Pedro Corrêa Ricardo Barros

PTB
Eduardo Paes Caio Riela
Magno Malta I Silas Câmara

PDT
Alceu Collares Eurípedes Miranda

~

Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Suplentes

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano

Pedro Henry

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

Autor: Paulo Octávio

PFL

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Proposição

Reginaldo Germano Laura Camero
Robson Tuma Sérgio Barcellos

PT
Marcos Rolim Nilmário Miranda

PPB

Luis Carlos Heinze 1 vaga

POT

Miro Teixeira Neiva Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PSL)

De Velasco Cabo Júlio

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Coriolano
Osvaldo Biochi

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318-7058 • Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JUSCELINO KUBITSCHEK, EM 22 DE AGOSTO
DE 1976, EM ACIDENTE RODOVIÁRIO

OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA, KM 165, NO MUNiCípIO DE RESENDE"

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCOBBEU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

-' JOÃO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1976, NA"" ESTÂN.CIA DE SUA

, - I ~ ,

__ PROPRfEDAD,E, NA PROVINCIA DE
CORI=iJENTES, NA ARGENTINA"

Proposiçã(};~ Autor: Miro Teixeira

PresideJ:)te: Reginaldo Germano (PFL)
12 Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
311 Vice~Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)
Titulares

De Velasco

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes

Marisa Serrano
Sérgio Carvalho

Átila Lins
Costa Ferreira

IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro

Neuton Lima
Pedro Fernandes

Wilson Braga

Ana Catarina
Francisco Silva (PST)

Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo

2 vagas

Airton Cascavel (PPS)

PV

PFL

PSOB

PMOB

Pedro Eugênio (PPS)

,
Dino Fernandes
Feu Rosa' •
Inaldo Leitão
Luiz Ribeiro '
Pedro Henry
Romeu Queiroz

Almerinda de Carvalho
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Medeiros
~Jice Lobão
Paulo Magãlhães
Ronaldo Vasconcellos

Barbosa N~lo
Damião Fellciano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval Guazzelli
Wilson Santos

João Caldas



Presidente: Paulo Octávio (PFL)
1º Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
2º Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3º Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Osmânio Pereira (PMDB)
Titulares Suplentes

Medeiros
Reginaldo Germano

Gilmar Machado

PFL

Aroldo Cedraz
Costa Ferreira

PT

=João Grandão
Bloco (PSOB, PTB)

Carlos Mosconi
Danilo de Castro
Maria Abadia

Inaldo Leitão
João Castelo
Zulaiê Cobra Alcione Athayde

PPB

p?si~r' Amarildo

Bloco (PMOB,PST,PTN)

Hélio Costa
Osmânio Pereira

PFL
Paulo Octávio
Ronaldo Vasconcellos

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

Jaime Martins
Roberto Brant

Dr. Hélio

Agnelo Queiroz

POT

José Roberto Batochio

Bloco (PSB, pedoB)

• blalma Paes

PV

Secretário(a): Marcos Fil;lueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318·8430 Fax: 318·2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DAS OITO

AUDIÊNCIAS PREPARATÓRIAS DA
I CONFERÊNCIA MUNDIAL DE COMBATE AO
RACISMO, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIAS

CORRELATAS, A REALIZAR-SE EM
AGOSTO DE 2001, NA ÁFRICA DO SUL"

Proposição: Autor: Gilmar Machado

Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1º Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
29 Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

PPB

PT

Pedro Celso
1 vaga

- 7 vaga(s)

'Fátima Pelaes
FernanClo Gonçalves

Udia Quinan
. Max Mauro

Sérgio Carvalho
3 vaga(s)

"

Bloco (P50B, PTB)

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Fernando Gabeira .

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Locai: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-S
Telefone: 318-8782
FaX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N!! 4.842, DE
1998, QUE "DISPÕE SOBRE O A'CESSO A

RECURSOS GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS
DERIVADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" E

AOS PROJETOS DE LEI N!!S 4579, DE 1998,
4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS.

Proposição: PL nº 4.842198 Autor: SENADO FEDERAL

Carlos Dunga
Gessilvado Isaias
Moacir Micheletto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
2 vagas

B.Sá
Carlos Batata
Iris Simões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Presidente: Zezé perrella (PFL),'·. I.
1º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
29 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3º Vic!j!-Presidente: Romel Anizio-(PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSD~)

Titulares .Suplentes

1 vaga

3 vagas

Ayrton Xerêz

1 vaga

Herculano Anghinetti

PPS

POT
Wanderley Martins

Bloco (PSB, PcdoB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Edmar Moreira

Agnelo Queiroz

Regis Cavalcante

Aloízio Santos
Uno Rossi
Saulo Pedrosa

Olimpio Pires

Damião Feliciano
Pinheiro Landim

Albérico' Filho
João Colaço

Euler RIbeiro

PFL
Eliseu Resende



PSOB

PMDB

Bonifácio de Andrada

Henrique Eduardo Alves

1 vaga

PT

Marcelo Déda

PPB

Ibrahim Abi-Ackel

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
De Velasco
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318·8430

I . .
GRUPO.DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR

- ~ I_

DA TRANSPOSIÇAO DE AGUAS DO RIO SAO
FRANCISCO E REVITALlZAÇÃO DO SEU

CURSO, BEM COMO APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE

VIABILlZEM ESTAS AÇÕES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1g Vice-Presidente: João Caldas (PL)
2Q Vice-Presidente: Marcelo Déda (PD
3Q Vice-Presidente: Mário f'Jegromonte (PSDB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)
Titulares Suplentes
Albérico Filho (PMDB)
A!meida De Jesus (Lic.)* (PL)
Aloízio Santos (PSDB)
Antônio Geraldo (PFL)
Antônio Jorge (PTB)
Armando Abílio (PMDB)
Aroldo Cedraz (PFL)
Augusto Franco (PSDB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSDB)
Betinho Rosado (PFL)
Carlos Dunga (PMDB)
Cesar Bandeira (PFL) 
CIro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho ~PPS)

Cleonâncio Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)
Coriolano Saies (PMDB)
Damião Feliciano (PMOB)
Darci Coelho (Lic.)*' (PFL)
Djalma Paes (PSB)
Edmar Moreira (PPB)
Eduardo Jorge (PT)
Félix Mendonça (PTB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gessivaldo lsaias (PMOB)
Gonzaga Patriota (PSS)
Haroldo Lima (PCdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Herculano Anghinettl (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)
Inácio Arruda (PCdeB)
João Caldas (PL)
João ~eão (PSDB)
João Mendes (PMDB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)

1 vaga(s)

1 vaga(s)

Marcos Rolim (PT)

PV

PPS

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdeci Paiva

Bloco (PSB, PcdoB)

José Thomaz Nonô José Múcio Monteiro
Luciano Pizzatto Roberto Argenta (PHS)
Neuton Lima Roland Lavigne
Ney Lopes Ronaldo Vasconcellos
Raimundo Santos Sérgio Barcellos
Zt:\ze Perrella Wilson Braga

PT
João Grandão Marcos Afonso
Valdeci Oliveira
Padre Roque
Valdir Ganzer Paulo Rocha
1 vaga

PPB
I
Dilceu Sperafico Nalson Meurar
Roberto Balestra Salomão Cruz
Romel Anizio 1 vaga(s)

POT
Pompeo de Mattos Dr. Hélio

I
Paulo José Gouvea

Fernando Gab~ra

Emerson Kapaz
\

Vanessa Grazziottin

Darci Coelho (Lic.)
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
VilmarRocha

Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
TelAfone: 318·7056

COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO

I GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A
EFETUAR A CONS041DAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

COM VISTAS A IDEr~TIFICAR E REDUZIR,
SE FOR O CASO, O NÚMERO DE LEIS

EM VIGOR, EM FACE DE SUAI _

MULTIPLICIDADE E REPETIÇAO
Proposição: Autor: Presidente
Coordenador: Bonifácio de Andrada (PSDB)

PFL



Titulares

Jorge Khoury (PFL)
José Unhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz Nonô (PFL)
Laire Rosado (PMDB)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PST)
Manoel Salviano (PSDB)
Marcelo Déda (PT)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcos de Jesus (PSDB)
Maria Abadia (PSDB)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PSDB)
Mauro Benevides (PMDB)
Múcio Sá (PMDB)
Neiva Moreira (PDT)
Nelson Marquezelli (PTB)
Nilo Coelho (PSDB)
Osvaldo Coelho (PFL)
Osvaldo Reis (PMDB)
Paes Landim (PFL)
Paulo Braga (PFL)

Suplentes Titulares Suplentes
Paulo Magalhães (PFL)
Pedro Corrêa (PPB)
Pedro Eugênio (PPS)
Philemon Rodrigues (PL)
Pinheiro Landim (PMDB)
Rafael Guerra (PSDB)
Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Regis Cavalcante (PPS)
Ricardo Rique (PSDB)
Robério Araújo (PL)
Roberto Pessoa (PFL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Saulo Pedrosa (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)
Sérgio Novais (PSB)
Silas Câmara (PTB)
Teima de Souza (PT)
Ursicino Queiroz (PFL)
Waldir Pires (PT)
Walter Pinheiro (PT)
WeJlington Dias (PT)
Wilson Braga (PFL)

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B

Telefone: 318-7060

EDiÇÃO DE HOJE:'416 PÁGINAS


